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Piękno maja nie tylko wypływa z tego, że jest to miesiąc kiedy wiosna się w pełni zadomowiła u nas, ale dla nas ludzi 
wierzących to piękno potęgowane jest także poświęceniem tego miesiąca Matce Najświętszej. Litania loretańska 
wyśpiewywana w naszych kościołach, przy kapliczkach to niezapomniane wrażenia duchowe. Oby ich było jak 
najwięcej, także dla naszych parafian. Święty Józef Robotnik otwiera dla nas ten miesiąc. Prosimy Cię, święty 
Józefie, uświęcaj każdą naszą ludzką pracę. Niech ona będzie na Chwałę Bożą i ku pożytkowi ludzkiemu. 2 maja 
to święto naszej flagi państwowej. Jesteśmy z niej dumni i zapewne każdy z nas na swojej posesji zawiesi ją w tych 
dniach majowych. Wreszcie trzeci dzień maja to święto naszej Królowej Korony polskiej- Maryi, pod której Opiekę 
polecamy cały Naród Polski i całą Ojczyznę. 13 maja w poniedziałek o dwudziestej zgromadzimy się w naszym 
Sanktuarium przy Panu Jezusie „zwołani” przez Matkę Bożą Fatimską. Tym razem Nabożeństwu przewodniczyć 
będą nasi kandydaci do Sakramentu Bierzmowania, ale zaproszeni na to pierwsze nabożeństwo fatimskie w tym 
roku czujmy się wszyscy. Maj to miesiąc bezpośredniego przygotowania dzieci kl. III do pierwszej spowiedzi 
i pierwszej Komunii Świętej. Otaczajmy nasze 
dzieci z trzeciej klasy modlitwą, aby to naprawdę 
był piękny dzień w ich życiu. 26 maja w „Dzień 
Matki” uczniowie klas czwartych przeżywać będą 
rocznicę swojej pierwszej spowiedzi i Komunii Św., 
o nich także pamiętajmy w naszych modlitwach. 
Niech nasze Sanktuarium, a także kościół w Zbyt-
kowie, przydrożne krzyże i kapliczki gromadzą 
nas jak najliczniej na modlitwie do Boga w tym 
najpiękniejszym miesiącu roku.

Ks. Proboszcz

Z życia parafii
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Statystyka – marzec 2019
Chrzty:

    • Piotr Piekarczyk
    • Antoni Worek
    • Faustyna Żur
    • Michał Kajstura
    • Tymon Tomecki
    • Maksymilian Korcz
    • Antonina Staroń

„I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie 
potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie - 

poślijcie też porcje temu, który nic gotowego 
nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień 
Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, 

gdyż radość w Panu jest waszą ostoją»”
(Neh 8, 10)

Drodzy Parafianie i czytelnicy!
Nie pozostaje nic innego, jak radować się! 

Bo jest z czego: Jezus zwyciężył śmierć! 
Oby zarówno ta wyjątkowa Niedziela 

jak i każda niedziela roku była dla Was 
dniem świętowania, bo po to otrzymaliśmy 

ją w darze! Błogosławieństwa, wiary, 
nadziei i miłości na ten świąteczny 

czas życzą Wasi duszpasterze!



Środa – 1.5  św. Józefa, rzemieślnika
	 7:00	 Za	+	Kazimierza	Trepczyńskiego,	++	rodzi-

ców	z	obu	stron
18:00	 1)	Za	++	Ludwika	i	Annę	Pietroszek,	++	syna	

Antoniego,	synową	Gertrudę,	+	Franciszka	
Kocur,	Stanisława	Pytla,	Agnieszkę	i	Jerzego	
Dzida

  2) Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
św.	Józefa	w	intencji	Sebastiana	z	okazji	urodzin

1-szy Czwartek Miesiąca – 2.5
św. Atanazego

	 8:00	 Za	+	Janinę	Lukasik,	++	rodziców	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

18:00	 Zbytków	–	Za	+	Władysława	i	Annę	Niemiec,	
+	Cecylię	Niemiec

18:00	 Za	+	Ludwinę	Burkot	i	męża	Ludwika
1-szy Piątek Miesiąca – 3.5  

ur. NMP Królowej Polski
	 6:30	 W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	

Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
	 8:00	 Za	++	Alicję	i	Józefa	Herok
	 9:30	 Za	++	Emilię	i	Pawła	Witoszek,	++	Brunona	 

i	Helenę	Miły,	++	rodziców	z	obu	stron	i	du-
sze	czyśćcowe

10:00	 Zbytków	–	Za	+	Gertrudę	–	na	pamiątkę	uro-
dzin	–	i	Franciszka	Telega,	ich	córkę	i	zięcia

11:00	 Za	+	Stefanię	i	Bronisława	Szyja,	++	syna	
Tadeusza,	wnuka	Tadeusza,	synową	Monikę	 
i	rodziców	z	obu	stron

13:00	 Ślub:	Bachnij	-	Gruszka
17:00	 Za	++	Alojzego	Kajszturę,	żonę	Janinę,	 

++	rodzeństwo	i	rodziców	z	obu	stron

1-sza Sobota – 4.5 Św. Floriana
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
11:00	 Ślub:	Czakon	-	Lapczyk
13:00	 Ślub:	Malik	-	Niemczyk
18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”,	o	błogosła-

wieństwo	na	drodze	trwania	w	miłości	 
i	wierności	małżeńskiej

	 	 2)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	
św.	Barbary	w	intencji	górników	KWK	Pniówek

	 	 3)	Za	++	Marię	i	Franciszka	Krzempek,	 
++	3	córki,	2	synów,	5	zięciów,	2	synowe,	3	
wnuków	i	wnuczkę

III Niedziela Wielkanocna – 5.5
	 6:30	 Za	+	Ewę	Szczotkę	i	++	dziadków	z	obu	stron
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	żyjących	 

i	zmarłych
	 9:30	 Za	+	Jerzego	Niemiec
10:00	 Zbytków	–	Za	+	Emilię	Krzempek	na	pamiąt-

kę	urodzin
11:00	 Za	+	Jana	i	Emilię	Dziędziel,	syna	Karola,	

wnuka	Krystiana,	++	rodziców,	rodzeństwo	 
i	pokrewieństwo	z	obu	stron

16:30	 Nabożeństwo	Majowe
17:00	 Za	+	Julię	Płonka,	++	córkę	Antoninę,	wnuka	

Henryka	i	++	z	rodziny
Poniedziałek – 6.5 

św. św. apostołów Filipa i Jakuba 
	 7:00	 Za	++	Leopolda,	Romana,	Stanisława	Szkro-

bol,	Zofię	i	Władysława	Szczypka,	++	Broni-
sława	i	Wilhelma	Krzempek,	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

18:00	 1)	Za	+	Elżbietę	i	Antoniego	Sznapka,	dwóch	
synów,	córkę,	zięcia,	wnuków,	wnuczkę,	 

Intencje mszalne
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• Państwu Andrzejowi i Krystynie Spandlom
• P. Henrykowi Andreczce
• P. Annie Janocie
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• P. Bartłomiejowi Ślękowi
• Paniom Katarzynie Czylok i Agnieszce Haczek
• Paniom Marii Krutyle i Annie Krach
• P. Dorocie Zarzyckiej
• Państwu Janowi i Danucie Wieliczkom
• P. Ewie Kuboszek-Owsiany
• Państwu Karolowi i Krystynie Farugom
• Państwu Karolowi i Małgorzacie Pachułom
• Państwu Józefowi i Elżbiecie Czajom
• Państwu Mariuszowi i Agacie Gamżom
• Państwu Tomaszowi i Aleksandrze Strządałom
• Państwu Holeksom

• Państwu Kazimierzowi i Irenie Biedrawom
• P. Krystynie Starczynowskiej
• Państwu Janowi i Zofii Grabskim
• P. Gertrudzie Korus
• P. Anastazji Żur
• Państwu Krzysztofowi i Jadwidze Korusom
• P. Helenie Mikule
• Państwu Puszczewiczom
• Paniom Barbarze i Zofii Brzuskom
• Państwu Janowi i Halinie Żakom
• P. Marii Kusarek
• Paniom Józefie Kozak i Zofii Jakubiak
• P. Anieli Krzempek
• Państwu Łukaszowi i Annie Gruszczykom
• P. Romanowi Górniakowi
• P. Ludwikowi Rojczykowi

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM OFIARODAWCOM:



+	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	brata	Jana,	siostrę	Marię,	jej	męża	

Władysława,	++	Julię	i	Mariana	Skórzańskich,	
+	Zofię	Puszczewicz

Wtorek – 7.5  NMP Matki Łaski Bożej
	 7:00	 Za	+	Danutę	Szczypka,	męża,	rodziców,	 

teściów
18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Zuzannę	i	Józefa	Łukasik,	 

+	dziadków	z	obu	stron,	+	Arkadiusza	Łuka-
sik,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

		 	 2)	Za	+	Eugenię	Dziędziel	w	2	rocz.	śmierci
Środa – 8.5  ur. św. Stanisława bp.
	 7:00	 Za	+	Genowefę	i	Ludwika	Wyleżuch,	 

++	dziadków	i	++	z	rodziny	Wyleżuch	i	Tekla
18:00	 1)	Za	++	rodziców:	Stanisławę	i	Andrzeja	

Jałowiczor,	3	zięciów	Janów,	++	krewnych	 
z	obu	stron

	 	 2)	Za	+	Helenę	Kocur	w	5	rocznicę	śmierci,	 
+	męża	Rudolfa	i	+	Wandę	Krawiec

Czwartek – 9.5 
	 8:00	 Za	+	Bolesława	Ochodek	i	+	Anielę	Pinkas,	

++	kolegów	z	klasy	podstawowej	1953	r.	 
z	Zabłocia

18:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
Boże	Błogosławieństwo,	łaskę	wiary	i	opiekę	
Matki	Bożej	dla	syna	Szymona	z	okazji	18	
urodzin

18:00	 1)	Za	Jana	i	Helenę	Czyż	i	ich	++	rodziców
	 	 2)	Za	+	Stanisława	Bilińskiego	na	pamiątkę	

urodzin
Piątek – 10.5
	 7:00	 Za	+	Krzysztofa	Bryłę	w	1	rocznicę	śmierci,	

++	rodziców	z	obu	stron
18:00 1) Za	+	Bolesława	Miły,	+	rodziców	i	rodzeństwo
  2)	Za	+	Justynę	i	Karola	Pietrzyk,	++	z	rodziny
	 	 3)	Za	+	rodziców:	Zofię	i	Dominika	Duda,	 

+	brata	Tadeusza
Sobota – 11.5 
	 7:00	 Za	+	Stefanię	i	Józefa	Orszulik,	Helenę	i	Fran-

ciszka	Chmiel,	++	z	rodziny
13:00	 Ślub:	Bochenek	-	Czana
18:00	 1)	Za	+	Marię	Wyleżuch,	+	męża	Edwarda,	

++	rodziców,	rodzeństwo	oraz	dusze	w	czyść-
cu	cierpiące	

	 	 2)	Za	+	Józefa	i	Bronisławę	Wardas,	 
++	3	synów:	Stanisława,	Krzysztofa	i	Bogu-
sława

	 	 3)	Za	++	rodziców:	Joannę	i	Romana	Pisz-
czek,	++	dziadków	z	obu	stron

IV Niedziela Wielkanocna – 12.5
	 6:30	 Za	+	Ludwika	i	Wandę	Zygma,	++	z	rodzi-

ców:	Józefa	i	Marię	Holeksa,	++	Piotra	Holek-
sa

	 8:00	 Za	++	Alojzego	Krzempek,	brata	Ludwika,	ro-
dziców,	Helenę	i	Wilhelma,	wnuka	Mirosława,	
ks.	Kan.	Alojzego	Raszkę,	Henryka	Wilczyń-
skiego	i	dusze	w	czyśćcu	ciepiące.

	 9:30	 Za	+	Emanuela	Krzempek,	jego	++	rodziców,	
braci,	bratowe	i	bratanków	

10:00	 Zbytków	–	Za	++	Marię,	Stefana,	Kazimierza	 
i	Otylię	Lapczyk

11:00	 1)	W	intencji	Małgorzaty	Krzempek	o	Boże	
Błogosławieństwo,	opiekę	Matki	Bożej,	zdro-
wie	i	potrzebne	łaski	z	okazji	80	urodzin

	 	 2)	Chrzest:
	 	 Roczki:	
16:30	 Nabożeństwo	Majowe
17:00	 Za	++	rodziców	i	teściów	Annę	i	Wilhelma	

Krystek,	+	babcię	Łucję	Kiełkowską	–	od	córki	
i	wnuczki	Elżbiety	z	mężem	Stanisławem	Lap-
czykiem

Poniedziałek – 13.5 NMP Fatimskiej 
	 7:00	 Za	+	Józefa	Kajsturę	w	rocznicę	śmierci,	 

2	synów,	synową,	Wnuczkę	i	++	z	rodzin:	
Kajstura,	Drozdek

18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Barbarę	i	Czesława	Janik
	 	 2)	Za	+	Zofię	i	Józefa	Wróbel,	Małgorzatę	i	

Władysława	Stopa,	Wiesława	Wieliczko	i	du-
sze	czyśćcowe

Wtorek – 14.5  św. Macieja
	 7:00	 Za	+	Antoniego	Ziembla	w	2	rocznicę	śmierci	

i	na	pamiątkę	urodzin
18:00	 1)	Za	+	Annę	i	Jana	Waleczek
	 	 2)	Za	+	Bronisława	Zochorka,	Lucjana	Staro-

nia	i	++	z	rodziny	Zochorek,	Baron,	Staroń	 
i	Kupczak

Środa – 15.5 
	 7:00	 1)	Za	+	Mariannę	i	Mariana	Wójtowicz,	 

+	syna	Mirosława,	++	z	rodziny	Pierzyk,	Wój-
towicz,	Folek	i	Łuczkiewicz

	 	 2)	Za	+	Krystynę	Ryś,	++	rodziców:	Jana	i	
Jadwigę	Mrózek,	teściów,	rodzeństwo,	 
++	z	rodziny	Mrózek,	Janota,	Ryś,	Bukowski	 
i	Horczyk

18:00 1) Za	+	Sławomira	Papkoj,	ojca	Władysława	
oraz	++	dziadków	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Zofię	i	Jana	Stryczek,	+	synów,	córki,	
synowe,	zięciów,	dusze	czyśćcowe

Czwartek – 16.5  św. Andrzeja Boboli 
	 8:00	 Za	+	Brunona	Żura	i	żonę	Krystynę
18:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawien-

nictwem	Matki	Bożej	Szkaplerznej	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
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Błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Zofii	z	okazji	
80	urodzin.

18:00	 1)	Za	+	Stefanię	i	Leopolda	Tyrtania	i	+	Emilię	
Bienias

	 	 2)	Za	+	Antoniego	Kasza,	+	żonę	Wandę,	+	
syna	Leopolda	i	dusze	czyśćcowe

Piątek – 17.5 
	 7:00	 Za	+	Ludwika	Gamża	w	7	rocznicę	śmierci,	

++	z	rodzin:	Gamża,	Sabat	i	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

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

	 	 2)	Za	+	Annę	Miły,	męża	Jóżefa,	syna	Stefana,	
synową	Irenę

	 	 3)	Za	+	Helenę	i	Rudolfa	Herman,	+	Huberta	
Musik

Sobota – 18.5 św. Jana I, pap.
	 7:00	 Za	++	Piotra	Janota	z	mamą	Ireną	–	od	

chrzestnego	z	żoną	
18:00	 1)	Za	+	Romana	Macura	w	28	rocznicę	śmier-

ci,	++	rodziców,	teściów,	dziadków,	szwagier-
ki,	szwagrów	i	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Józefa	Tomaszek,	żonę	Julię,	rodziców	
z	obu	stron,	synów	Franciszka	i	Józefa,	 
+	wnuczkę	Lucynę

	 	 3)	Za	++	Wiesławę	Kuźniar	 
z	mężem	Zbigniewem

V Niedziela Wielkanocna – 19.5
	 6:30	 Za	parafian
	8:00	 Za	++	z	rodziny:	Nagibauer,	Dymek,	Skubera	

i	Szczygieł
	 9:30	 Za	+	Łucję	i	Karola	Arkulary,	++	synów:	Hen-

ryka,	Kazimierza,	Józefa,	Mariana,	Karola,	 
++	córki:	Marię	i	Jadwigę	i	synową	Annę	

10:00	 Zbytków	–	Za	++	Marię	i	Adolfa	Wojtek,	 
+	syna	Bronisława,	wnuków:	Dariusza	i	An-
drzeja	

10:30	 I	KOMUNIA	ŚWIĘTA
16:30	 Nabożeństwo	Majowe
17:00	 O	Boże	Błogosławieństwo,	Łaski,	zdrowie	dla	

rodzin:	Baron,	Macura,	Faruga	i	Dudkowiak	
Poniedziałek – 20.5  św. Bernarda ze Sieny
 7:00 Za	+	Antoniego	Zachorka	–	od	rodziny	Penkala
18:00	 1)	Za	+	Franciszka	Ochodka,	++	rodziców
	 	 2)	Za	++	Emilię,	Annę,	Franciszka,	Karola	

Turek,	+	córkę	Marię,	zięciów	Józefa,	Henryka	
i	Stanisława	

Wtorek – 21.5  św. Jana Nepomucena
	 7:00	 Za	+	Zofię	Popielarz	–	od	rodziny	Radzik
18:00	 1)	Za	+	Urszulę	i	Jana	Czauderna,	syna	Marka	

i	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Erwina	Gawrona	

Środa – 22.5  św. Rity z Cascia
	 7:00	 Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	Barbary	Jabłońskiej-

-Firek
18:00	 1)	Za	+	Martę	Wyleżuch,	męża	Władysława,	

++	rodziców	i	rodzeństwo	
	 	 2)	Za	+	Marię	i	Alfreda	Litta,	syna	Ernesta,	

zięcia	Alojzego,	wnuków:	Bogdana	i	Mariana,	
++	z	rodziny	Litta,	Hawełka	i	Rozkoszny

Czwartek – 23.5
	 8:00	 Za	+	Tadeusza	Kajsturę	–	od	sąsiadów	Łabza	 

i	Wojtek
18:00	 Zbytków	–	Za	+	Stanisława	Żur
18:00	 1)	Za	++	Bronisławę	i	Alojzego	Brandys,	 

++	rodziców	z	obu	stron,	3	synów,	Zbignie-
wa,	Kazimierza	i	Jana

	 	 2)	Za	++	Rozalię	i	Józefa,	Kabocik,	+	Łucję	
Przemyk,	+	rodziców,	dziadków

Piątek – 24.5
NMP Wspomożycieli Wiernych

	 7:00	 Za	++	Jerzego	Pietrzyka	z	żoną	Otylią,	 
siostry,	szwagrów	i	rodziców	z	obu	stron

18:00	 1)	Za	+	Alojzego	i	Jana	Perlega,	++	rodziców
	 	 2)	Za	+	Elżbietę	i	Wilhelma	Tekla,	+	rodziców,	

rodzeństwo	z	obu	stron,	zięcia	Edwarda,	 
++	z	rodzin:	Janota	i	Papkoj

Sobota – 25.5 św. Bedy Czcigodnego
	 7:00	 Za	+	Antoninę	Szczypka	–	na	pamiątkę	uro-

dzin	–	męża	Jana,	++	rodziców	z	obu	stron
13:00	 Ślub:	Spyra	-	Klimek
18:00	 1)	Za	++	Stanisława	Anielę	Kuś,	++	rodziców	

i	rodzeństwo	z	obu	stron,	+	syna	Edwarda
	 	 2)	Za	+	Stefanię	Kuboszek,	+	męża,	córkę	

Helenę	i	wnuka	Kazimierza
	 	 3)	Za	+	Wilhelma	Ociepka	i	++	rodziców	 

z	obu	stron
VI Niedziela Wielkanocna – 26.5
	 6:30	 Za	parafian
	8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Antoninę	Jaroszewską,	+	męża	Stefana,	

++	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

10:00	 Zbytków	–	Za	+	Zofię	Wojtek	na	pamiątkę	
imienin	–	od	rodziców	

11:00	 1)	ROCZNICA	I	KOMUNII	ŚWIĘTEJ
	 	 2)	Za	+	Krystiana	Bierskiego,	++	Erykę	i	Sta-

nisława,	Danutę	i	Helenę,	++	Zofię	i	Tomasza	
Ciapka,	++	z	rodziny

16:30	 Nabożeństwo	Majowe
17:00	 Za	+	Helenę	Lebryk,	+	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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Poniedziałek – 27.5  
św. Augustyna z Canterbury

	 7:00	 Za	+	Otylię	Wieliczka	i	męża	Antoniego	–	od	
syna	Jeremiego	z	rodziną

18:00	 1)	Za	++	rodziców:	Izydora	i	Łucję	Kontnych,	
++	teściów:	Zygmunta	i	Danutę	Polczyk

	 	 2)	Za	+	tatę	Władysława	Danis	w	33	rocznicę	
śmierci	o	spokój	duszy	i	radość	nieba,	 
+	mamę	Janinę	Danis,	+	Krystynę	i	Wandę,	
+	z	rodzin	Bralewskich	i	Danisów	–	od	córki	
Danuty	z	rodziną

Wtorek – 28.5 
	 7:00	 Za	+	Tadeusza	Janotę	–	od	rodzin:	Małek	 

i	Krzępek
18:00	 1)	Z	podziękowaniem	za	dar	kapłaństwa	 

z	prośbą	o	Boże	Błogosławieństwo	i	zdrowie,	
światło	i	dary	Ducha	Świętego	dla	ks.	Piotra 
i	ks.	Wojciecha	w	3	rocznicę	święceń

	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Słowak	na	pamiątkę	urodzin
Środa – 29.5  św. Urszuli Ledóchowskiej
	 7:00	 Za	+	Aleksandrę	Śleziak	–	od	Stanisławy	 

i	Danuty
18:00	 1)	Za	+	Elżbietę	Polok	w	11	rocznicę	śmierci	 

i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 	 2)	Za	+	Jana	Puzonia	w	9	rocznicę	śmierci,	

++	rodziców	i	teściów

Czwartek – 30.5 św. Jana Sarkandra
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	

Patronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
18:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawien-

nictwem	Matki	Najświętszej	w	intencji	Matek
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	bło-
gosławieństwo	i	zdrowie	z	okazji	70	urodzin	
Róży

	 	 2)	Za	+	Sylwestra	Sosnę,	żonę	Eugenię,	syna	
Henryka,	++	z	rodziny	Sosna	i	Popek

Piątek – 31.5 święto Nawiedzenie NMP
	 7:00	 1)	Za	+	Anastazję	Staroń	–	od	wnuka	Łukasza	

z	rodziną
	 	 2)	Za	+	Bronisława	Ochodek	–	od	rodziny	

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

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosła-
wieństwo	dla	Bartłomieja	z	okazji	40	urodzin	

	 	 2)	Za	++	Franciszkę	Przebinda,	męża	Włady-
sława,	+	syna	Władysława,	+	synową	Teresę,	
zięcia,	wnuka	Mariusza	i	++	rodziców	z	obu	
stron

AKCJA CHARYTATYWNA  „CARITAS”
 W marcu br. szkolne koło Caritas włączyło się w akcję zbierania gier planszowych i książek dla świetlic środowiskowych 
oraz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, zorganizowaną przez Caritas  
Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Technikum TEB Edukacja. 
 Uczniowie naszej szkoły chętnie podzielili się swoimi ulubionymi grami planszowymi, układankami i książkami. 
Efekty zbiórki przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów.  Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów, rodziców 
i nauczycieli udało się zebrać dużą ilość przedmiotów. Część z nich doposażyła nasze świetlice szkolne i biblioteki, reszta 
została przekazana do Caritas w Bielsku-Białej.
 Dziękujemy opiekunom koła Caritas pani Magdalenie Bojdzie i księdzu Wojciechowi Olesińskiemu za propagowanie 
wśród uczniów idei wolontariatu. 

SUKCES GRUPY INTEGRACYJNEJ ODWAŻNI
15 marca odbyły się finałowe przesłuchania laureatów XIX Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Bielsku-Białej. Grupa 
integracyjna ODWAŻNI zaprezentowała dwie pieśni. Nasi uczniowie zdobyli III miejsce w swojej kategorii. Jest to 
wielki sukces, ponieważ w przeglądzie uczestniczyły aż 123 zespoły. 
 Serdecznie gratulujemy Marcelinie, Angelice, Emanuelowi, Kacprowi, Adrianowi i Tomaszowi oraz ich opiekunkom 
pani Dorocie Stryczek i pani Magdalenie Bojdzie.

PRZYWITANIE WIOSNY
 21 marca uczniowie klas specjalnych wraz z nauczycielami przywitali wiosnę w ogrodzie  Domu Pomocy Społecznej  
w Strumieniu. Chłopcy, podzieleni na grupy, z gałązek i kolorowej bibuły wykonali „goiki”, a także ustroili Marzannę 
namalowaną na papierze w ... ciasteczka, paluszki, batoniki, chipsy i cukierki, które potem zjedli. To nieco chłodne 
wiosenne popołudnie spędzone na pieczeniu kiełbasek przy ognisku było niemałą atrakcją dla uczestników. 

Marcowe  owoce  pracy  uczniów  SP  w  Strumieniu
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WARSZTATY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
 28 marca  w naszej szkole odbyły się warsztaty 
dla uczniów działających i chcących  włączyć 
się w działalność Szkolnego Koła Caritas. 
Warsztaty, które poprowadziła pani Moni- 
ka Pendolska z Centrum Wolontariatu w Biel- 
sku-Białej, zorganizowano w ramach proje-
ktu „Wolontariusz potrzebny od zaraz”. 
W trakcie trwających 6 godzin zajęć, ucze-
stnicy poznali się  wzajemnie, ustalili jakimi 
cechami powinien charakteryzować się wo-
lontariusz, dowiedzieli się, gdzie można dzia- 
łać. Wypracowali także regulamin i kodeks 
etyczny Szkolnego Koła Caritas. Dla wszy-
stkich uczestników był to miło i owocnie 
spędzony czas. 

II GMINNY KONKURS MITOLOGICZNY
 19 marca odbył się II Gminny Konkurs  Mitologiczny „12 
prac Heraklesa” dedykowany uczniom klas V. Organizatorem 
konkursu był Zespół Szkół w  Drogomyślu. Naszą szkołę reprezentowały Maria  Rozmarynowska i Amelia Dworak. 
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat skomplikowanych losów Heraklesa, znajomością dzieł 
artystycznych nawiązujących do mitologii oraz posługiwać się związkami frazeologicznymi odnoszącymi się do postaci 
herosa. Warunkiem uczestnictwa było także wykonanie pracy plastycznej tematycznie związanej z życiem Heraklesa.
 Nasze uczennice, udzielając bezbłędnych  odpowiedzi na zadawane pytania, wykazały 
się rozległą wiedzą. Ich współpraca sprawiła, że  po mistrzowsku pokonały rówieśników 
z innych szkół gminy i zajęły I miejsce. Gratulujemy sukcesu.

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ "JONASZ"
 Po raz XXII odbył się w naszej szkole etap rejonowy Międzynarodowego Ekumenicznego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej „JONASZ”. W tym roku uczniowie poznawali treść Ewangelii 
Świętego Łukasza. Dodatkowo konkurs stworzył niebywałą okazję pogłębienia wiedzy 
i wiary oraz  kształtowania chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże. Wśród 
wielu korzyści, jakie dało zaangażowanie uczniów w ideę konkursu, na pewno zauważalne 
jest zainteresowanie i aktywność na katechezie i w życiu szkoły oraz czynne uczestnictwo we  
wspólnocie Kościoła. Naszą szkołę reprezentowało w rejonie 10 uczestników. Zanim usiedli 
do testu wiedzy, wszyscy spotkali się na modlitwie, której przewodniczył ksiądz proboszcz 
Jacek Kobiałka, udzielając uczniom Bożego błogosławieństwa.
 Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowali się następujący 
uczniowie: Klaudia Stokłosa, Dominik Nikiel, Mateusz Blinda, Paweł 
Dziwoki, Mikołaj Kawa i Jan Dziwoki.  Gratulujemy im i życzymy 
powodzenia w finale w Bielsku-Białej. Niech spotkanie ze Słowem 
Bożym pomoże im w zdobyciu tytułu laureata. 
 Konkursem towarzyszącym MEKWB „JONASZ” był Konkurs 
Plastyczny. Uczennice kl. VI b Dominika Owsiany i Paulina Grzyb 
przygotowały ciekawe prace prezentujące drzewo genealogiczne Pana 
Jezusa w oparciu  o Ewangelię i  inne źródła biblijne. Swoje plakaty 
zaprezentowały indywidualnie przed komisją konkursową w finale. 
Gratulujemy!

oprac. IK
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 Nieodłącznymi atrybutami świąt Wielkanocnych są baranek, zajączek, jajka. Królują one w koszyczkach wielkanocnych, 
na stołach, w miejskiej przestrzeni wizualnej. Spoglądają na nas z kartek świątecznych, półek sklepowych jako czekoladowe 
przysmaki i maskotki, czy też z ekranów telewizyjnych w postaci identów (animacja planszy „reklama” rozpoczynającej 
i kończącej blok reklamowy). Symbolizują zmartwychwstałego Chrystusa, zwycięstwo życia nad śmiercią, a pierwotnie 
odradzającą się przyrodę, witalność, płodność. Ich dokładną symbolikę przedstawiłem w  kwietniowym numerze 
z 2014 r. Tym razem chciałbym przybliżyć pochodzenie i wykorzystanie tych symboli, sięgające czasów dalece 
przedchrześcijańskich. Istniejące w różnych kulturach, zarówno europejskich jak i  pozaeuropejskich, przez stulecia 
ulegały nieustannym przeobrażeniom, z drugiej strony zachowując uniwersalne przesłanie.
 Najważniejszym symbolem zmartwychwstałego Chrystusa jest baranek – składany w  ofierze, odznaczający się ła-
godnością, cierpliwością. Baran to także symbol odrodzenia, sięgający  czasów starożytnych. Wszak nie bez powodu 
w okresie marca i kwietnia na niebie króluje zodiakalny baran – świadek stworzenia świata, będący znakiem wynurza-
nia się słońca z mroku zimy. Od starożytności jest on utożsamiany z wiosną i bóstwami płodności, którym był składany 
w ofierze. Najstarsze wizerunki tego symbolu pochodzą z kultury sumeryjskiej i są datowane na 3500 lat p.n.e. Wiążą 
się one z mitem o bogu pasterzu, który staje się bóstwem wegetatywnym. Istnieje wiele wersji tego mitu. Bóg-pasterz, 
ukochany bogini płodności, zostaje zabity i zesłany do świata podziemnego. Za sprawą mocy bogini zostaje on 
wskrzeszony, jednak świat podziemny może opuszczać cyklicznie jedynie na jakiś czas. W ten sposób, gdy kochanek 
wraca do bogini, nastaje wiosna, a gdy wraca do królestwa podziemnego wraca jesień. Reprezentantami tego mitu są 
m.in. sumeryjscy Isztar i Tamuz, frygijscy Kybele i Attis, greccy Afrodyta i Adonis, egipscy Izyda i Ozyrys. Pozostałością 
tych wierzeń jest porównywanie zmartwychwstającego Chrystusa do pasterza z jednej strony, a z drugiej przedstawianie 
jako baranka, co jest związane z prastarym mitem o odrodzeniu, bazującym na cykliczności pór roku i przemianami 
zachodzącymi w przyrodzie. Baran jest tu więc reprezentacją   boga-pasterza, który w kulturach rolniczych uzyskuje 
miano wędrującego bóstwa, łączącego świat podziemi, ziemię i niebo.
 Zając należy do symboliki kultów płodności. W starożytności uważano jego mięso za afrodyzjak, w Rzymie kobiety 
mające problemy z zajściem w ciąże spożywały macicę zająca jako lek na bezpłodność. W towarzystwie kur i zajęcy 
pokazywała się germańska bogini wiosny Eostre (Ostara), czasem przedstawiano ją nawet z głową zająca. Na boku 
można dodać, że od jej imienia pochodzi nazwa „Wielkanoc” w języku angielskim – Easter, oraz niemieckim – Ostern. 
W starożytnym Egipcie postać zająca przyjmował Ozyrys, bóg zmartwychwstały. Zające obserwowaliśmy również 
w Grecji, pojawiały się obok Afrodyty jako symbol płodności i, podobnie jak baran, odrodzenia, z tym, że powiązany 
z księżycem, który również cyklicznie umierał i odradzał się. Zając, ze względu na swoją nocną aktywność, był bowiem 
uznawany za zwierzę lunarne, kojarzone z księżycem, a postaciami lunarnymi w kulturze były przede wszystkim demony 
kobiece. W baśniach braci Grimm czarownice często przybierały postać kotów lub zajęcy. Zwierze to towarzyszyło także 
greckiej, lunarnej bogini czarów Hekate. Przez to zające były traktowane podobnie jak czarne koty, ludzie bali się, gdy 
zając przebiegł drogę, nie mogły przebywać w pobliżu gospodarstwa.
 Zając, jako towarzysz bogini, przetrwał jeszcze do czasów średniowiecza, gdzie występował pod stopami Marii Panny 
uosabiając Jej zwycięstwo nad cielesną pożądliwością. W jednym z najwspanialszych niderlandzkich iluminowanych 
modlitewników, czyli w Godzinkach Katarzyny de Clèves z ok. 1440 r. widnieje miniatura przedstawiająca zwiastowanie 
Joachimowi. Apokryficzni rodzice Matki Boskiej, czyli Anna i Joachim, długo pozostawali bezpłodni. Sfrustrowany 
Joachim udał się na pustkowie, lecz wkrótce wrócił do żony, gdyż anioł powiedział mu, iż Bóg wysłuchał ich modłów 
i będą mieli wymarzone dziecko. Zwiastowanie Joachimowi to w zasadzie moment, gdy boski posłaniec obwieszcza 
mu koniec bezpłodności, i oto w tej właśnie miniaturze widzimy wokół Joachima całe tabuny zajączków. W dodatku 
na marginesie widnieje kolejny zając, goniony przez włochatego dzikiego człowieka, będącego średniowieczną 
personifikacją nieokiełznanych popędów.
 Najbardziej czytelnym i oczywistym symbolem Wielkanocy jest jajko, kojarzone z  początkiem, zarodkiem, nowym 
życiem, a więc także z odrodzeniem. W wielu mitach wszechświat mieści się w gigantycznym jajku bądź powstaje 
z rozbitego jaja. W greckim nurcie religijnym o nazwie Orfizm, Czas wyłonił z siebie Chaos i Eter z których ukształtował 
srebrne jajo świata. Fińska bogini Ilmatar stłukła żelazne jajo z połówek których powstało sklepienie niebieskie i ziemia, 
z żółtek słońce, a z białek księżyc. Również niektórzy bogowie i herosi greccy wykluli się z jaja, np. Eros, Fanes, Helena 
Trojańska. Jajka umieszczano w egipskich i starorzymskich grobowcach, gdzie symbolizowały nadzieję na dalsze życie 
w innym wymiarze. Jajko towarzyszyło człowiekowi również tam, gdzie coś zaczynano, budowano. Stąd jaja, nierzadko 
w dużych ilościach wrzucano pod fundamenty budowanych domów, pałaców, świątyń. 

Adam Gawron

Wielkanocne symbole w różnych kulturach



Kończąc cykl na temat sakramentów w świetle prawa kanonicznego, 
zatrzymujemy się w tym numerze nad drugim obok sakramentu małżeństwa 
sakramencie nazywanym „w służbie Kościoła”. Jest to KAPŁAŃSTWO. Mając 
niniejszy numer naszej gazetki w ręce jesteśmy po Wielkim Czwartku, 
w który Kościół wspomina ustanowienie sakramentu Eucharystii i właśnie 
z nim ściśle związanego kapłaństwa. Prawo kanoniczne nazywa też ten sakrament „święceniami”. I tak oto kanon 1009 
mówi: „§ 1: Święceniami są: biskupstwo, prezbiterat i diakonat, § 2: Są one udzielane przez nałożenie rąk 
i modlitwę konsekracyjną, przepisaną dla poszczególnych stopni w księgach liturgicznych”. Definicja sakramentu 
mówi, że jest to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. I tak np. w przypadku chrztu tym widzialnym znakiem jest polanie 
głowy dziecka wodą, w bierzmowaniu namaszczenie krzyżmem, tak w sakramencie święceń tym widzialnym znakiem jest 
nałożenie rąk na głowę kandydata i wypowiedzenie modlitwy konsekracyjnej. A kto zatem może tego sakramentu udzielać? 
Kanon 1012: „Szafarzem święceń jest biskup konsekrowany”. Przyjmuje się bardziej szczegółowo, że biskup 
wyświęca swoich „podwładnych”, tj. z terenu swojej diecezji (np. ks. bp Roman Pindel wyświęca diakonów pochodzących 
z diecezji bielsko-żywieckiej, por. kan. 1015-1016). Natomiast „Poza własnym terytorium biskup może udzielać 
święceń tylko za zezwoleniem biskupa diecezjalnego” (kan. 1017). Kanony od 1026 do 1032 przedstawiają wymogi 
stawiane kandydatom do święceń. I tak kandydat musi się odznaczać:
• Należytą wolnością w podejmowanej decyzji (chodzi o brak przymusu zewnętrznego)
• Odbytą formacją duchowo-intelektualną (rola seminariów duchownych, wydziałów teologicznych)
• Świadomością dotyczącą święceń i związanych z nimi obowiązków
• Nieskażoną wiarą
• Prawidłową intencją
• Posiadaniem wymaganej wiedzy
• Posiadaniem dobrej opinii
• Nienagannością obyczajów
• Wypróbowanymi cnotami
• Odpowiednimi przymiotami fizycznymi i psychicznymi
• Ukończonym 25 rokiem życia (do prezbiteratu; w przypadku święceń młodszych o ponad rok potrzebna zgoda Stolicy 

Apostolskiej, por. kan. 1031, § 4)
• Zachowaniem conajmniej sześciomiesięcznego odstępu między święceniami diakonatu i prezbiteratu (tzw. interstycja)
• Ukończonymi pięcioletnimi studiami filozoficzno-teologicznymi (do święceń diakonatu)
Komu prawo kanoniczne zabrania przyjmowania święceń, czy precyzując: jakie są przeszkody uniemożliwiające przyjęcie 

święceń? Tutaj sprawę regulują kanon 1041 i kolejne:
• Człowiek chory psychicznie (opinia biegłych)
• Apostata, heretyk, schizmatyk
• Żonaty, usiłujący zawrzeć małżeństwo nawet tylko cywilne
• Zabójca, który dobrowolnie tego się dopuścił albo spowodował spędzenie płodu, 

gdy skutek nastąpił, oraz wszyscy pozytywnie współdziałający
• Człowiek z tendencjami samobójczymi
• Neofita
• Człowiek sprawujący urząd lub zarząd zakazany duchownym (np. czynny polityk, dyrektor firmy itp.)
• Człowiek, który nieprawnie przyjął już jakieś święcenia

Pewnie niektórym czytającym może przyszło teraz na myśl: „to dlaczego taki a taki człowiek został w ogóle wyświęcony!? 
Przecież on spełnia co najmniej jeden z tych warunków niedopuszczenia!”. Sprawa jest prosta: nie wszystko da się „wykryć” 
w okresie seminaryjnym. Często bierze się to stąd, że człowiek się „kamufluje” albo nawet i zmienia. Czasem też niestety na 
gorsze. To efekt Bożej Miłości do nas wyrażającej się przez otrzymanie wolnej woli, która niestety wybiera też zło. Zresztą 
jest jeszcze inna sprawa. Takich mamy kapłanów, jakich sobie wymodlimy. Bracie i siostro. Co robisz w tej sprawie?

***Koniec cyklu***
Ks. Wojciech
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Misterium Niedzieli Palmowej

Zdjęcia: P. Mariusz Gruszka



Warto skorzystać

Rekolekcje wielkopostne


