
Św. Melchiorze 
Dumo naszej 

diecezji,  
módl się za nami!



W tym roku z racji terminu egzaminów klas III gimnazjum i ósmych, osobno odbędą się rekolekcje dla
dzieci i młodzieży oraz osobno dla dorosłych. Przedstawiamy terminy i programy jednych i drugich

rekolekcji.

Rekolekcje szkolne  31.03-3.04.2019 r.

Prowadzą: ks. Bartłomiej i ks. Wojciech

Niedziela- 31.03.2019 r.

9:30, 10:00 (Zbytków) i 11:00:
Msze Święte z nauką ogólną dla wszystkich
dzieci

16:30: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek- 1.04.2019 r.

9:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas VI-VIII SP, III 
gim. i Droga Krzyżowa

11:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas I-V SP i Droga 
Krzyżowa

Wtorek- 2.04.2019 r.

9:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas VI-VIII SP i III 
gim., Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź

11:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas I-V SP, 
Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź dla klas IV-V

Środa- 3.04.2019 r.

9:00: Msza Św. dla uczniów klas VI-VIII SP i III gim.

11:00: Msza Św. dla uczniów klas I-V SP

Rekolekcje dla dorosłych  6-10.04.2019 r.

Prowadzi: J.E. Ks. Bp Piotr Greger

Sobota- 6.04.2019 r. 

18:00: Msza Św. z nauką ogólną, po niej nauka 
stanowa dla kobiet

Niedziela- 7.04.2019 r.

6:30, 8:00, 9:30, 10:00 (Zbytków): Msze Św. z nauką 
ogólną
11:00: Msza Św. z nauką ogólną, po niej nauka 
stanowa dla mężczyzn
16:30: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17:00: Msza Św. z nauką ogólną
18:00: Droga Krzyżowa ulicami miasta

Poniedziałek- 8.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną

Wtorek- 9.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną

Środa- 10.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną
10:00: Msza Św. dla chorych, starszych z udzieleniem 
sakramentu Namaszczenia Chorych
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Przeżywamy bardzo ważny okres w kalendarzu liturgicznym. Jest to przygotowanie się już bezpośrednie do Świąt 
Wielkiej Nocy, jak i samo przeżywanie radości Zmartwychwstania Pańskiego. Ma nam w tym dopomóc udział 
w rekolekcjach wielkopostnych. Najpierw ćwiczeniom Rekolekcyjnym oddadzą się uczniowie naszej szkoły, 
a następnie reszta parafian, dla których rekolekcje będzie prowadził ksiądz Biskup Piotr Greger. Najważniejszym 
celem rekolekcji wielkopostnych jest przygotowanie nas, doprowadzenie do sakramentu pokuty, co nieodzownie 
łączy się z naszym nawróceniem. A wszystko po to, by w naszym sercu, w naszym życiu mógł na nowo działać 
Zmartwychwstały Jezus. Udział w misteriach drogi krzyżowej ma nam także dopomóc w przeżywaniu Wielkiego 
Postu i przygotowaniu się do radości wielkanocnej. W Niedzielę Palmową na Mszy Świętej o 09:30 dokonamy 
wyboru najpiękniejszych palm wykonanych własnoręcznie przez naszych parafian. Zostaną one nagrodzone przez 
panią Burmistrz, panią Dyrektor Szkoły i księdza Proboszcza a wszystko po to, by ta piękna tradycja wykonywania 
własnoręcznie palmy, nie zaginęła a jeszcze bardziej rozwijała się. W tym czasie przygotowań do świąt nie 
zapominamy o chorych, samotnych, starszych i po- 
trzebujących pomocy. Dzięki Szkolnemu Kołu „Ca- 
ritas” i młodzieży, a także grupie charytatywnej 
z naszej parafii oraz szczodrobliwości parafian, oso-
by te zostaną obdarowane świątecznymi paczkami, 
a wszystko po to, by one czuły, że ktoś o nich pamięta 
i życzy im wielkiej radości Zmartwychwstałego Pa-
na. Niech ten czas związany z sensem naszej wiary, 
będzie dla nas wszystkich BŁOGOSŁAWIONY.

Ks. Proboszcz

Z życia parafii
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• Państwu Zbigniewowi  i Monice Szostkom
• P. Barbarze Dziędziel
• Państwu Bogdanowi i Róży Rajwom
• Państwu Zieburom
• Państwu Janowi i Zofii Czajom

• P. Karolowi Rysiowi
• P. Katarzynie Kocurek
• P. Bożenie Strządale
• P. Marii Szczudło
• Państwu Janowi i Marzenie Kieczkom

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM OFIARODAWCOM:

Statystyka – marzec 2019

Chrzty:
    • Milena Wata
    • Kornel Micek
    • Milena Śleziak
    • Maja Wielg

SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA
w czasie rekolekcji wielkopostnych 

od poniedziałku 8.04 do środy 10.04 godzinę przed 
każdą Mszą Świętą

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy 
pół godziny przed każdą Mszą Świętą

WIELKI CZWARTEK 
po wieczornej Liturgii do godz. 22:00 

WIELKI PIĄTEK 
po wieczornej Liturgii do 22:00

WIELKA SOBOTA 
od 7:00 do 10:00

TRIDUUM SACRUM 

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej: 
godz. 18:00

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej: 
godz. 18:00 (15:00- Droga Krzyżowa)

Wielka Sobota – Msza Wigilii Paschalnej: 
godz. 18:00 z procesją rezurekcyjną

W Zbytkowie procesja rezurekcyjna tradycyjnie 
w Niedzielę Wielkanocną o 6:00

ŚWIĘCENIA POKARMÓW W WIELKĄ SOBOTĘ:
Strumień: 

od 10:00 do 12:30 co pół godziny

Zbytków: 
o godz. 11:00 i 12:00 (w międzyczasie wystawienie Najświętszego Sakramentu)

W tym roku z racji terminu egzaminów klas III gimnazjum i ósmych, osobno odbędą się rekolekcje dla
dzieci i młodzieży oraz osobno dla dorosłych. Przedstawiamy terminy i programy jednych i drugich

rekolekcji.

Rekolekcje szkolne  31.03-3.04.2019 r.

Prowadzą: ks. Bartłomiej i ks. Wojciech

Niedziela- 31.03.2019 r.

9:30, 10:00 (Zbytków) i 11:00:
Msze Święte z nauką ogólną dla wszystkich
dzieci

16:30: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek- 1.04.2019 r.

9:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas VI-VIII SP, III 
gim. i Droga Krzyżowa

11:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas I-V SP i Droga 
Krzyżowa

Wtorek- 2.04.2019 r.

9:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas VI-VIII SP i III 
gim., Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź

11:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas I-V SP, 
Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź dla klas IV-V

Środa- 3.04.2019 r.

9:00: Msza Św. dla uczniów klas VI-VIII SP i III gim.

11:00: Msza Św. dla uczniów klas I-V SP

Rekolekcje dla dorosłych  6-10.04.2019 r.

Prowadzi: J.E. Ks. Bp Piotr Greger

Sobota- 6.04.2019 r. 

18:00: Msza Św. z nauką ogólną, po niej nauka 
stanowa dla kobiet

Niedziela- 7.04.2019 r.

6:30, 8:00, 9:30, 10:00 (Zbytków): Msze Św. z nauką 
ogólną
11:00: Msza Św. z nauką ogólną, po niej nauka 
stanowa dla mężczyzn
16:30: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17:00: Msza Św. z nauką ogólną
18:00: Droga Krzyżowa ulicami miasta

Poniedziałek- 8.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną

Wtorek- 9.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną

Środa- 10.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną
10:00: Msza Św. dla chorych, starszych z udzieleniem 
sakramentu Namaszczenia Chorych

W tym roku z racji terminu egzaminów klas III gimnazjum i ósmych, osobno odbędą się rekolekcje dla
dzieci i młodzieży oraz osobno dla dorosłych. Przedstawiamy terminy i programy jednych i drugich

rekolekcji.

Rekolekcje szkolne  31.03-3.04.2019 r.

Prowadzą: ks. Bartłomiej i ks. Wojciech

Niedziela- 31.03.2019 r.

9:30, 10:00 (Zbytków) i 11:00:
Msze Święte z nauką ogólną dla wszystkich
dzieci

16:30: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek- 1.04.2019 r.

9:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas VI-VIII SP, III 
gim. i Droga Krzyżowa

11:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas I-V SP i Droga 
Krzyżowa

Wtorek- 2.04.2019 r.

9:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas VI-VIII SP i III 
gim., Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź

11:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas I-V SP, 
Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź dla klas IV-V

Środa- 3.04.2019 r.

9:00: Msza Św. dla uczniów klas VI-VIII SP i III gim.

11:00: Msza Św. dla uczniów klas I-V SP

Rekolekcje dla dorosłych  6-10.04.2019 r.

Prowadzi: J.E. Ks. Bp Piotr Greger

Sobota- 6.04.2019 r. 

18:00: Msza Św. z nauką ogólną, po niej nauka 
stanowa dla kobiet

Niedziela- 7.04.2019 r.

6:30, 8:00, 9:30, 10:00 (Zbytków): Msze Św. z nauką 
ogólną
11:00: Msza Św. z nauką ogólną, po niej nauka 
stanowa dla mężczyzn
16:30: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17:00: Msza Św. z nauką ogólną
18:00: Droga Krzyżowa ulicami miasta

Poniedziałek- 8.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną

Wtorek- 9.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną

Środa- 10.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną
10:00: Msza Św. dla chorych, starszych z udzieleniem 
sakramentu Namaszczenia Chorych

W tym roku z racji terminu egzaminów klas III gimnazjum i ósmych, osobno odbędą się rekolekcje dla
dzieci i młodzieży oraz osobno dla dorosłych. Przedstawiamy terminy i programy jednych i drugich

rekolekcji.

Rekolekcje szkolne  31.03-3.04.2019 r.

Prowadzą: ks. Bartłomiej i ks. Wojciech

Niedziela- 31.03.2019 r.

9:30, 10:00 (Zbytków) i 11:00:
Msze Święte z nauką ogólną dla wszystkich
dzieci

16:30: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek- 1.04.2019 r.

9:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas VI-VIII SP, III 
gim. i Droga Krzyżowa

11:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas I-V SP i Droga 
Krzyżowa

Wtorek- 2.04.2019 r.

9:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas VI-VIII SP i III 
gim., Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź

11:00: Spotkanie rekolekcyjne dla klas I-V SP, 
Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź dla klas IV-V

Środa- 3.04.2019 r.

9:00: Msza Św. dla uczniów klas VI-VIII SP i III gim.

11:00: Msza Św. dla uczniów klas I-V SP

Rekolekcje dla dorosłych  6-10.04.2019 r.

Prowadzi: J.E. Ks. Bp Piotr Greger

Sobota- 6.04.2019 r. 

18:00: Msza Św. z nauką ogólną, po niej nauka 
stanowa dla kobiet

Niedziela- 7.04.2019 r.

6:30, 8:00, 9:30, 10:00 (Zbytków): Msze Św. z nauką 
ogólną
11:00: Msza Św. z nauką ogólną, po niej nauka 
stanowa dla mężczyzn
16:30: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17:00: Msza Św. z nauką ogólną
18:00: Droga Krzyżowa ulicami miasta

Poniedziałek- 8.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną

Wtorek- 9.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną

Środa- 10.04.2019 r.

8:00, 17:00 (Zbytków) i 18:00: Msze Św. z nauką 
ogólną
10:00: Msza Św. dla chorych, starszych z udzieleniem 
sakramentu Namaszczenia Chorych



REKOLEKCJE SZKOLNE 
Poniedziałek – 1.4
	 7:00	 1)	Za	+	Jan	Szczypka	–	na	pamiątkę	urodzin,	

+	żonę	Antoninę,	++	rodziców	i	rodzeństwo	 
z	obu	stron

	 	 2)	Za	+	Grzegorza	Koniecznego	–	od	miesz-
kańców	bloku	nr	4

	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Jana	z	okazji	70	urodzin

	 	 2)	Za	+	Sylwestra	Duda,	dwie	żony	 
i	++	z	rodziny

REKOLEKCJE SZKOLNE
Wtorek – 2.4   św. Franciszka z Pauli
	 7:00	 1)	Za	+	Annę	Billig,	++	Stefanię,	Jana	Janota	 

i	wnuczkę	Annę
	 	 2)	Za	Józefa	Alkularego	–	od	rodziny	Sikora
	18:00	 1)	Za	+	Łucję	Pentak	w	3	rocznicę	śmierci,	

męża	Wacława,	++	z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Mariana,	Jana,	Julię	Skórzyńskich,	 

+	Marię,	Władysława	Kiełkowskich,	dziadków,	
chrzestnych,	pokrewieństwo,	+Marię,	Zofię,	
Józefa,	Henryka	Puszczewicz,	zięcia	Zbignie-
wa	i	Krystiana,	dusze	czyśćcowe

REKOLEKCJE SZKOLNE 
Środa – 3.4 
	 7:00	 Za	+	Franciszka	Kocur,	+	Annę	i	Ludwika	Pie-

troszek,	syna	i	dwie	synowe
	9:00	 Za	+	Krystynę	i	Brunona	Żur,	Otylię	i	Ta-

deusza	Budkowskich,	Helenę	i	Eugeniusza	
Borowieckich,	Jerzego	Gogółkę

	11:00	 Za	+	Lucynę	Tomaszek	–	od	chrzestnej	Marii	 
z	rodziną

	18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Stefanię	i	Franciszka	Kaj-
stura,	+	dziadków	z	obu	stron,	++	czterech	
braci

	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Ireny	z	okazji	80	urodzin

1-szy Czwartek Miesiąca – 4.4   św. Izydora
	 8:00	 Za	+	Marię	i	Franciszka	Garbicz,	++	z	rodziny
	18:00	 Zbytków	–	W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	

żyjących	i	zmarłych	
 17:30  Droga krzyżowa
	18:00	 1)	Za	+	Wiktorię	Gorol	w	25	rocznicę	śmier-

ci,	+	Anielę	i	Emila	Gorol,	+	Zofię	i	Adama	
Labza,	Cecylię	Skorupa,	+	Waleriana	Labza	 
i	Ludmiłę	Szwarc,	wnuka	Tomasza,	+	z	rodzi-
ny	Gorol,	Krzempek,	Szczypka

	 	 2)	Za	+	Łucję,	Wilhelma	Mańka,	rodziców	 
z	obu	stron,	+	Agnieszkę,	Alojzego	Macura,	
Annę	i	Franciszka	Celner,	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

1-szy Piątek Miesiąca – 5.4   
św. Wincentego Ferreriusza

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

	16:30	 Zbytków	–	Za	+	Franciszka	Zuber	w	10	roczni-
cę	śmierci,	jego	rodziców,	+	Jana	i	Annę	
Uchyła,	syna,	synową,	dusze	w	czyśćcu	cier-
piące

 17:30  Droga krzyżowa
	18:00	 1)	Za	+	Pawła	Kurcius	w	rocznicę	śmierci,	 

++	z	rodziny	Kluzik,	Kurcius	i	Chwieja
	 	 2)	Za	+	Marię	Bochenek,	męża	Wiktora
20:00	 Droga	krzyżowa

REKOLEKCJE PARAFIALNE 
1-sza Sobota Miesiąca – 6.4
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
	18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”
	 	 2)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	

św.	Barbary	w	intencji	Górników	KWK	Pniówek
	 	 3)	Za	+	Gertrudę	Lach,	męża,	rodziców,	sio-

stry	i	brata
REKOLEKCJE PARAFIALNE
V Niedziela Wielkiego Postu – 7.4
	 6:30	 Za	+	Magdalenę	i	Stanisława	Rygiel	w	roczni-

cę	śmierci,	brata	Czesława,	+	Ewę	Szczotka,	
dziadków	z	obu	stron	i	++	z	rodziny	

	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	 
i	zmarłych

	 9:30	 Za	+	Zbigniewa	Rogulskiego,	ojca	Bogdana,	
dziadków	i	Leona	Malca	w	3	rocznicę	śmierci

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Marię	i	Tomasza	Czakon	 
i	++	z	rodziny	

	11:00	 Za	+	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennic-
twem	Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogo-
sławieństwo	i	zdrowie	z	okazji	80	urodzin

	 	 Chrzest:	Piotr	Piekarczyk
	 	 Roczek:	Leon	Sojka,	Agata	Stajszczyk
 16:30 Gorzkie Żale
	17:00	 Za	+	Romana	Wowra	w	1	rocznicę	śmierci,	

syna,	synową,	rodziców	i	teściów,	++	pokre-
wieństwo

	18:00	 Droga	krzyżowa	ulicami	miasta	Strumień

Intencje mszalne
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REKOLEKCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 8.4
	 8:00	 1)	Za	+	Ludwika	Lazar,	++	rodzeństwo	 

i	dziadków
  2) Za	+	Cecylię	Zaremba	–	od	rodziny	Sandoków	
	17:00	 Zbytków	–	Za	+	Za	Aleksandrę	Śleziak	–	od	

Róży	Różańcowej	ze	Zbytkowa
	18:00	 1)	Za	+	Romana	Wowra	–	od	rodziny	 

Hutnickich
	 	 2)	Za	+	Teresę	i	Władysława	Puzoń,	 

++	rodziców	z	obu	stron
REKOLEKCJE PARAFIALNE
Wtorek – 9.4 
	 8:00	 1)	Za	+	Zofię	i	Antoniego	Mencnarowskich,	

++	synów,	synowe,	zięcia	Jana	i	dusze	 
czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Ślusarza	–	od	Bronisławy
	17:00	 Zbytków	–	Za	+	Zbigniewa	Mroczek	–	od	syna	

Krzysztofa	i	synowej	Ilony
	18:00	 1)	Za	+	Władysławę	i	Emila	Szupina,	+	rodzi-

ców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Emilię	i	Antoniego	Krzempek,	+	Ja-

dwigę	Płonka
REKOLEKCJE PARAFIALNE
Środa – 10.4   
	 8:00	 Za	+	Augusta	i	Gertrudę	Zientek,	++	synów:	

Romana	i	Alojzego
	11:00	 Msza	św.	W	intencji	chorych	z	sakramentem	

namaszczenia	chorych
	17:00	 Zbytków	–	Za	++	Aleksandrę	i	Ludwika	Śle-

ziak,	++	rodziców
	18:00	 1)	Za	+	Antoniego	Janota	w	7	rocznicę	śmier-

ci	i	jego	rodziców
	 	 2)	Za	+	Jana	i	Helenę	Staroń,	syna	Stanisła-

wa,	++	ojców	z	obu	stron
	 	 3)	Za	+	rodziców:	Julię	i	Jana	Akus,	siostrę	

Mariannę,	+	Anielę	Akus,	++	z	rodzin	Akus,	
Witewskich,	Krajewskich,	Złotocha,	+	Stefa-
nię	i	Teofila	Żur,	siostrę	Marię	i	Helenę,	++	
rodzin:	Żur,	Owczarzy,	Otręba,	++	kapłanów	 
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Czwartek – 11.4 
	 8:00	 1)	Za	+	Henryka	Francuz	i	ojca	Antoniego	
	 	 2)	Za	+	Cecylie	Kocur	–	od	rodzin	Stryczek 

	i	Bilewicz
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Annę	i	Józefa	Strządała
	18:00	 Za	++	rodziców”	Pawła	i	Helenę	Kuś,	 

++	rodzeństwo,	dziadków,	pokrewieństwo	 
z	obu	stron

Piątek – 12.4 
	 7:00	 Za	+	Leona	Lapczyka	na	pamiątkę	70	urodzin	

–	od	dzieci
	18:00	 1)	Za	++	Otylię	i	Adolfa	Kajstura	–	od	chrze-

śniaka
	 	 2)	Za	+	Anastazję	i	Pawła	Łomozik,	syna	

Mieczysława,	synową,	zięciów,	++	z	rodzin	
Łomozik,	Czakon	i	Skorupa

	 	 3)	Za	+	Agnieszkę	i	Stanisława	Indyk,	+	Zofię	
i	Dominika	Duda	

Sobota – 13.4  
	 7:00	 Za	+	ojca	Stefana	w	rocznicę	śmierci	i	+	bra-

ta	Bogdana
	18:00	 1)	Za	+	Cecylię	Zaremba	w	1	rocznicę	śmier-

ci,	męża	Kazimierza	i	++	rodziców	
	 	 2)	Za	+	Elżbietę	i	Tadeusza	Gabrysiów,	 

++	rodziców	i	teściów
	 	 3)	Za	+	Alinę	Stokłosa,	+	Marię	i	Filipa	Żur,	 

+	Justynę	i	Wilhelma	Krzempek
Niedziela Palmowa – 14.4
	 6:30	 Za	++	Władysława	i	Florentynę	Skupień,	 

+	Mariana	Popek,	Mariana	Hałat	i	Alojzego	
Zientek

	 8:00	 1)	Do	Bożej	Opaczności	z	podziękowaniem	 
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogo-
sławieństwo	z	okazji	90	urodzin

	 	 2)	Za	+	Stefanię	Widera
	 9:30	 Za	++	Weronikę	i	Józefa	Kamieński,	++	z	ro- 

dzin:	Kciuk,	Pucharski,	+	Helenę	Chrostek,	
Jana	Korzec,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	 
(KONKURS PALM)

	10:00	 Zbytków	 –	 Do	 Bożej	 Opaczności	 z	 podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	dla	Gertrudy	z	okazji	85	uro-
dzin	i	dla	wnuka	Łukasza	z	okazji	40	urodzin

	11:00	 1)	Za	+	Marię	Płonkową,	męża,	3	córki	i	zięcia	
Franciszka

	 	 2)	Chrzest:
	 	 3)	Roczek:	Szymon	Kocurek,	Łukasz	Zbijowski
	13:00	 O	Boże	Błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	

dla	wszystkich	aktorów	i	przygotowujących	
Misterium	Męki	Pańskiej	i	Niedzieli	Palmowej

 16:30 Gorzkie Żale
	17:00	 Za	+	Jana	Sladeczek	w	1	rocznicę	śmierci
Wielki Poniedziałek – 15.4
	 7:00	 1)	Za	++	zmarłych	rodziców:	Marię	i	Alojzego	

Brandys,	+	brata	Józefa,	++	siostry	zakonne,	
kapłanów	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

  2)	Za	+	Ryszarda	Szajter	–	od	siostry	z	rodziną	
	18:00	 1)	Za	+	Zofię	i	Józefa	Sosna,	++	rodziców	 

i	rodzeństwo,	+	Wilhelma	Szołtys
	 	 2)	Za	+	Elżbietę	Polok	na	pamiątkę	urodzin,	

+	ojca	i	teściów,	dusze	w	czyść	u	cierpiące
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Wielki Wtorek – 16.4 
	 7:00	 1)	Za	+	Otylię	i	Jana	Sosna,	+	Ryszarda	Nie-

dziela	
	 	 2)	Za	+	Tadeusza	Dudę	–	od	bratowej	 

z	rodziną	
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Karosek,	żonę	Zofię,	++	dziad-

ków	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 	 2)	Za	+	Alojzję	Haratyk	w	rocznicę	śmierci	i	

dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Wielka Środa – 17.4
	 7:00	 1)	Za	+	Otto	Rusz	na	pamiątkę	urodzin
	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Słowak	–	od	Doroty,	Grażyny,	

Bronka	Trepczyńskich
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za:	++
	 	 2)	Za	+	Wiktora	Żerdkę	w	12	rocznicę	śmier-

ci,	+	żonę	Emilię

Wielki Czwartek – 18.4 
	18:00	 1)	Za	++	Marię	i	Antoniego	Krzempek,	+	Sta-

nisława	Wadowskiego
	 	 2)	Za	++	Marię	i	Józefa	Krzempek,	dwie	córki,	

czterech	zięciów	i	dusze	czyśćcowe
	 	 3)	Za	+	Marię	i	Albina	Chlebek,	++	synów,	

wnuków,	++	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

	 	 4)	Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	emerytowa-
nych	pracowników	Urzędu	Miejskiego	 
w	Strumieniu

20:00-22:00,	Piątek	7:00-16:30:	ADORACJA	W	CIEM-
NICY

Wielki Piątek – 19.4   
	18:00	 Liturgia	Wielkiego	Piątku 

20:00-22:00,	Sobota	7:00-16:30:	ADORACJA	
PRZY	BOŻYM	GROBIE

Wielka Sobota – 20.4 
	18:00	 1)	Za	++	Emilię	i	Antoniego	Krzempek,	 

+	Jadwigę	Płonka	i	ich	rodziców
	 	 2)	Za	+	Marię	Lapczyk	–	od	Małgorzaty	 

Stawniczy	i	rodziny	Gruszka
	 	 3)	Za	+	Zofię	Chudy	–	od	Janiny	i	Andrzeja	

Zielińskich
	 	 4)	Za	+	Stanisława	Bilińskiego	– 

–	od	Ewy	Ogórek	

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 21.4
	 6:00	 Zbytków	–	W	intencji	parafian
	6:30	 Za	+	Bronisławę	i	Józefa	Janik
	 8:00	 Za	++	Alojzję,	Gertrudę,	Pawła	Francuz	oraz	

za	++	dziadków	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 9:30	 Za	+	Eugeniusza	Szymonek	i	++	z	rodziny	

Szymonek
	10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawien-

nictwem	Matki	Bożej	Szkaplerznej	w	intencji	
Michała	z	okazji	18	urodzin

	11:00	 Za	+	Andrzeja	Uherka	–	od	swatów	z	rodziną	
z	Dębowca

	16:30	 Nieszpory	świąteczne
	17:00	 Za	+	Alojzego	Korusa,	++	rodziców	z	obu	

stron,	+	Alojzego	Zelnera
Poniedziałek Wielkanocny – 22.4 
	 6:30	 Za	+	Alojzję	Kasza,	++	z	rodzin:	Bill	i	Kasza
	 8:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	i	świętych	patronów	 
w	intencji	ks.	Wojciecha	z	okazji	imienin

	 9:30	 Za	+	Eugeniusza	Szczypka	w	3	rocznicę	
śmierci,	++	rodziców,	brata	Zdzisława,	te-
ściów,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	10:00	 Zbytków	–	Za	++	Martę	i	Feliksa	Ziebura,	
syna	Ewalda,	synową	Annę,	+	Różę	Rawski,	
++	z	rodzin	Ziebura	i	Siwek

	11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	i	św.	Barbary	w	intencji	Magdale-
ny	i	Wojciecha	z	okazji	2	rocznicy	ślubu

	17:00	 Za	+	Alojza	Hawełkę,	++	synów:	Bogdana,	
Mariana,	Za	++	Marię	i	Alfreda	Litta,	+	syna	
Ernesta,	++	z	rodzin:	Hawełka	i	Litta

Wtorek – 23.4   św. Wojciecha (patrz 29.04)
	 7:00	 Za	+	Agnieszkę	Pietrzyk,	+	dziadka	Kazimie-

rza,	+	Helenę	Walus
	18:00	 1)	Za	+	Bogdana	Krzyżewskiego	w	1	rocznicę	

śmierci,	żonę	Martę,	+	rodziców	z	obu	stron	 
i	rodzeństwo

	 	 2)	Za	++	Marię	i	Stanisława	Szpak,	+	z	rodzin	
Grzegorczyk	i	Szpak

Środa – 24.4 
	 7:00	 Za	+	Eugenię	Pietrzyk	na	pamiątkę	urodzin
	18:00	 1)	Za	+	Jana	Michalca,	3	żony,	synów:	Józefa,	

Stanisława,	Jana,	Tadeusza,	Franciszka,	syno-
wą	Krystynę,	Marię	oraz	++	dziadków

	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Pustelnik	w	20	rocznicę	
śmierci,	+	męża	Leona,	syna	Walentego	 
i	++	rodziców	z	obu	stron
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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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Czwartek – 25.4
 8:00 1)	W	intencji	żyjących	i	zmarłych	Czcicieli	Apo-

stolatu	Maryjnego	i	Patronki	Dobrej	Śmierci
	 	 2)	Za	+	Renatę	Lazar	na	pamiątkę	urodzin,	 

+	brata	Bogdana,	ojca	Jana,	teścia	Brunona
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Annę	Pisarek	w	2	rocznicę	

śmierci,	+	rodziców	i	rodzeństwo
	18:00	 Do	Bożej	opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	oda	lesze	Błogosła-
wieństwo	dla	Zofii	i	Jana	z	okazji	45	rocznicy	
ślubu

Piątek – 26.4
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	i	Franciszkę	Gałuszka,	 

++	córki,	synów,	synowe,	zięcia	i	wnuki
	 	 2)	Za	+	Aleksandra	Konieczny,	żonę	Marię,	

zięcia	Franciszka	i	dusze	czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	+	Zofię	Chudy	na	pamiątkę	urodzin
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Helenę	i	Franciszka	

Grelowski	i	++	z	rodziny,	syna	Stanisława,	
synową	Barbarę,	córkę	Alicję,	zięcia	Jerzego	 
i	wnuczkę	Małgorzatę

Sobota – 27.4
	 7:00	 Za	++	Annę	Krzempek,	++	dwóch	mężów,	

dwóch	synów,	synową,	zięcia,	wnuczkę	 
Mirosławę

	18:00	 1)	Za	++	rodziców:	Helenę	i	Stanisława	
Baran,	++	siostrę,	szwagra,	2	braci,	Renatę,	
Andrzeja,	++	z	rodziny

	 	 2)	Za	+	Emilię	i	Ludwika	Błahut,	++	rodziców	
i	rodzeństwo	z	obu	stron

	 	 3)	Za	+	Alojza	Pietrzyka,	++	rodzeństwo	 
i	rodziców

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 28.4
	 6:30	 Za	+	Elżbietę	i	Jana	Konieczny,	 

+	syna	Czesława
	8:00	 1)	W	intencji	Ojczyzny
	 	 2)	Za	++	Elżbietę	i	Józefa	Staroń,	córkę,	 

2	synów,	zięcia,	synową	i	wnuka
	 9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	w	intencji	Jakuba	z	okazji	
18	urodzin	

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Alojzego	Szwarc,	+	syna	
Grzegorza,	++	rodziców:	Marię	i	Jerzego	
Szwarc,	siostrę	Marię,	Emilię	i	Jadwigę,	brata	
Karola

	11:00	 Za	+	Za	+	Annę	i	Franciszka	Strządała,	 
++	synów	Józefa	i	Brunona,	córkę	Bronisławę	
z	mężem	Czesławem	

 16:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
	17:00	 Za	+	Floriana	Worek,	+	ojca	Pawła,	++	zmar-

łych	z	rodzin	Worek,	Michalik	i	Szwarc
Poniedziałek – 29.4  Urocz. św. Wojciecha
	 7:00	 Za	+	Leopolda	Kajstura,	++	ojca	Józefa,	

brata	Romana,	bratową	Grażynę,	++	teściów	
Emanuela	i	Zofię	Mikołajczyk,	+	szwagra	Cze-
sława,	+	Wiesławę	Mikołajczyk	i	+	Wiesława	
Bijotę

	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łąski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosła-
wieńśtwo	dla	Janiny	z	okazji	80	urodzin

	 	 2)	Za	+	Marię	Dziędziel,	++	rodziców	z	obu	
stron,	syna	Antoniego	i	synową	Martę

Wtorek – 30.4   św. Piusa V
	 7:00	 Za	+	Krystynę	i	Leona	Wowra,	+	Urszulę	

Fober,	++	z	rodzin	Wowra,	Hein,	Mazurek,	
Walke	i	Fober	

	18:00	 1)	Za	+	dziadków:	Marię	i	Adolfa	Szusbier
	 	 2)	Za	+	Walerię,	Marię,	Stefana	Jasik,	siostrę	

Helenę	i	rodziców	z	obu	stron

Wielki Post to dla wielu z nas czas, w którym podejmujemy 
różne postanowienia, aby nasza relacja z Bogiem stała się 
lepsza. Stąd pytanie: dlaczego tak wielu ludzi nie jest w stanie 
dotrzymać swoich postanowień? Rezygnują z nich przy 
pierwszym potknięciu lub w połowie drogi myśląc, że nie dają 
rady tego pociągnąć do końca.  Co się dzieje, że już na początku 
upadają? Dlaczego pojawiają się u nich wątpliwości, kiedy już 
przebyli taką długą drogę? Jak zawsze w takich przypadkach, 
odpowiedź przyszła w niespodziewanym momencie, a   mia-
nowicie podczas zmywania naczyń. Jak wiadomo jest to dość 
nudne zajęcie i nie trzeba przy nim zbyt dużo myśleć. Jednak 
tym razem pośród naczyń znalazł się też nóż. Nie jakiś zwykły 

Postanowienia i rany
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Na kwiecień wybrałam osiemnastowieczną pieśń rezurekcyjną, której 
tematem jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Pieśń tę śpiewamy często w 
okresie Wielkiejnocy, nie zawsze mając świadomość, że utwór ten ma już 
ponad dwieście lat. Został napisany przez Franciszka Karpińskiego – poetę 
zafascynowanego kulturą ludową – pod koniec XVIII w., ale jego przesłanie 
jest nadal aktualne. Drugi wiersz to utwór, który znalazłam, przeglądając 
stare numery „Gwiazdki Cieszyńskiej” – tygodnika ukazującego się od 
1851 do 1938 roku na Śląsku Cieszyńskim. Wiersz pochodzi z roku 1909, 
z numeru 29. tego czasopisma.

Podmiotem lirycznym wiersza „Pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskim” 
jest chrześcijanin, głęboko wierzący w zmartwychwstanie Chrystusa. Jego 
wypowiedź jest przesycona radością i miłością do Stwórcy. W pierwszej 
strofie przedstawia tezę, że wszechmocny Bóg zwyciężył śmierć, nie został 
przez nią zniszczony, powrócił do świata żywych. W drugiej zwrotce 
zwraca się do Adama – pierwszego człowieka – oznajmiając mu, że grzech 
pierworodny został już zmazany, odtąd ludzkość została wyzwolona z jego 
pęt. Trzecia strofa jest wyrazem podziwu i miłości do Chrystusa, który dla 
nas poświęcił życie i okupił grzechy ludzi własną krwią. W zwrotce czwartej 
pojawia się apostrofa (bezpośredni zwrot) do rzymskich żołnierzy – strzegą 
grobu na próżno, Chrystusa już tam nie ma, bo zmartwychwstał. Strofa 
piąta to kolejny wybuch radości – Chrystus cieszy się całym stworzeniem, 
choć wie, że tę radość musiał okupić swoją męką na krzyżu. Ostatnia strofa 
zawiera prośbę, by Bóg pozwolił ludziom podźwignąć się z grzechów i dał 
im życie wieczne.
Osiemnastowieczna pieśń Karpińskiego wywodzi się ze średniowiecznej 
tradycji pieśni rezurekcyjnych (łac. resureectio ex mortis – powstanie 
z martwych). Uroczysty charakter utworu został podkreślony dzięki 
zastosowaniu zwrotów retorycznych, wykrzyknień (Adamie! Bóg natury!) 
i „dostojnych” epitetów (grobu pęta, ręka święta, ludzkie plemię).

(opr. na podst. „Słownika poezji” B. Włodarczyk, A. Kremiec i D. Stopki wyd. „GREG”)

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ
Franciszek Karpinski:   

„Pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskim” 

Nie zna śmierci Pań żywota,   
Chociaż przeszedł przez jej wrota!   
Rozerwała grobu pęta   
Ręka święta.  

Adamie! Dług twój spłacony,   
Okup ludzki dokończony!   
Wnidziesz w niego z szczęśliwemi   
Dziećmi twemi.  

Nie skarby jakimi płaci,   
Wszystko, co mógł stracić, traci.   
Całą dla nas krew swą sączy,   
Dzieło kończy.  

Próżno, żołnierze, strzeżecie,   
W tym grobie Go nie znajdziecie.   
Wstał, przeniknął sklepu mury   
Bóg natury!  

On znowu na ludzkie plemię   
I na miłą patrzy ziemię,   
Jak drogo dzisiaj przybrana   
Kosztem Pana.  

Przez Twe święte Zmartwychwstanie   
Z grzechów powstać daj nam, Panie,   
Potem z Tobą królowanie.   
Alleluja. 

nóż, tylko taki ze stali chirurgicznej, niezwykle ostry a przy tym mały. Wiedziałam, że muszę uważać, więc umyłam go od razu 
a później zajęłam się innymi naczyniami. Dopiero po skończonej pracy zauważyłam, że jednak rozcięłam sobie tym nożem 
mały palec. Zastanawiałam się dlaczego tak się stało? Przecież wiedziałam, że tam jest ten nóż i specjalnie umyłam go na samym 
początku więc dlaczego mam teraz dwucentymetrowe rozcięcie na palcu? Odpowiedź jest prosta. Zjadła mnie rutyna, straciłam 
czujność na chwilę i tyle wystarczyło. Na początku Wielkiego Postu każdy stawia sobie jakieś cele, uważa żeby postępować tak 
jak sobie założył i dlatego wszystko jest dobrze. Pierwszy upadek przychodzi wtedy, gdy straci się czujność. Wiele rzeczy robimy 
w naszym życiu rutynowo, nie zastanawiając się dłużej nad naszymi czynami czy słowami. To właśnie otwiera złemu drogę do 
działania. Kiedy zapomnimy, że mieliśmy coś zrobić to od razu wchodzi w to Zły i jeszcze bardziej niż zwykle, kusi nas żeby 
nie wracać na wyznaczoną drogę. Początkowo są to małe rzeczy, i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego działania Złego. On 
zaś podsuwa nam coraz większe sprawy i dopiero po jakimś czasie orientujemy się, że całkiem zeszliśmy z naszej drogi do celu. 
Tylko co zrobić kiedy uświadomimy sobie, że robiliśmy źle? Tak jak w przypadku krwawiącej rany, taki i tu istnieją dwa wyjścia. 
Kiedy palec krwawi możemy poczekać, aż krew przestanie lecieć lub też od razu założyć plaster i uchronić się przed ewentualnym 
zanieczyszczeniem rany. Natomiast kiedy zorientujemy się, że Zły nas zwiódł i zgrzeszyliśmy, to możemy to zbagatelizować lub 
od razu pójść do spowiedzi i uchronić się przed złymi skutkami naszego postępowania. Wybór należy tylko i wyłącznie do nas. 
Zastanów się: czy wolisz chodzić z otwartą krwawiącą raną spowodowaną grzechem czy też chcesz żeby ją załatano i zabezpieczono 
podczas Spowiedzi.  Może teraz jest najlepszy czas na to, żeby oczyścić rany, które masz od lat? Nie będzie to łatwe i przyjemne, 
ale na pewno przyniesie dobre skutki w przyszłości. Zastanów się nad tym, podejmij właściwą decyzję i zacznij działać już dziś! 

S.M.
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Sakramenty w świetle Prawa Kanonicznego
Przygotowując się do omówienia kolejnego sakramentu autor doszedł do wniosku, że w tym numerze opuścimy chwilowo 
sakramenty „w służbie Kościoła” (miało teraz być omówione Kapłaństwo). Ponieważ zbliżają się rekolekcje wielkopostne, 
podczas których będzie m.in. Msza Święta z udzieleniem sakramentu NAMASZCZENIA CHORYCH, to wydało się autorowi 
stosowne, by czytelnikom i parafianom napisać coś właśnie o tym z dwóch, obok sakramentu pokuty, sakramencie 
„uzdrowienia”. Warto bowiem wiedzieć, w czym się będzie uczestniczyć. Na początku przytoczmy biblijną genezę tego 
sakramentu: „Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,13) oraz 
uznawany za „klasyczny” w tym temacie: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się 
modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan 
go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14n). Czas na stronę Prawa Kanonicznego. 
Co warto wiedzieć? Prawo Kanoniczne nie poświęca wiele miejsca temu sakramentowi. Dział na temat Namaszczenia 
Chorych to raptem 10 kanonów (dla przykładu: o Małżeństwie jest aż o 100 kanonów więcej). Najpierw przytoczymy 
kanon 1001: „Duszpasterze i bliscy chorego powinni troszczyć się, by chorzy byli umacniani tym sakramentem 
w odpowiednim czasie”. To znaczy kiedy? Tę sprawę reguluje kanon 1004: „§ 1: Namaszczenia chorych można 
udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu [ogólnie przyjmuje się wiek 7 lat, przyp. a.], znajdzie 
się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.  § 2: Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli 
chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo 
stanie się poważniejsze”. Kanon ten staje się jasnym dowodem na jedną rzecz, która niestety bardzo mocno pokutuje 
w duszpasterstwie. Namaszczenie Chorych nie jest ostatnim namaszczeniem! Jest sakramentem umocnienia w chorobie. 
Autor pamięta, jak w rodzinnej parafii pewna emerytowana nauczycielka na koniec Mszy Św. przyjmowała ten sakrament 
przed operacją. I żyje po dziś dzień. Wiedziała na czym polega istota tego sakramentu. Namaszczenie chorych mylone jest 
po prostu z tzw. Wiatykiem, czyli Komunią Świętą podawaną choremu tuż przed śmiercią (Wiatyk wziął się z j. łac. in viam – 
na drogę). Praktykuje się w Kościele, że sakrament Namszczenia Chorych raz do roku udzielany jest „masowo” wszystkim 
wiernym z uwzględnieniem starszych i chorych przewlekle. Ma to miejsce zwykle we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes- 
Uzdrowienia chorych (11 lutego), które z inicjatywy św. Jana Pawła II od 13.05.1992 r. obchodzone jest jako Światowy Dzień 
Chorego, lub podczas rekolekcji/misji parafialnych.  Zatem każdy wierny (nawet zdrowy) raz do roku może ten sakrament 
przyjąć. Kanon 1007 dementuje pewien mit dotyczący omawianego sakramentu: „Nie wolno udzielać namaszczenia 
chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim”. Jedną z części składowych Namaszczenia chorych 

Autorem wiersza „Zmartwychwstał ukrzyżowany” jest 
Jantek z Bugaja, a właściwie Antoni Kucharczyk – pisarz 
ludowy z XIX w., pochodzący z Małopolski, podpisujący się 
różnymi pseudonimami; samouk; autor bajek, gawęd i satyr 
przesyconych ludowością. 

Wiersz w swej wymowie jest bardzo podobny do pieśni 
Franciszka Karpińskiego. Dominuje w nim radość ze 
Zmartwychwstania Pańskiego. Podmiotem lirycznym 
utworu są chrześcijanie wielbiący Boga, którzy cieszą się się 
ze zmartwychwstania Pana (Zagrały dzwony wesołymi tony), 
ale przede wszystkim cieszą się z obietnicy nieśmiertelności 
(Żeś nam przez twe zmartwychwstanie, / Nieśmiertelność 
dał). Wychwalają Chrystusa – „Króla nad królami”, że przez 
powstanie z grobu dał ludziom nadzieję wiecznego życia. Tak 
jak Chrystus zmartwychwstał, tak i oni zmartwychwstaną 
(Powstaną prochy na życie wieczności, /Która trwać będzie 
nigdy nieskończona!...) i będą głosić Jego chwałę „na wiek 
wieków”. 

Wiersz jest regularnie zbudowany, składa się z dwóch części 
kompozycyjnych. Część pierwsza to jedenastozgłoskowiec 

(każdy wers zawiera jedenaście sylab) o tzw. rymach przeplatanych: abab... . Część druga składa się z szesnastu 
wersów, które można by podzielić na cztery mniejsze części (zwrotki) zbudowane według schematu: trzy wersy 
po 8 sylab, czwarty wers – 5 sylab,, przy czym wersy krótsze stanowią jakby pointę, podsumowanie wersów 
dłuższych. Rymy w tej części utworu mają układ: aaabcccb... , co podkreśla podniosły charakter wiersza. Tę samą 
funkcję spełniają też zastosowane wielokropki i wykrzyknienia oraz epitety (grobowe zamki, niebiańskie radości, 
serc ludzkości miliony).

Grażyna Gądek
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Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umie-jętność 
abstrakcyjnego i  logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną, dlatego też wpływa na 
rozwój intelektu naszych pociech.
 Wykształcone w czasie gry umiejętności widać już we wczesnej edukacji. Objawia się to łatwością 
skupienia uwagi nad zagadnieniem, zdolnością zapamiętania szczegółów oraz szybkością w dotarciu 
do prawidłowego rozwiązania problemu. Okazje się, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka 
intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci. 
W naszej szkole prężnie działa grupa młodych szachistów, którzy pod opieką pana Jana Jałowiczora 
doskonalą swoje umiejętności oraz uczestniczą w turniejach, osiągając świetne wyniki. Warto podzielić 
się informacjami na temat sukcesów młodych adeptów „królewskiej gry”.
 9 lutego 2019 roku w Rybniku rozegrany został Turniej szachowy na rozpoczęcie ferii zimowych. 
Wzięło w nim udział ośmioro uczniów z naszej szkoły. Wyniki, jakie osiągnęli, zaskoczyły nawet 
opiekuna, bo przecież Rybnik to najsilniejszy okręg szachowy wśród najmłodszych.
Grupa dzieci – rocznik 2011 (chłopcy)
                        Maciej Czaja I    miejsce
                        Adam Moj     IV miejsce
Grupa dzieci  - rocznik 2010 (chłopcy)
                        Wojciech Moj  VI miejsce
                        Antoni Bojda   VIII miejsce
                        Dawid Wielg    IX miejsce

Grupa dzieci - rocznik 2009 (chłopcy)
                       Błażej Nowok I miejsce
Grupa dzieci – rocznik 2009 (dziewczęta)
                       Zofia Czaja I miejsce
Grupa dzieci – rocznik 2010 (dziewczęta)
                       Anna Wielg II miejsce

Zwycięzcy otrzymali puchary a wszyscy uczestnicy książki szachowe.
 22 lutego 2019 roku w Pogwizdowie rozegrano IV Powiatowy turniej szachowy szkół podstawowych. 
W turnieju wzięło udział jedenaścioro dzieci, które również zajęły wysokie miejsca w swoich grupach 
wiekowych.
Grupa dzieci do II klasy włącznie:

                       Antoni Bojda  III miejsce

                       Adam Moj      IV miejsce

                      Maciej Czaja   VI miejsce

                      Szymon Milanowski VIII miejsce

                      Wojciech Moj  X miejsce

klasy III – V
                      Zofia Czaja      VIII miejsce
                      Nikola Hoffmann XI miejsce
klasy VI – VIII
                      Paweł Krawiec           VIII miejsce
                      Dominik Wiewióra     IX miejsce
                      Maksymilian Jurczyk X miejsce
                      Natalia Hoffmann       XI miejsce

Bardzo gratulujemy wszystkim zwycięzcom !

MŁODZI SZACHIŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

jest spowiedź, co podkreśla punkt 87 Obrzędów Sakramentów Chorych, gdzie mowa jest o tym, że gdy zachodzi potrzeba 
spowiedzi chorego, to należy jej wysłuchać przed lub na początku obrzędu. A gdy jest to niemożliwe (np. chory jest w 
stanie „wegetatywnym” lub nie potrafi się porozumieć), to musi być przynajmniej akt pokutny. Przypadki z kanonu 1007 
nie są może póki co plagą, ale zdarzają się, i wtenczas kapłan niejako ma związane ręce, zwłaszcza gdy ma do czynienia 
z tą „upartością”. Można ją wytłumaczyć jako brak żalu za grzechy i brak mocnego postanowienia poprawy. To bowiem 
jest istota nawrócenia, zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci. Na koniec jeszcze § 1 kanonu 1003: „Namaszczenia 
chorych ważnie udziela każdy kapłan i tylko kapłan”. To ważna uwaga dla przybywających w szpitalach, gdzie często 
spotykają z posługą nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy jako świeccy nie mogą udzielać ani sakramentu 
pokuty, ani namaszczenia chorych. Oni tylko rozdają Komunię Świętą.
Drodzy czytelnicy, parafianie. Nie dajcie się zwieść strachowi przed sakramentem Namaszczenia Chorych! Bo owszem, 
można nie iść do dentysty, zapierać się, bać wierteł itd., ale zęby będą boleć i psuć się dalej. Skoro tak się ma sprawa ze 
zdrowiem fizycznym, to cóż dopiero z duchowym! A przecież sakramenty nie bolą…

Ks. Wojciech



DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
 Tegoroczny  Dzień Bezpiecznego Internetu  obchodzony był 
pod hasłem "Działajmy Razem – bezpieczeństwo w internecie". 
W ramach obchodów w naszej szkole zrealizowano szereg 
działań profilaktycznych związanych z agresją i  przemocą 
stosowaną za pomocą telefonów komórkowych i internetu. W 
zajęciach, przygotowanych bądź prowadzonych przez panie: Ewę Maliczak, Klaudię Chrapek i Magdalenę Krzyżanowską, 
brali udział uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. W czasie zajęć młodzież zastanawiała się 
nad zaletami mediów  społecznościowych i ich pożytecznym wykorzystywaniem w życiu codziennym, ale również nad 
wadami, zagrożeniami oraz możliwością manipulowania i krzywdzenia innych osób za ich pomocą.

LEKCJA POKAZOWA  Z FIZYKI
 Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w  pokazowej lekcji fizyki. Tematem 
przewodnim był prąd elektryczny i zjawiska towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego. Podczas zajęć pokazane 
zostały mierniki napięcia i natężenia, transformatory oraz modele urządzeń wykonane przez uczniów technikum 
i  branżowej szkoły zawodowej w Skoczowie. Uczestniczenie w zajęciach miało być zachętą do przypomnienia 
i pogłębienia wiedzy z fizyki, ale również pomóc naszym uczniom w dokonaniu wyboru kierunku kształcenia.

TRZY ODSŁONY KULTURY
 11 marca w Cieszyńskim Ośrodku Kultury "Dom Narodowy" odbyła się czwarta edycja konkursu zorganizowanego 
przez Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego. W konkursie wokalnym naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice 
przygotowane przez panią Agnieszkę Gawron-Gaszczyk. Milena Kopeć z klasy VII b zdobyła II miejsce, a Aleksandra 
Haładaj z klasy III b gimnazjum - III miejsce.

KONKURS Z HISTORII
 W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach 
przedmiotowych, które składały się z trzech etapów: szkolnego rejonowego i wojewódzkiego. Do każdego z etapów 
obowiązywał inny zakres wiedzy i zestaw lektur. Jan Dziwoki z klasy III b gimnazjum, który przygotowywał się pod 
kierunkiem pani Iwony Swobody, został Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii.

oprac. IK

Marcowe  owoce  pracy  
uczniów  SP  w  Strumieniu



Warto skorzystać


