
Matko Boża 
Sprawiedliwości
 i Miłości Społecznej 

– módl się za nami



 

 



Październik to miesiąc królowej Różańca świętego. 
Chętnie i z pobożnością przybywajmy do naszego 
sanktuarium świętej Barbary, aby na Różańcu świę- 
tym, na tej jakże ulubionej przez Matkę Bożą modli-
twie, wypraszać potrzebne łaski dla świata, Kościoła, 
dla naszej Ojczyzny, dla całej parafii i dla nas samych. 
Zachęcajmy także naszą młodzież oraz dzieci by uczę-
szczały na nabożeństwa różańcowe by zakochały się 
w tym pięknym nabożeństwie jakim jest codzienne 
odmawianie różańca. Pomyślmy czy nie jest to odpo-
wiedni czas by zainteresować się „żywymi różami ró-
żańcowymi” i czy nie jest to moment aby zapisać się 
do „Żywego różańca”. Czas październikowy to także  
okres kiedy przypada święto Edukacji Narodowej. 
W  tym miesiącu zapraszamy wszystkich nauczycieli, 
wychowawców i katechetów na nabożeństwo fatimskie 
13 października na godz. 20:00. Będziemy się za was 
modlić. A was, drodzy nauczyciele, wychowawcy i ka-
techeci, zapraszam do przewodniczenia tej modlitwie 
różańcowej oraz niesienia w procesji fatimskiej figur- 
ki Matki Bożej, w tym ostatnim w tym roku nabożeń-
stwie fatimskim. Chcemy jak najpiękniej i jak najgo-
dniej pożegnać się z Matką Bożą Fatimską i powiedzieć 
Jej „ do zobaczenia w maju przyszłego roku”.

Ks. Proboszcz

Z życia parafii
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Zmarli:
+ Kocur Cecylia
+ Janota Tadeusz
+ Arkulary Józef

Chrzty:
Mrowiec Wiktoria
Szypuła Nadia
Siuda Zuzanna
Frymarkiewicz Henryk
Standura Nikodem

Statystyka – wrzesień 2018

Śluby:
Kiełkowski Piotr-Musioł Alicja
Dziendziel Kamil-Szczotka Aleksandra
Kolk Paweł-Czerwińska Sandra

• P. Katarzynie Kocurek
• P. Dorocie Zarzyckiej
• P. Stanisławie Niemiec
• Państwu Celinie, Stanisławowi, 

Tomaszowi Koplom
• P. Marii Szczudło
• Państwu Aleksandrze i Łukaszowi Folkom
• Państwu Andrzejowi i Bogumile Pietroszkom
• P. Józefie Kozak
• P. Zofii Jakubiak
• Państwu Holeksa
• Państwu Pustelnik i Góra
• Państwu Marianowi i Irenie Staroniom
• Państwu Andrzejowi i Marii Krzempkom
• P. Stefanii Badurze
• P. Krystynie Papkoj
• Państwu Marianowi i Irminie Orlikom
• Państwu Wandzie i Stanisławowi Ryglom
• P. Karolowi Rysiowi
• P. Rafałowi Gamży
• Państwu Janowi i Gabrieli Krawczykom

Dziękujemy naszym  
ofiarodawcom!
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Poniedziałek – 1.10
św. Teresy od Dzieciątka Jezus

	 7:00	 Za	+	Elżbietą	Maroczaj
	18:00	 1)	Za	+	Franciszka	i	Stefanię	Hutnickich,	synów	

Bronisława	i	Józefa,	Renatę	Hutnicką,	Francisz- 
kę	Papkoj,	zięcia	Alojzego	i	wnuka	Dariusza

	 	 2)	Za	+	Józefa	Kanafka	od	Renaty	i	Stanisła-
wy

Wtorek – 2.10 św. Aniołów Stróżów
	 7:00	 Za	+	Leona	Michalczyk,	rodziców	z	obu	stron	

i	rodzeństwo
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	 łaski	 z	 prośbą	 o	 dalsze	 błogosła-
wieństwo	dla	Adama	z	okazji	40	rocz.	urodzin

	 	 2)	Za	+	Stefanię	Miły	w	9	rocz.	śmierci,	męża	
Antoniego,	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron

Środa – 3.10
	 7:00	 Za	+	Stanisławę	i	Jerzego	Teluk,	rodziców	

Brzuska	i	Teluk
	18:00	 Za	 +	 Walerię	 i	 Bolesława	 Król,	 rodzeństwo,	

synów	Fryderyka	i	Jana,	rodziców	z	obydwóch	
stron,	Pawła,	Alojzego

1-szy Czwartek Miesiąca – 4.10
św. Franciszka z Asyżu

	 8:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
NMP	 z	 podziękowaniem	 za	 otrzymane	 łaski	
z prośbą	o	dalsze	Błogosławieństwo	dla	Człon-
ków	III	Zakonu	św.	Franciszka,	oraz	w	intencji	
zmarłych	członków	i	dusze	czyśćcowych

	 	 2)	Za	+	Annę	i	Wiktora	Skorupa,	dwóch	sy-
nów,	zięcia,	wnuczka,	rodziców	i	rodzeństwo	
z	obu	stron

	18:00	 [Zbytków]	Za	+	Gertrudę	i	Franciszka	Telega,	
córkę	Krystynę	i	zięcia	Mariana

	18:00	 Za	+	Zdzisława	Barcika,	rodziców	i	teściów

1-szy Piątek Miesiąca – 5.10
św. Faustyny Kowalskiej

	 7:00	 W	intencji	Czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	
Jezusa	żyjących	i	zmarłych

	16:30	 [Zbytków]	Za	+	Franciszka	Pieczka,	braci	z	
rodziny	Pinocy	i	Pieczka

	18:00	 1)	Za	+	Franciszka	Kidoń	z	żoną	Karoliną,	sy-
nem	Leszkiem	i	synową	Marią	wraz	z	synem	
Józefem

	 	 2)	Za	+	 Jana	Knieżyk,	 syna	Kazimierz,	 rodzi-
ców	z	obu	stron,	szwagra	Michała,	siostrę	Zo-
fię	i	Mirosława

1-sza Sobota Miesiąca – 6.10
św. Brunona

	 7:00	 1)	Msza	św.	Wynagradzająca	za	zniewagi	
wyrządzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi

	 	 2)	Za	+	Lesława	Augustyniaka,	rodzeństwo	 
i	rodziców	

	16:00	 W	intencji	Lucyny	i	Krzysztofa	Siejok	z	okazji	
25	rocznicy	ślubu,	Boże	Błogosławieństwo,	
zdrowie	i	pomyślność	na	dalsze	lata	życia

	18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”
	 	 2)	Za	+	Bronisławę	Komorek	w	20	rocznicę	

śmierci,	męża	Wiktora	i	dusze	czyśćcowe

XXVII Niedziela Zwykła – 7.10
NMP Różańcowej

 6:30 Za	+	Marię	i	Karola	Płonka,	Janinę	i	Teofila	Polok	
 8:00 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	i	zmarłych
	 9:30	 1)	Za	+	Józefa	Kanafka	w	1	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Ludwika	Pisarek	w	10	rocznicę	śmier-

ci,	matkę	Jadwigę,	teściową,	szwagrów,	Kazi-
mierza	Zając,	Franciszka	i	Emilię	Puzoń

	10:00	 [Zbytków]	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawien-
nictwem	NMP	z	podziękowaniem	za	otrzyma-
ne	 łaski	 z	 prośbą	 o	 dalsze	Błogosławieństwo	
i zdrowie	dla	Ryszarda	Pryczka	z	okazji	40	uro-
dzin,	oraz	dla	syna	Michała	z	okazji	16	urodzin	

	11:00	 Za	+	Stanisławę	Dawiec,	3	siostry,	rodziców	 
z	rodzin	Sajdok	i	Omozik

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Eugenię	Sosna	w	2	rocznicę	śmierci,	

męża	Sylwestra,	syna	Henryka	i	zmarłych	 
z	rodzin	Sosna	i	Popek

Poniedziałek – 8.10
	 7:00	 Za	+	Gertrudę	i	Józefa	Lekki,	córkę	Krystynę	 

i	zmarłych	z	rodziny	Lekki	i	Lach
	18:00	 1)	Za	+	Alojzę	Pietrzyk,	męża	Józefa,	4	córki,	

2	synów,	3	zięciów,	synową	i	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Zbigniewa	Wojciechowskiego	w	4	

rocz.	śmierci

Wtorek – 9.10 bł. Wincentego Kadłubka
	 7:00	 Za	+	Marię	Brzuska	i	męża	Leona
	18:00	 1)	Za	+	Bronisławę	i	Franciszka	Waleczek
	 	 2)	Za	+	Józefa	Sowa	w	2	rocznicę	śmierci

Środa – 10.10 bł. Marii Angeli Truszkowskiej 
	 7:00	 Za	+	Helenę,	Franciszka	i	Michała	Puzoń,	

Zofię	i	Józefa	Waleczek
	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Jana	Wojtek,	Franciszka	Kocur	

i	zmarłych	z	rodziny	Pietroszek	i	Pytel
	 	 2)	Za	+	Stefanię	Michalik	z	rodzicami,	siostrą	

i	bratem

Intencje mszalne
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Czwartek – 11.10 św. Jana XXIII
	 8:00	 Za	+	Maksymiliana	i	Sylwię	Kocurek	z	rodzi-

cami	i	rodzeństwem	
	18:00	 [Zbytków]	Do	Bożej	Opatrzności	z	podzięko-

waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	dla	rodzin	Król	i	Płonka

	18:00	 1)	Za	+	Alinę	Stokłosę	w	8	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Józefa	Smolorz	–	od	Haliny	z	rodziną	 

z	Jaworza

Piątek – 12.10 bł. Jana Beyzyma
	 7:00	 Za	+	Eugenię	Pietrzyk	w	6	rocznicę	śmierci,	

rodziców	Zofię	i	Jana	Sabot,	siostrę	Bronisła-
wę	i	Jerzego	Szubę

	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Franciszka	Gawron,	syna	Er-
wina,	jego	teściów,	zmarłych	z	rodzin	Uchyła,	
Marię	Macura	i jej	rodziców

	 	 2)	Za	+	Michała	Hoffmann	w	6	rocznicę	
śmierci,	zmarłych	rodziców	i	teściów

3)	Za	+	Pawła	i	Emilię	Witoszek,	Brunona	i	Jelenę	
Miły,	zmarłych	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	
stron	i dusze	w	czyśćcu	cierpiące	

Sobota – 13.10  bł. Honorata Koźmińskiego
	 7:00	 1)	W	intencji	Pawła	o	rychłą	i	spokojną	śmierć	

za	wstawiennictwem	NMP	i	św.	Barbary
  2)	Za	+	Elżbietę	Tekla	–	od	Barbary	i	Stanisława
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	błogosławieństwo	
i	zdrowie	dla	Wandy	z	okazji	70	urodzin	

	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	błogosławieństwo	i	
zdrowie	dla	Jadwigi	i	Krzysztofa	z	okazji	25	ro- 
cznicy	ślubu

XXVIII Niedziela Zwykła – 14.10
 6:30 Za	+	Bronisławę	i	Józefa	Janik,	rodziców	z	obu	stron	
	 8:00	 Za	+	Katarzynę	Mazurkiewicz	od	rodziny	Żur	

oraz	rodziny	zmarłej
	 9:30	 Za	+	Emilię	i	Karola	Brandys,	rodziców	i	ro-

dzeństwo
	10:00	 [Zbytków]	Za	+	Marię	i	Adolfa	Wojtek,	siostrę 

Bronisławę	i	wnuka	Mariusza	oraz	dusze	czyśćcowe
	11:00	 Chrzest,	Roczek
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Jadwigę	Smolorz	na	pamiątkę	urodzin,	

męża	Emila	oraz	rodziców	z	obu	stron

Poniedziałek – 15.10 Św. Teresy od Jezusa
	 7:00	 1)	Za	+	Sławomirę	Łukasik	–	od	córki
	 	 2)	Za	+	Otylię	i	Tadeusza	Budkowskich,	Zofię	

i	Franciszka	Żur,	Władysławę	i	Rudolfa	Żur,	
Krystynę	i	Bronisława	Żur,	Helenę	i	Eugeniu-
sza	Borowieckich

	18:00	 Za	+	Jadwigę	Smolorz	na	pamiątkę	urodzin,	
męża	Emila,	dusze	czyśćcowe	

Wtorek – 16.10 św. Jadwigi Śląskiej
	 7:00	 1)	Za	+	Emilię	Lang	–	od	Elżbiety	z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Zbigniewa	Bojda	–	od	synowej	Reginy	

z	rodziną	
	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Wróbel	na	pamiątkę	imienin,	

męża	Karola,	Marię	i	Wiktora	Bochenek,	rodzi-
ców	z	obu	stron

Środa – 17.10 św. Ignacego Antiocheńskiego
	 7:00	 Za	+	Józefa	Pieczyka,	żonę	Alojzę	z	4	córkami,	

2	synami,	3	zięciami,	rodziców	z	obu	stron
 18:00 1)	 Do	 Bożej	 Opatrzności	 z	 podziękowaniem	 za	

otrzymane	 łaski	 z	 prośbą	 o	 błogosławieństwo	 i	
zdrowie	dla	Ewy	i	Stanisława	z	okazji	35	r.	ślubu

	 	 2)	Za	+	Natalię	i	Ludwika	Brandys

Czwartek – 18.10 św. Łukasza Ewangelisty
	 8:00	 W	intencji	Pawła	o	rychłą	i	spokojną	śmierć	za	

wstawiennictwem	NMP	i	św.	Barbary
	18:00	 [Zbytków]	Za	+	Ludwika	i	Jadwigę	Pryczek,	

dusze	w	czyśćcu	cierpiące
 18:00 1)	Za	+	Rudolfa	i	Helenę	Herman,	Huberta	Musik
	 	 2)	Za	+	Jana	Kajstura	od	wnuka	Pawła	z	rodziną

Piątek – 19.10 św. św. Jana de Brébeuf 
i Izaaka Jogues i Towarzyszy   

	 7:00	 1)	Za	+	Andrzeja	Uherka	–	od	kolegów	z	2	
zmiany

	 	 2)	Za	+	Zofię	Chudy	–	od	rodziny	Macura	
i Jadach

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

	 	 2)	Za	+	Jadwigę	i	Jana	Barchańskich	i	zmar-
łych	z	rodziny

Sobota – 20.10 św. Jana Kantego
	 7:00	 1)	Za	+	Ludwika	Szkrobola	w	9	rocznicę	

śmierci,	żonę	Stefanię	z	trzema	synami,	Zofię	
i	Władysława	Szczypka,	zmarłych	z	rodziny	
Szkrobol,	Kuboszek,	Szczypka

  2)	Za	+	Marię	Lapczyk	od	Bractwa	św.	Barbary
	 	 3)	Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	pracowników	

Urzędu	Miejskiego	w	Strumieniu
15:00	 Koncert	Jubileuszowy	„Lutnia”
	18:00	 Za	+	Stanisława	Wojtek	od	Ryśka,	Sylwii	i Zo-

fii	z	rodzinami	

XXIX Niedziela Zwykła – 21.10
	 6:30	 W	intencji	Parafian
	8:00	 Za	+	Zofię	Ronge,	męża,	syna,	zmarłych	z ro-

dziny	Janeczko
	 9:30	 Za	+	Jana	i	Marię	Omozik,	rodziców,	rodzeń-

stwo	z	obu	stron	i	dusze	czyścowe
	10:00	 [Zbytków]	Za	+	Pawła	Tekla,	żonę	Alojzę,	

rodzeństwo	z	obu	stron,	dziadków,	synową	
Marię,	syna	Stanisława	i	wnuka	Jarosława
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	11:00	 Za	+	Józefa	i	Amalię	Szostek,	wnuczkę	Alek-
sandrę	

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Stanisława	Hus

Poniedziałek – 22.10 św. Jana Pawła II
	 7:00	 Za	+	Ryszarda	Szajtera	–	od	rodziny	Ściwów	 

z	Lipowej
	18:00	 1)	Za	+	Ludwika	Krzempka,	zmarłych	rodzi-

ców	z	obu	stron	i	brata	Emila
	 	 2)	Za	+	Marię	i	Alfreda	Litta,	syna	Ernesta,	

zięcia	Alojzego,	wnuków	Bogdana	i	Mariana,	
zmarłych	z	rodziny	Litta	i	Rozkoszny

Wtorek – 23.10 św. Jana Kapistrana
	 7:00	 Za	+	Bolesława	Mikołajczyka,	żonę	Barbarę,	

córkę	Jadwigę	i	rodziców	z	obu	stron
	18:00	 1)	Za	+	Zbigniewa	Palę,	zmarłych	rodziców	 

i	teściów
	 	 2)	Za	+	Annę,	Jana	Kaleczek,	córki,	synów,	

synowe,	zięciów	i	wnuki

Środa – 24.10 św. Antoniego Marii Clareta
	 7:00	 Za	+	Annę	Janota	i	zmarłych	dziadków
	18:00	 1)	Za	+	Jana	i	Alojzę	Świeży,	syna	Alfreda,	Jó-

zefa	Lang,	zmarłych	z	rodziny	Świeży,	Boche-
nek,	Sztrambach

	 	 2)	Za	+	Joannę	i	Stanisława	Płonka,	zmarłych	
rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron

Czwartek – 25.10
	 8:00	 W	intencji	żyjących	i	zmarłych	Czcicieli	Apo-

stolatu	Maryjnego	i	Patronki	Dobrej	Śmierci
	18:00	 [Zbytków]	Za	+	Emilię	Smolarz	w	4	rocznicę	

śmierci,	męża	Franciszka	w	39	rocznicę	śmier-
ci,	rodziców	i	rodzeństwo,	oraz	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

	18:00	 1)	Za	+	Emila	Szczypka	i	Aleksandra	Króliczka
	 	 2)	Za	+	Alfreda	Spendel	w	rocznicę	śmierci,	

żonę	Dorotę,	Bernadetę	Spandel,	teścia	Hen-
ryka	Musiolik,	dusze	czyścowe

Piątek – 26.10
	 7:00	 1)	Za	+	Władysława	Budnego,	rodziców	Justy-

nę	i	Józefa	Budnych
	 	 2)	Za	+	Cecylię	Zaremba	od	syna	Dominika
	18:00	 1)	Za	+	Bronisława	Piwko,	syna	Mirosława	 

i	zmarłych	rodziców
  2)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

NMP	w	intencji	Magdaleny	z	okazji	40	r.	urodzin

Sobota – 27.10
	 7:00	 Za	+	Andrzeja	Dybrowskiego	na	pamiątkę	

urodzin
	18:00	 1)	Za	+	Annę	Piątek	i	syna	Bogdana
	 	 2)	Za	+	Helenę	i	Jana	Staroń,	syna	Stanisła-

wa,	zmarłych	z	rodziny	Perlega,	Marię	I	Fran-
ciszka	Krzempek,	3	córki,	2	synów,	2	synowe,	
5	zięciów,	wnuczkę	i	3	wnuków

3)	O	Zdrowie,	Boże	Błogosławieństwo	i	opiekę	NMP	
dla	Czesława	i	Bronisławy	z	okazji	45	rocznicy	
ślubu

XXX Niedziela Zwykła – 28.10
	 6:30	 Za	+	Wiktorię	Papkoj	w	18	rocznicę	śmierci,	

męża	Ludwika
	 8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Elżbietę	i	Józefa	Staroń,	córkę,	2	synów,	

synową,	zięcia,	wnuka,	Jana	i	Antoniego	Kuska
	10:00	 [Zbytków]	Za	+	Józefa	Szotek	w	9	rocznicę	

śmierci	–	od	wnuczki	Anny	z	rodziną
	11:00	 Za	+	Zofię	Psota	w	24	rocznicę	śmierci,	męża	

i	dusze	czyśćcowe	
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Tadeusza	i	Bronisławę	Jarzyńskich	 

z	synem	Henrykiem

Poniedziałek – 29.10
	 7:00	 1)	Za	+	Mariana	Pieczka	na	pamiątkę	urodzin
	 	 2)	Za	+	Eugeniusza	i	Marię	Wawra,	ojca	

Romana,	Anielę	i	Sylwestra	Gajda,	ich	dzieci,	
Jana	i	Teresę	Wolny,	dwóch	synów,	Karola	
Wowra	i	dwie	żony,	zmarłe	pokrewieństwo	 
i	dusze	czyścowe

	18:00	 1)	Za	+	Stanisława	Pytel	w	rocznicę	śmierci,	
zmarłych	z	rodziny	Pytel	i	Pietroszek

Wtorek – 30.10
	 7:00	 Za	+	Bronisławę	Żur	–	od	rodziny	Janota	 

z	Wiślańskiej	
	18:00	 1)	Za	+	teściów	Marię	i	Alberta	Tychowskich,	

rodziców	Karola	i	Antoninę	Sowa
	 	 2)	Za	+	Stefanię	i	Józefa	Widera

Wtorek – 31.10
	 7:00	 Za	+	Jana	Sladeczek	–	od	bratowej	Heleny	 

z	rodziną	
	18:00	 1)	Za	+	Marię	Blobel,	męża	Adolfa,	rodziców	 

i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Franciszkę	Górską	w	25	rocz.	śmierci,	

Teofila	Górskiego	w	16	rocz.	śmierci

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
Październik w Kościele katolickim to miesiąc poświęcony przede wszystkim Matce Bożej Różańcowej, a 
także modlitwie zwanej Różańcem. I tego tematu dotyczy mój pierwszy tekst „z przeszłości”. Drugi tekst, 
który wybrałam do publikacji, jest mi szczególnie bliski, bo związany ze szkołą. Pretekstem do poniższych 
rozważań był przypadający na 14 października Dzień Edukacji Narodowej.

W REFLEKSYJNYM NASTROJU
Tekst z października 2004 r.

Zanieśmy Matce Bożej swój wieniec z róż! 
Październik to miesiąc poświęcony Matce Bożej Różań-
cowej. Modlitwa różańcowa – ten szczególny rodzaj modli-
twy – odgrywa w naszym życiu duchowym ogromną rolę. 
Rozważanie wydarzeń zawartych w tajemnicach różańco-
wych prowadzi nie tylko do pogłębienia znajomości wiary, 
ale także wewnętrznie wycisza, uspokaja, pomaga zbliżyć 
się do Boga.
Historia tej modlitwy sięga czasów średniowiecza. Po- 
wstała ona prawdopodobnie w XII wieku w okresie dzia- 
łalności tzw. katarów (zwanych też albigensami od miasta 
Albi), którzy byli heretykami, ponieważ odrzucali cały do- 
robek chrześcijańskiej kultury. W nauce katarów domino-
wał skrajny pesymizm. Wszystko, co jest na świecie, uwa-
żali za złe, ponieważ – jak nauczali – świat materialny jest 
dziełem diabła. Albigensi zalecali więc całkowite wyrze-
czenie się dóbr materialnych, zakazywali małżeństwa i po- 
siadania potomstwa (był to wg nich największy grzech). 
Ideałem katara był człowiek, który wyrzekł się nie tylko 
dóbr materialnych, ale nawet jedzenia i picia, co oczywiście 
prowadziło go do śmierci, ale taką śmierć katarzy uważali 
za największe poświęcenie i nazywali takiego człowieka 
męczennikiem. Nauka ta prowadziła w oczywisty sposób 
do zagłady społeczeństwa. Odpowiedzią na te herezje był 
m.in. ruch mnisi św. Dominika.
Dominik i jego towarzysze wędrowali od miejscowości 
do miejscowości, ucząc podstawowych prawd wiary kato- 

lickiej, prostując błędy, a także wzywając katarów i in- 
nych heretyków do porzucenia nauki herezji. I to pra-
wdopodobnie wtedy narodziła się modlitwa różańcowa. 
Podczas jednej z wypraw św. Dominik modlił się, skarżąc 
się, że jego starania nie przynoszą efektów. Wówczas zja-
wiła się mu Matka Boża i poleciła, aby nie tylko głosił ka-
zania, lecz połączył je ze wspólnym odmawianiem Psałte-
rza NMP, czyli modlitwy złożonej ze 150 „Zdrowaś...” 
(tyle jest Psalmów w Piśmie Świętym) i 15 „Ojcze nasz...”. 
Dominik posłuchał Maryi, głosił słowo i przeplatał je 
rozważaniami połączonymi z odmawianiem różańca. Ró- 
żaniec Dominika polegał na tym, że po każdej części ka-
zania ludzie modlili się wspólnie i rozważali usłyszane 
treści.
A skąd wzięła się nazwa „różaniec”? W czasach średnio-
wiecza szczególną rolę przypisywano kwiatom. Dzieciom 
nadawano nazwy kwiatów (np. Viola, czyli fiołek), cechy 
ludzi określano przez porównanie do kwiatów (np. czy-
stość symbolizowała lilia lub róża), ofiarowywano je Bogu 
i ukochanym osobom, praktyki pobożne też traktowano 
jako „kwiaty" duchowe. Odmawianie Psałterza NMP po- 
równywano więc do ofiarowania Matce Bożej 150 róż, dla-
tego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.
A może i Ty zaniesiesz Matce Bożej swój wieniec z róż?

Więcej na ten temat: ks. Tomasz Stroynowski „Różaniec” 
www.mateusz.pl oraz www.rozaniec.sandomierz.org.pl 

14 października obchodzić będziemy Dzień Edukacji Naro-
dowej powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela, mimo 
iż święto to dotyczy wszystkich pracowników placówek 
oświatowych i wychowawczych. Zapewne, jak co roku, bę-
dą podziękowania, uśmiechy i kwiaty... Ale nie o tym chcę 
pisać. To zbliżające się po raz kolejny święto skłoniło mnie 
bowiem do kilku refleksji na temat szkoły w ogóle.  
Szkoła (z łac. i gr. schola) to „instytucja oświatowo-wycho-
wawcza, której zadaniem jest kształcenie i wychowanie; sie- 
dziba tej instytucji”. Tak w największym uproszczeniu defi-
niuje szkołę „Słownik języka polskiego PWN”. Ale szkoła  
to przede wszystkim ludzie: uczniowie i nauczyciele, a także 
rodzice. I od ich wzajemnych relacji zależy, jaka ta szkoła 
jest. Nie ulega wątpliwości, że szkoła jest potrzebna. Tej 
prawdy nikt nie podważy. Stare porzekadło mówi: „Ucz się, 
ucz, bo nauka to potęgi klucz”. I wiele w tym prawdy. Bez 
nauki, bez wiedzy człowiek niewiele osiągnie. Wszyscy zdają 
sobie z tego sprawę. Młodzież garnie się do nauki, stale 
poszerza swoje wiadomości i umiejętności, zdobywa coraz 
gruntowniejsze wykształcenie. I to jest piękne. Ale jest i 
„druga strona medalu”. Niestety, bardzo często szkoła tra-
ktowana jest jako zło konieczne. Szkoły nie lubi się ze swej 

istoty: bo zmusza do wysiłku, bo trzeba się uczyć, bo trzeba 
odrabiać zadania domowe, bo trzeba odpowiadać przy ta-
blicy, bo trzeba przeczytać książkę, bo trzeba uważać na le- 
kcjach, bo trzeba wcześnie wstawać, bo trzeba.... Listę 
uczniowskich obowiązków można by rozszerzać jeszcze 
długo. Ale i dla rodziców szkoła to trudny temat. Bo trzeba 
kupować książki, zeszyty i przybory szkolne, bo trzeba pil-
nować swoich pociech, aby odrobiły lekcje, bo trzeba napi- 
sać usprawiedliwienie, bo trzeba płacić składki na ubezpie-
czenie, teatr, kino, bo trzeba iść na wywiadówkę, bo trzeba... 
I tu również listę można by ciągnąć w nieskończoność.
„Trzeba” to słowo kojarzące się z przymusem, a człowiek nie 
lubi przymusu i stara się go unikać. Wszystko, co w naszym 
mniemaniu, zagraża naszej suwerenności, zmusza nas do 
czegoś, na co w danej chwili nie mamy czasu lub ochoty, 
staje się... naszym wrogiem? Mam nadzieję, że nie.
Ktoś kiedyś powiedział, że szkoła jest karą za grzech 
pierworodny. A swoją drogą ciekawe, czy Ewa, zrywając 
owoc z drzewa poznania dobra i zła, wiedziała, na jakie po-
znawcze „cierpienia” skazuje kolejne pokolenia ludzkości?  

Grażyna Gądek

Tekst z października 2005 r.
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2018 rok przypomina nam o wielu ważnych wydarze-
niach, które już 100 lat wcześniej miały wpływ na na- 
sze życie. 19 października 1918 r. powstała Rada Naro- 
dowa Księstwa Cieszyńskiego (dalej: RNKC). Gdy koń-
czyła się I wojna światowa, celem RNKC było przeję-
cie władzy na terenie dawnego Księstwa Cieszyńskie-
go i za poparciem Polaków z tego regionu włączenie  
go do odradzającej się po 123 latach Polski. Postano-
wiłam przypomnieć o RNKC, ponieważ była pier-
wszym formalnym Rządem Tymczasowym (1918-1920) 
na terenie tworzącej się Polski. Jej prezydium utworzy-
li znani nam Ks. Józef Londzin, Jan Michejda, Tadeusz 
Reger. Przykład Ks. J. Londzina oraz J. Michejdy wska- 
zują na to, że katolikom i ewangelikom bliska była 
sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto 
przypomnieć, że ks. Józef Londzin był w 1889 r. wika-
rym parafii strumieńskiej. Do sprawowania władzy 
w  RNKC zaproszono również kobiety, po jednej  
z trzech ugrupowań politycznych. Urząd objęły Zofia 
Kirkor-Kiedroniowa, Maria Sojkowa, Dorota Kłuszyń-
ska. W sumie 19 października 1918 r. RNKC utwo- 
rzyło 21 osób z trzech polskich stronnictw polity- 
cznych: Polskiego Zjednoczenia Narodowego, Polskiej 
Partii Socjalno-Demokratycznej dla Galicji i Śląska, 
Związku Śląskich Katolików. O RNKC można prze-
czytać w wielu publikacjach, przedstawiam kilka z nich: 
- B. Cybulski, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 

(1918-1920): studium historyczno-prawne, 1980 Opole.
Dzięki staraniom Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie 
w jednym z tomów serii „Bibliotheca Tessinensis” 
ukazały się: 
– Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920), cz.1, wydali 
E. Długajczyk i M. Skrzypek, Cieszyn 2016; 
– Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920), cz. 2: Dokumenty 
dodatkowe, wydał M. Skrzypek, Cieszyn 2016. 

Źródła: 
Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud. Katalog 
wystawy, wyd. Książnica Cieszyńska, Cieszyn 2017, s. 12.

Osobistości – Józef Kiedroń, Cieszyn 
robi wrażenie, http://www.cieszyn.
pl/?p=peoplesShow&iPeople=49 (dostęp; 15.09.2018). 

Polacy przejmują władzę – Rada Narodowa Księstwa 
Cieszyńskiego, Cieszyn robi wrażenie, http://www.
cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=2555 
(dostęp; 15.09.2018). 

Prezesi MZC - ks. Józef Londzin, Macierz Ziemi 
Cieszyńskiej, http://www.macierz.cieszyn.pl/?ks-
jozef-londzin,32 (dostęp; 15.09.2018).

 Natalia Gabryś-Klus

100 lat temu powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 
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Relacja z pielgrzymki do sanktuariów  
południowo-wschodniej Polski

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy o 6.30 z placu przy 
probostwie. Około południa przyjechaliśmy do Dukli. 
Nawiedziliśmy kościół przy klasztorze Bernardynów 
p.w. św. Jana z Dukli. Nasi duszpasterze: ks. Jacek i ks. 
Jan odprawili Mszę Świętą a miejscowy Ojciec przeka-
zał na wesoło historię sanktuarium. Nawiedziliśmy 
kościół na Puszczy, który został wybudowany na te-
renie pustelni św. Jana z Dukli. Późnym popołudniem 
przyjechaliśmy do Dębowca. Po zakwaterowaniu, obia- 
dokolacji, zwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej z La 
Salette – zwaną Matką Bożą Płaczącą. O 21-szej ojco-
wie Saletyni poprowadzili Apel Jasnogórski oraz pro-
cesję światła. Następny dzień rozpoczęliśmy Mszą Św. 
w najstarszej kaplicy sanktuarium. Po śniadaniu wyru- 
szyliśmy, by przypomnieć sobie wiersze Marii Kono-
pnickiej i w Żarnowcu zobaczyć jej dworek podaro-
wany przez naród z okazji jubileuszu 25 rocznicy pra- 
cy pisarskiej. W południe byliśmy już w Komańczy. Tam 
w latach 1955-1956, w klasztorze Sióstr Nazaretanek,  
był internowany ks. kardynał Stefan Wyszyński. Na-
stępne sanktuarium to miejsce urodzenia św. Andrze- 
ja Boboli we wsi Strachocina. Ks. Józef Niżnik – pro-
boszcz parafii jak i kustosz sanktuarium – przedstawił 
historię wsi, rodziny Bobolów oraz sanktuarium. By-

liśmy na „Bobolówce”, gdzie postawiono postument 
upamiętniający 100-lecie niepodległości naszej Ojczy- 
zny. Ostatni punkt tego dnia, to dotarcie do Kalwarii 
Pacławskiej założonej w 1665 r. przez Andrzeja 
Maksymiliana Fredrę na wzór Jerozolimy. Wieczorem 
w kościele pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świę- 
tego a zarazem sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słu- 
chającej wysłuchaliśmy historii tego miejsca oraz ucze-
stniczyliśmy Apelu Jasnogórskim. Ojciec Franciszka- 
nin przedstawił nam sługę Bożego Wenantego Kata-
rzyńca, który czeka na beatyfikację. Nowy dzień i na- 
stępne przeżycia – Msza Święta przed cudownym 
obra-zem MB Cierpliwie Słuchającej. Z Kalwarii Pacła-
wskiej pojechaliśmy do Przemyśla, gdzie na placu 
Rybim spotkaliśmy panią Przewodnik. Zaprowadziła 
nas do Muzeum fajek i dzwonów usytuowanego 
w  wieży, z której rozciągał się piękny widok na całe 
miasto. Spacerując nawiedziliśmy kościół Francisz-
kanów p.w. św. Marii Magdaleny i Matki Bożej Niepo-
kalanej, następnie sobór św. Jana Chrzciciela – kościół 
archidiecezjalny obrządku greckokatolickiego (kościół 
pojezuicki przekazany Unitom przez papieża Jana 
Pawła II w 1991r). Katedra Rzymskokatolicka pod 
wezwaniem Wniebowzięcia NMP i Jana Chrzciciela 
otworzyła przed nami nie tylko nawę główną, gdzie 
w ołtarzu przy prezbiterium zobaczyliśmy cudowną 
alabastrową figurkę MB Jackowej, witraże wg proje-
ktu Mehoffera, ale także podziemia. Ostatnim po-
chowanym w nich był arcybiskup Ignacy Tokarczuk. 
Podczas prac archeologicznych odkryto tam rotundę 
romańską. Zwiedzanie zakończyliśmy na rynku, gdzie 
oprócz fontanny z niedźwiedziem (herb Przemyśla) 
jest ławeczka z dzielnym wojakiem Szwejkiem. Cie-
kawostką jest: w Przemyślu urodził się Zbigniew Brze- 
ziński – doradca prezydentów USA. Z Przemyśla po-
jechaliśmy do Leżajska. Najcenniejszym zabytkiem 
w tym mieście jest zespół klasztorny Benedyktynów 
otoczony murem obronnym z basztami z początku  
XVII w. Późnorenesansowy kościół p.w. Zwiastowania 
NMP ma bogate barokowe wnętrze, słynne organy.  
W prawej kaplicy znajduje się cudowny obraz MB Le- 
żajskiej z Dzieciątkiem zwanej MB Pocieszenia, koro-
nowany w 1752 r. i ponownie w 1984 r. (po skradzeniu 
tych pierwszych). Ostatni dzień pielgrzymki zaczę-
liśmy Mszą Świętą przed obrazem MB Pocieszenia.  
Po śniadaniu pojechaliśmy do Łańcuta, gdzie zwiedzi- 
liśmy zamek i powozownię. Następny punkt zwie-
dzania to Muzeum Polaków Ratujących Żydów pod-
czas II Wojny Światowej w Markowej. Po obiedzie wy-
ruszyliśmy do Strumienia.
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Sakramenty w świetle Prawa Kanonicznego

Wiadomym jest, że Kościół jako Wspólnota, żeby móc 
funkcjonować musi kierować się prawami, zasadami. 
Inaczej panowałby chaos. I tak najważniejszą „Wykła-
dnią Prawa” w Kościele jest bez wątpienia Pismo Święte 
wykładające najważniejsze Prawo – Prawo Miłości, naj- 
doskonalej wypełnione przez Jezusa Chrystusa. Nie 
zapominajmy jednak o tym, że choć Kościół „nie jest ze 
świata” (por. J 18, 33b-37), to jednak działa „w świecie”, 
do którego w pewnym sensie musi się „zniżyć” jak Bóg 
zniżył się do człowieka przez wspomnianą Osobę 
Jezusa Chrystusa. Dlatego Pismo Święte stało się pod- 
stawą do rozwinięcia szeroko pojętego Prawa Kościel-
nego, które regulują z jednej strony Katechizm Kościo- 
ła Katolickiego oraz z drugiej Prawo Kanoniczne. 
I  w świetle właśnie Prawa Kanonicznego pragniemy 
niejako przypomnieć lub nauczyć wiernych pewnych 
zasad przyjętych w kwestii sakramentów. Jest to wiedza 
bardzo praktyczna przydająca się choćby podczas spo- 
tkania z Księdzem w kancelarii. Dzięki tej wiedzy mo- 
żna uniknąć różnych, często niepotrzebnych nieporo-
zumień, jeśli nie kłótni. 
Nie przedłużając: zacznijmy. CHRZEST. Kanon 861 
tłumaczy, że chrztu udziela zawsze biskup, kapłan lub 
diakon jako tzw. zwyczajni szafarze. Ale w paragrafie 
drugim przeczytamy, że: „Gdy szafarz zwyczajny jest 
nieobecny lub ma przeszkodę, w wypadku konie-
czności (chrztu może udzielić) każdy człowiek, ma-
jący właściwą intencję”. Chodzi tu w tym kanonie 
przede wszystkim o sytuację niebezpieczeństwa śmier- 
ci. Nierzadkie w związku z tym są przypadki, że pie- 
lęgniarka (nawet daleka od wiary) udzieliła na prośbę 
rodziców chrztu „z wody”. Oczywiście, ten fakt musi 
też być potem zgłoszony do kapelana szpitala czy 
do parafii. Przejdźmy teraz do innej, bliższej może 
życiu parafialnemu kwestii. Mianowicie kanon 868 
pięknie tłumaczy czego wymaga się do godziwego 
ochrzczenia dziecka. Dwie rzeczy: „aby zgodzili 
się (na chrzest) rodzice lub przynajmniej jedno 
z  nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują” i „aby 
istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie 
wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, 

chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami 
prawa partykularnego, powiadamiając rodziców 
o przyczynie”. Tak więc mówiąc najprościej: kapłan 
ma prawo odmówić chrztu, gdy rozezna, że dziecko 
nie będzie miało stworzonej atmosfery wiary przez 
rodziców (niechodzenie do kościoła, brak modlitwy, 
wiedzy religijnej, konkubinat itd.). I ostatnia sprawa: 
chrzestni. Kanon 872 podaje wyraźnie: kim jest chrze- 
stny. Otóż: „Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrze-
ścijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z ro-
dzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby 
ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowia- 
dające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wier-
nie złączone z nim obowiązki”. A więc dawanie 
prezentów na Komunię i bierzmowanie czy fakt, że 
chrzestny to brat/siostra matki lub ojca to nie wszy-
stko. Do tego potrzebna jest jeszcze wiara i idące za 
nią życie i postępowanie. Dziś najczęściej kwestią 
dyskwalifikującą kogoś z bycia chrzestnym jest wspo-
mniany już konkubinat. Chrzestny poza tym musi spe-
łniać kilka typowo prawnych wymagań, które reguluje 
kanon 874: ma mieć ukończone 16 lat (chyba, że 
biskup ustalił inny wiek lub proboszcz zgodzi się 
na wyjątek), jest katolikiem po sakramentach I Ko- 
munii Świętej i bierzmowania, jest wolny od ja-
kiejkolwiek kary kanonicznej, nie jest ojcem lub 
matką przyjmującego chrzest. W realiach Śląska 
Cieszyńskiego nierzadkim przypadkiem jest też, gdy 
do roli rodzica chrzestnego zapraszany jest wyznawca 
religii ewangelickiej. Co na to Prawo Kanoniczne? 
W paragrafie drugim tego samego kanonu czytamy: 
„Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty 
kościelnej, może być dopuszczony tylko razem 
z  chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek 
chrztu”. Świadek chrztu nie ma zobowiązań ojca 
chrzestnego. Jego zadanie to jedynie ewentualnie 
potwierdzić czy Chrzest miał miejsce, czy nie.
Sakrament Chrztu otwiera drzwi do Pięknego Świata 
Wiary. Wspaniale jest, gdy ochrzczony jest po nim 
„oprowadzany” przez rodziców i chrzestnych, którzy 
„znają” ten Świat i w Nim żyją. W przeciwnym wy-
padku dojdzie do tego, że sam będzie musiał ten świat 
odkrywać i albo dzięki Bożej łasce i towarzyszeniu 
„ludzi z zewnątrz” odkryje Go, albo zagubiony i nic nie 
rozumiejący zniechęci się porzucając ten świat. Może 
i na zawsze. 

Ks. Wojciech
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