
 Święci Piotrze i Pawle

 mężowie w pracy apostolskiej 
niestrudzeni: módlcie się za nami!



Czerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu. To dla nas wszystkich kolejna szansa, abyśmy 
w tym naszym zagonieniu za sprawami „tego świata”, a także braku cierpliwości dla siebie i siebie nawzajem wyprosili 
i wypraszali u Serca Jezusowego tę łaskę cierpliwości, świętej cierpliwości której tak nam potrzeba, a z drugiej strony 
coraz częściej zauważamy, że tak nam jej brakuje w sprawach małych i wielkich tego świata. Świata, który jest naszym 
codziennym życiem. Dlatego niech to zawołanie „Jezu Cichy i Pokornego Serca- uczyń serca nasze według Serca 
Twego” stanie się często przez nas przywoływanym aktem strzelistym. W pierwszym dniu czerwca w szczególny 
sposób modlimy się w intencji wszystkich dzieci. W drugą niedzielę czerwca wzywamy Ducha Świętego aby nas 
uświęcił , a Matce Kościoła Marii polecamy naszą wspólnotę parafialną i cały kościół. W trzecią niedzielę czerwca 
w uroczystość Najświętszej Trójcy będziemy przeżywać 
odpust parafialny. Po nim tradycyjnie w poniedziałek 
wieczorną mszę świętą odprawimy w intencji naszych 
zmarłych na cmentarzu strumieńskim. Już teraz zapraszam 
wszystkich do udziału w tej wyjątkowej Mszy świętej na 
naszej strumieńskiej nekropolii. 20 czerwca damy wyraz 
naszej wiary i jej świadectwo, uczestnicząc w Procesji 
Bożego Ciała. 21 czerwca uroczyście zakończymy rok 
szkolny i katechetyczne polecając naszych uczniów i  na-
uczycieli Opatrzności Bożej na wyczekiwane wakacje. 
Końcówka czerwca to uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, oraz świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Niech nas nie zabraknie w te dni w naszym Sanktuarium, 
by wypraszać łaskę nieustannego upodabniania swojego 
serca na wzór tego Przenajświętszego..

Ks. Proboszcz

Z życia parafii

Statystyka – kwiecień 2019
Chrzty:

Szymon Ziomek
Tymon Janota
Sara Kurzeja

Śluby:
Janota Michał – Cemor Barbara
Gruszka Kamil – Bachnij Martyna
Czakon Daniel – Lapczyk Agnieszka
Niemczyk Mateusz – Malik Natalia
Bochenek Andrzej – Czana Karolina

• Państwu Leszkowi i Annie Gabzdylom
• Państwu Janowi i Gabrieli Krawczykom
• Państwu Henrykowi i Wioletcie Blindom
• P. Markowi Koniecznemu
• Państwu Stanisławowi i Janinie Mikołajczykom
• Państwu Janowi i Mirosławie Brandysom
• P. Annie Kasperydus
• Państwu Grzegorzowi i Renacie Janotom
• P. Marianowi Tekli
• Państwu Józefowi i Cecylii Kornasom
• P. Marii Sladek
• Państwu Bogusławowi i Reginie Szopkom

• Państwu Kazimierzowi i Wiesławie Kajsturom
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• Państwu Gawronom i Gołysznym
• Państwu Tomaszowi i Lucynie Szczypkom
• P. Marii Tyrtanii
• Państwu Marianowi i Renacie Stańkom
• Państwu Janowi i Bronisławie Siemienikom
• P. Marcie Szymoszek
• Państwu Łukaszowi i Urszuli Langom
• Państwu Adamowi i Magdalenie Jurczykom
• P. Barbarze Gawron

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM OFIARODAWCOM:

Historia jednej z najsłynniejszych katedr na świecie sięga 
XII w., kiedy to rozpoczęła się jej budowa. Warto dodać, że 
wcześniej na tym miejscu znajdowała się bazylika z czasów 
rzymskich. Katedra Notre-Dame była wzorowana na 
katedrze z Saint-Denis. Już w średniowieczu przybywający 
do Notre-Dame wierni mogli podziwiać piękne witraże, 
ornamentykę. Architektura wprawiała w podziw także 
ówczesnych uczonych. W skarbcu znajduje się korona 
cierniowa, którą przed pożarem można było oglądać w 
pierwsze piątki miesiąca, zaś w Wielkim Poście co piątek 
w godzinę śmierci Chrystusa. Do bardzo cennych relikwii 
należy również gwóźdź użyty przy ukrzyżowaniu Pana 
Jezusa. Zapewne dzień pożaru, czyli – 15.04.2019 r. na 
długo utkwi w naszej pamięci, zarówno koronę cierniową 

Katedra Notre-Dame w Paryżu
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jak i gwóźdź z krzyża udało się uratować. Zapewne wielu z nas zastanawiało się widząc i czytając w mediach informacje 
o wybuchu pożaru jaka przyszłość czeka katedrę. Przecież z trudem przychodzi nam wyobrażenie sobie wizerunku 
Paryża bez słynnej i przepięknej katedry Notre Dame ku czci Matki Bożej. 
Czy wiesz, że?

Pierwszy elekcyjny król Polski Henryk Walezy zanim wyruszył do Polski  
w katedrze Notre Dame złożył przysięgę w obecności poselstwa polskiego. 

Pod koniec XVIII w. świątyni zagrażali rewolucjoniści francuscy.
W katedrze gromadzili się emigranci po Powstaniu Listopadowym.

Z katedrą Notre Dame znana jest publikacja Victora Hugo „Katedra Marii Panny w Paryżu”.
Katedra nie została uszkodzona w czasie ostrzału na Paryż podczas I wojny światowej.

W świątyni Notre-Dame odbywały się msze za „Solidarność”.
Od 2006 r. dziedziniec Notre-Dame nosi nazwę placu Jana Pawła II.

Od 05.05.2018 r. w katedrze znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
01.12.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie polskiej kaplicy w katedrze Notre –Dame.

Źródło: Michał Szukała (PAP), Katedra Notre-Dame w Paryżu – polskie ślady, 
DZIEJE.PL, 16.04.2019 (aktualizacja 17.04.2019),  https://dzieje.pl/aktualnosci/

katedra-notre-dame-w-paryzu-polskie-slady (dostęp: 15.05.2019).
Informacje zebrała Natalia Gabryś-Klus

1-sza Sobota Miesiąca – 1.06 św. Justyna
	 7:00	 Msza	św.	Wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
	16:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawien-

nictwem	Matki	Bożej	Szkaplerznej	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	dla	Stanisława	w	18	roczni-
cę	urodzin

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

św.	Barbary	w	intencji	górników	KWK	Pniówek
	 	 3)	Za	++	Alojzego	Żura,	++	rodziców:	Marię	i	

Alojzego,	++	Franciszka	i	Stefanię	Hutnickich,	
2	synów:	Bronisława	i	Józefa,	prawnuka	Dariu-
sza	Lacha,	+	Zuzannę	Papkoj,	dwóch	synów	i	
córkę	Franciszkę	Papkoj

VII Niedziela Wielkanocna – 2.06 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

	 6:30	 Za	+	Stefanię	Andreczko	w	3	rocznicę	śmier-
ci,	rodziców	z	obu	stron,	pokrewieństwo	i	du- 
sze	w	czyśćcu	cierpiące

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

	 9:30	 Za	++	Małgorzatę	Puzoń	z	mężem	Józefem,	
Fryderykę	Pliss,	++	z	rodziny	Szmidów

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Czesława	Cieślę,	+	Henryka	
Kojzara,	++	rodziców	i	++	z	rodziny

	11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
-wieństwo	z	okazji	55	rocznicy	ślubu	oraz	
urodzin	80	Jana	i	75	Emilii

	16:30	 Nabożeństwo	Czerwcowe
	17:00	 Za	+	Eugeniusza	Szczypka	na	pamiątkę	

urodzin,	++	rodziców,	+	brata	Zdzisława,	
teściów	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Poniedziałek – 3.06  
św. Karola Lwangi i Towarzyszy

	 7:00	 Za	+	Bronisława	Skorupę	–	od	syna	z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Andrzeja	Uherka	w	1	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	++	Wandę	i	Eugeniusza	Strządała
Wtorek – 4.06 
	 7:00	 Za	+	Gertrudę	Zieleźnik,	męża	Antoniego,	

córkę	Bernadetę,	zięcia	Eugeniusza,	wnuka	
Zbigniewa,	++	rodziców	i	teściów

	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	Błogosła-
wieństwo	i	zdrowie	dla	Magdaleny	okazji	30	
rocznicy	urodzin

	 	 2)	Za	+	Emilię	i	Franciszka	Wyleżuch,	 
++	z	rodziny	Wyleżuch,	Psota

Intencje mszalne



Środa – 5.06 św. Bonifacego
	 7:00	 Za	+	Andrzeja	Ucherka	–	od	rodziny	Czaja	 

i	Mroczkowski
	18:00	 1)	Za	+	Zofię	Chudy	w	1	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Eugeniusza	Zygma,	jego	rodziców	 

i	teściów,	++	Zenobię	i	Aleksandrę
1-szy Czwartek Miesiąca – 6.06
BIERZMOWANIE św. Norberta
	 8:00	 Za	+	rodziców:	Anielę	i	Karola	Klimonda,	 

++	z	rodziny
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Kazimierza	Niemiec,	+	Kry- 

stynę	i	Józefa	Niemiec,	+	Teresę,	Józefa	
Szczypka,	+	Eugeniusza	Siąkała,	+	z	rodzin:	
Niemiec,	Kocurek,	Szczypka,	Kidoń

	17:00	 1)	W	intencji	bierzmowanych
	 	 2)	Za	+	Aleksandrę	Szostek	na	pamiątkę	uro-

dzin,	+	Amalię	Szostek	w	7	rocznicę	śmierci,	
męża	Józefa	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 3)	Za	+	Pawła	Haratyk	w	rocznicę	śmierci	i	
dusze	w	czyśćcu	cierpiące

1-szy Piątek Miesiąca – 7.06 bł. Michała 
Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego

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

	16:30	 Zbytków	–	1)	W	intencji	Czcicieli	Różańca	
świętego,	żyjących	i	zmarłych

	 	 2)	Za	+	Helenę	Staroń,	męża	Tadeusza,	syna	
Romana,	++	z	rodzin:	Hajzer,	Staroń,	+	
wnuczkę	Joannę

	18:00	 1)	Za	++	Alfredę	i	Józefa	Brudny,	++	rodzi-
ców	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Marię	Pisztek	w	17	rocznicę	śmierci,	
męża	Kazimierza	i	ich	rodziców

Sobota – 8.06 św. Jadwigi
	 7:00	 Za	+	Urszulę	Bojda,	+	ojca	Ludwika	i	dusze	 

w	czyśćcu	cierpiące
	18:00	 1)	Za	+	Hildegardę	i	Czesława	Mejsak,	 

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

	 	 2)	Za	+	Leona	Ociepka
	 	 3)	Za	+	Stefanię	i	Adolfa	Pietrzyk,	wnuczkę	

Grażynę	Podskarbi
Niedziela – 9.06 Uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego
	 6:30	 Za	+	mamę	Zofię	Pieczek	w	rocznicę	śmier-

ci,	męża	Stanisława,	dziadków	z	obu	stron,	
wnuka	Tomasza	Rygiel,	+	Marię	Bujok,	Ewę	
Szczotka,	++	kapłanów	i	siostry	zakonne

	8:00	 Za	++	Jana	i	Marię	Firlej,	++	Marię	i	Józefa	
Wojtek,	Marię	i	Pawła	Gabryś	 

i	dusze	czyśćcowe
	9:30	 Za	++	Annę	i	Franciszka	Niemiec,	syna	Jerze-

go,	córki	Annę	i	Cecylię,	zięciów	Ludwika	 
i	Zdzisłąwa

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Władysława	Szemik,	+	żonę	
Helenę,	syna	Zygmunta,	++	rodziców	z	obu	
stron,	dusze	czyśćcowe

	11:00	 Chrzest:	Risa	Ramosu
	 	 Roczek:	Jakub	Cepok,	Maciej	Smolorz
	16:30	 Nabożeństwo	Czerwcowe
	17:00	 Za	+	Kazimierza	Baron	w	8	rocznicę	śmierci,	

+	syna	Bogusława,	++	Helenę	i	Piotra	Szym-
czyk	i	++	z	rodziny

Poniedziałek – 10.06 NMP Matki Kościoła
	 7:00	 Za	+	Zofię	Chudy	–	od	Grażyny	i	Jerzego	 

Zielonka
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	w	intencji	Członków	

Akcji	Katolickiej	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Marię	i	Antoniego	Janik,	syna	Bolesła-

wa	i	zmarłych	z	rodziny
	 	 3)	Za	+	rodziców	Janinę	i	Władysława	Danis,	

+	siostrę	Wandę	na	pamiątkę	imienin	–	od	
córki	Danuty

Wtorek – 11.06 św. Barnaby
	 7:00	 Za	+	Marię	Lapczyk	–	od	apostolatu	 

Maryjnego
	18:00	 1)	Za	+	Małgorzatę	i	Antoniego	Mejner,	 

ich	rodziców	i	rodzeństwo
	 	 2)	Za	+	Elżbietę	i	Alojzego	Bierski,	++	ro- 

dziców	z	obu	stron,	syna	Czesława,	syno- 
wą	Marię,	zięcia	Jana	i	dwóch	wnuków:	Jana	 
i	Waldemara

Środa – 12.06 bł. Antoniego 
Nowowiejskiego i Towarzyszy

	 7:00	 Za	+	Reginę	Szczygieł	w	6	rocznicę	śmierci
	18:00	 1)	Za	+	Wandę	Grygierczyk	na	pamiątkę	 

urodzin
	 	 2)	Za	+	Piotra	Janota,	 

++	rodziców	i	rodzeństwo
Czwartek – 13.06 Fatima 
 Święto Jezusa Chrystusa, 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana
	 8:00	 1)	Za	+	Rozalię	i	Józefa	Żur,	++	z	rodziny	Żur
	 	 2)Za	+	Genowefę	i	Ludwika	Lazar,	 

Annę	i	Jana	Cyrulik
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Alojzego	Szymoszek	na	

pamiątkę	urodzin,	++	z	rodziny	Szymoszek,	
Peterek	i	dusze	czyśćcowe

	18:00	 Za	+	Antoniego	i	Stanisławę	Pawlik	na	pa-
miątkę	urodzin

20:00	 Nabożeństwo	Fatimskie	[dzieci	komunijne]
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Piątek – 14.06 bł. Michała Kozala 
	 7:00	 Za	+	Brunona	Janota	w	6	rocznicę	śmierci,	

żonę	Martę,	syna	Janusza,	++	rodziców	z	obu	
stron	i	dusze	czyśćcowe

	18:00	 1)	Za	++	Helenę	i	Karola	Płonka,	++	rodziców	
i	rodzeństwo	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	W	pewnej	intencji	dziękczynnej	za	otrzy-
mane	łaski

  3)	Za	+	Andrzeja	Januszek	–	od	matki	chrzestnej

Sobota – 15.06 bł. Jolanty
	 7:00	 Za	+	Zofię	i	Franciszka	Janota,	++	synów,	

córki,	zięcia	i	dusze	czyśćcowe	
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Tomaszka	w	11	rocznicę	śmier-

ci,	córkę	Lucynę,	++	z	rodziny	Tomaszek,	
Firlej	i	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Alinę	Stokłosa	i	Zbigniewa	Wojcie-
chowskiego

	 	 3)	Za	+	Marię	Gawron	w	22	rocznicę	śmierci,	
++	rodziców	i	teściów

XI Niedziela Zwykła – 16.06 Uroczystość 
Trójcy Przenajświętszej

	 6:30	 Za	++	Emilię	i	Stanisława	Folek,	syna	Henry-
ka	i	synową	Jolantę

	 8:00	 Za	+	Andrzeja	Mikolkę	w	7	rocznicę	śmierci
	 9:30	 Za	+	Alinę	Żurawską,	męża	Władysława,	 

++	z	rodzin:	Dobczyński,	Kaczmarski,	Cichy	 
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	10:00	 Zbytków	–	Za	++	z	rodzin:	Sajdok	i	Klepek
	11:00	 1)	Suma	Odpustowa	w	intencji	Parafian
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Aniele	i	Jana	Koza,	 

++	Albertynę	i	Tomasza	Szewczyk
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Helenę	Górę	w	15	rocznicę	śmierci,	 

++	rodziców	i	teściów

Poniedziałek – 17.06 św. Brata Alberta 
	 7:00	 Za	+	Emilię	Waleczek,	+	córkę	Helenę	Bier-

nat,	++	rodziców	z	obu	stron
	18:00	 Msza	św.	na	cmentarzu:
	1)	Za	Wszystkich	Zmarłych	spoczywającym	na	stru-

mieńskim	cmentarzu	i	zmarłych	zalecanych
	 	 2)	Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	chrześniacz-

ki	Sylwii	i	Sylwka	
	 	 3)	Za	+	Antoniego	Zachorka	i	żonę	Krystynę

Wtorek – 18.06 
	 7:00	 1)	Za	+	męża	Karola	Zarembę	w	21	rocznicę	

śmierci,	++	rodziców	i	teściów,	++	siostry:	
Marię	i	Magdalenę,	+	brata	Kazimierza,	 
+	wnuka	Bartłomieja	i	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Zuzannę	i	Ludwika	Lach,	córkę	Annę	
Pietroniec	

	16:00	 W	intencji	absolwentów	szkoły	w	strumieniu	
(klas	8	i	3	gimnazjum)	o	Boże	Błogosławień-
stwo,	dary	Ducha	Świętego	na	dalszą	drogę	
edukacji

	18:00	 Za	++	rodziców	i	teściów,	Marię	–	w	1	roczni-
cę	śmierci	i	Tadeusza	–	w	11	rocznicę	śmierci	
Lapczyk	–	od	syna	Stanisława	z	żoną	Elżbietą,	
dziećmi	i	wnukami	Lapczyk

Środa – 19.06 
	 7:00	 Za	+	Tadeusza	Dudę	–	od	rodziny	Ślusarz	
	18:00	 1)	Za	+	Wandę	Grygierek	w	1	rocz.	śmierci
	 	 2)	Za	++	Annę	i	Stanisława	Urbański,	+	zię-

cia	Jana	Gawron
Czwartek – 20.06 Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystus
	 6:30	 Za	+	Janinę	Kajsztura,	+	męża	Alojzego,	 

++	braci:	Alfonsa	i	Hilarego,	++	rodziców	 
z	obu	stron

	 8:00	 Msza	św.	w	intencji	parafian,	Procesja	Bożego	
Ciała

	11:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	z	podzięko-
waniem,	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	i	dary	Ducha	Świętego	oraz	
opiekę	Matki	Bożej	Szkaplerznej	dla	Wiktorii,	
Danuty	i	Tomasza

	11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo,	zdrowie	dla	Mariana	z	okazji	70	
urodzin	oraz	Wojciecha	i	Sylwii	z	okazji	10	
rocznicy	ślubu

	17:00	 Za	+	Józefa	Strządała	w	3	rocznicę	śmierci,	 
+	rodziców,	teściów,	rodzeństwo,	 
+	Helenę	Kret

Piątek – 21.06 św. Alojzego Gonzagi
	 7:00	 Za	+	Ryszarda	Szajter	–	od	sąsiadów	 

z	ul.	Osiedlowej
	 8:00	 Msza	na	zakończenie	roku	szkolnego	(klasy	

1-7),	o	Boże	Błogosławieństwo	i	opiekę	świę-
tych	patronów	na	czas	wakacji

	13:00	 Ślub:	Kajsztura	-	Krzyścin
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za:	++	
	 	 2)	Za	+	Alojzego	Korusa,	++	rodziców	z	obu	

stron,	++	Wandę	Mucha,	Alojzego	Zelnera
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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.

Sobota – 22.06 św. Jana Fishera 
i Towarzyszy

	 7:00	 Za	++	Stefanię	i	Józefa	Orszulik,	+	Jana	Cza-
kon	i	zmarłych	z	rodziny

	14:00	 Ślub:	Szweblik	–	Winiarska
	18:00	 1)	Za	+	Ryszarda	Szajtera	w	1	rocz.	śmierci
	 	 2)	Za	++	Zygmunta	i	Zofię	Popielarz,	+	rodzi-

ców:	Mariannę	i	Ludwika	Kuboszek	z	synem	
Janem	

XII Niedziela Zwykła – 23.06
	 6:30	 Za	+	Otto	Rusz	w	rocznicę	śmierci
	 8:00	 Za	++	Alojzego	Lapczyka	na	pamiątkę	 

urodzin,	++	rodziców,	++	Annę	i	Jana	 
Wawrzyczek

	 9:30	 Za	+	Stefanię	Andreczko	na	pamiątkę	 
urodzin,	++	rodziców	z	obu	stron,	 
pokrewieństwo	i	dusze	czyśćcowe

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Rajmunda	i	Martę	Omozik,	
++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron,	zagi-
nionego	syna	Michała

	11:00	 Za	+	Annę	Szupina	w	rocznicę	śmierci	i	męża	
Franciszka	

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	++	Zofię	i	Jana	Francuz,	++	synów,	córkę	

Krystynę,	zięcia	Tadeusza,	wnuka	Henryka	
Poniedziałek – 24.06 Uroczystość 

Narodzenia Jana Chrzciciela
	 7:00	 Za	+	Emilię	i	Józefa	Konieczny,	ich	syna	Eu-

geniusza,	+	Jerzego	Młotkowskiego,	+	Józefa	
Borodeckiego	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	18:00	 1)	Za	+	Henryka	Trojan	i	++	rodziców	z	obu	
stron

	 	 2)	Za	+	Józefa	Miły,	+	żonę	Annę,	++	syna	
Stefana	i	synową	Irenę

Wtorek – 25.06 Bł. Doroty z Mątowów
	 7:00	 Za	++	Małgorzatę	i	Karola	Żerdka,	++	rodzi-

ców	i	rodzeństwo,	dusze	czyśćcowe
	17:00	 1)	Za	+	Alfonsa	Lazar,	++	rodzeństwo,	rodzi-

ców,	i	+	zięcia	Mirosława
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Genowefę	i	Stefana	Sta-

roń,	++	dziadków	z	obu	stron
Środa – 26.06 św. Zygmunta

 Gorazdowskiego
	 7:00	 Za	++	Antoniego	i	Gertrudę	Pietroszek,	 

++	rodziców	z	obu	stron

	18:00	 1)	Za	+	Tomasza	Piechę,	+	ojca	Karola	–	od	
rodziny	Ochodek

	 	 2)	Za	+	Bronisława	Markwica
Czwartek – 27.06 św. Cyryla 

Aleksandryjskiego
	 8:00	 1)	W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	maryjnego	 

i	Patronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Wiktora	Skorupę,	+	żonę	Annę,	 

++	synów,	zięcia,	wnuczkę,	++	rodziców	 
i	rodzeństwo	z	obu	stron

	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Ferdynanda	Kopoczek	 
i	+	żonę	Martę

	18:00	 Za	+	Piotra	Sikorę,	++	teściów:	Bronisławę	 
i	Jana,	++	rodziców,	dziadków	i	szwagra	Mie-
czysława

Piątek – 28.06 Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

	 7:00	 Za	++	Stefanię	i	Antoniego	Janota,	++	rodzi-
ców	i	rodzeństwo	z	obu	stron

	18:00	 1)	Za	+	Antoniego	Glajzner,	rodziców,	teściów	
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Karola	Ochman,	++	z	rodziny	Wileń-
ski,	++	Zofię	i	Karola	Janota

Sobota – 29.06 Uroczystość 
św. św. Piotra i Pawła 

	 7:00	 Za	+	Wiktora	Bochenka,	+	żonę	Marię	i	rodzi-
ców,	Erwina	Janotę	i	żonę	Hildegardę

	 9:00	 Za	+	Józefa	Hutnickiego
	16:00	 Zbytków	–	Za	+	Zdzisława	Matlaka	 

w	10	rocznicę	śmierci,	++	rodziców:	 
Bronisławę	i	Jana,	++	dziadków	z	obu	stron

	18:00	 1)	Za	+	Jadwigę	Janko,	++	Zuzannę	i	Józefa	
Janko,	+	siostry	i	brata	Adolfa

	 	 2)	Za	++	Emilię	i	Wiktora	Żerdków,	 
ich	++	rodziców	i	rodzeństwo

XIII Niedziela Zwykła – 30.06 
	 6:30	 W	intencji	Ojczyzny
	 8:00	 Za	+	Karola	Bochenka	w	40	rocznicę	śmierci,	

+	żonę	Mariannę,	++	rodziców	z	obu	stron
	 9:30	 Za	+	Alfreda	Świeżego,	++	rodziców,	++	z	

rodzin:	Świeży,	Macura,	Lapczyk
	10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	z	podzięko-

waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Adama	z	oka-
zji	18	urodzin

	11:00	 Za	+	Mieczysława	Pośpiecha,	+	brata	Włady-
sława,	++	rodziców	z	obu	stron	

	16:30	 Nabożeństwo	Czerwcowe	
	17:00	 Za	+	Renatę	Lazar	w	4	rocznicę	śmierci,	 

+	brata	Bogdana,	+	ojca	Jana,	 
+	teścia	Brunona
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Ponieważ w maju obchodziliśmy jak co roku Dzień Matki, w kąciku 
„Niektórzy lubią poezję” postanowiłam przypomnieć wiersz polskiego 
poety i prozaika Jalu Kurka. W zasadzie miał na imię Franciszek, ale 
przyjął za oficjalne swe dziecięce przezwisko (pochodzące od nazwy rzeki 
Yalu płynącej miedzy Chinami a Koreą). Jego wiersz zatytułowany „Matce” 
mówi o nieprzemijającej miłości syna do matki. 
Drugi utwór to wiersz Bolesława Leśmiana – polskiego poety i prozaika 
żydowskiego pochodzenia, czołowego przedstawiciela literatury dwudzie-
stolecia międzywojennego. Jego wiersz pt. „Z lat dziecięcych” wybrałam ze 
względu na obchodzony 1 czerwca Dzień Dziecka. Wszak każdy z nas był 
kiedyś dzieckiem. Oba utwory należą do tzw. liryki refleksyjnej.

Osobą mówiącą w wierszu „Matce” jest wdzięczny syn, który kieruje swe 
słowa do tytułowej matki. Tym synem jest prawdopodobnie sam poeta. 
Jego matka już nie żyje, ale on nadal korzysta z jej wskazówek i rad: „Piszę, 
wsłuchany pilnie w jedno: / jak mówisz z głębi, od korzeni”. Wie, że wszystko, 
co w nim wartościowe, wpoiła mu matka. To ona pokazała mu piękno, 
nauczyła dobra: „Co we mnie dobre i piękne, / wziąłem z twojego łona”. 
To dzięki niej rozumie, czym jest miłość i jest zdolny do jej odczuwania:  
„...rośnie we mnie i trwa miłość, co nie umiera”. To jest miłość do świata i ludzi. 
Słowa skierowane do matki są pełne serdeczności, ciepła i wdzięczności. 
Zastosowane środki stylistyczne, m. in. epitety i porównania (mowa prosta, 
czysta jak łza) określają wartości, które poznał dzięki matce: prawość, 
uczciwość i prostotę w wyrażaniu uczuć. 
Wiersz jest zbudowany z trzech czterowersowych strof, wersy mają nierówną 
liczbę sylab, rymy są przeplatane (w układzie abab), dokładne (np. rodzona-
łona) i niedokładne (np. łza- trwa).

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

Jalu Kurek: 
„Matce”

Wszystko jest Twoje, po co sięgnę, 
matko rodzona. 
Co we mnie dobre i piękne, 
wziąłem z twojego łona.

Czasem nachylam głowę noc gwiezdną 
ku twej skalistej ziemi. 
Piszę, wsłuchany pilnie w jedno: 
jak mówisz z głębi, od korzeni.

Mowa twa prosta, czysta jak łza 
podsyca me serce i zżera. 
I rośnie we mnie, i trwa 
miłość, co nie umiera.

W wierszu Bolesława Leśmiana „Z lat dziecięcych” 
podmiot liryczny (podobnie jak w poprzednim wierszu 
może nim być sam poeta), wspomina lata dzieciństwa, 
które było pogodne i bezpieczne. Żył otoczony ludźmi 
i  przyrodą. Pamięta swe dziecięce zabawy: bieganie  po 
łące i buszowanie po wszystkich zakamarkach domu, który 
nie miał dla niego tajemnic. Wspomina, że świat wydawał 
mu się wtedy ogromny i piękny: „Oddech nieba mam – 
w piersi! – Drzew wierzchołki – w oczach!”. Wszystko było 
barwne, ciekawe, oszałamiające. 

W utworze została wyrażona stara prawda, że najpiękniej-
szy jest świat dzieciństwa. To z tego okresu mamy naj- 
barwniejsze wspomnienia, to do nich najchętniej wra-
camy, bo dzieciństwo większości z nas jawi się jako okres 
bezpieczeństwa, beztroski i zabawy. Żaden dorosły nie 
potrafi już spojrzeć na świat oczami dziecka.

 Wiersz napisany jest tzw. trzynastozgłoskowcem (każdy 
wers składa się z 13 sylab), co nadaje mu rytmiczności 
i melodyjności. Rymy są parzyste (aa bb...), żeńskie 
(mające długość półtorej sylaby).  Wrażenie spokoju, 
pogody i bezpieczeństwa, a także wszechogarniającej 
radości i zachwytu nad światem nadają zastosowane 
środki stylistyczne: uosobienia (np. słońce śpi – w sianie), 
przenośnie (np. Oddech nieba mam – w piersi!, „...po kątach 
rozwłóczonym ciałem”), anafory, czyli powtórzenia na 
początku kolejnych wersów (np. „I...”), a także neologizmy 
(„liściasto”, „podobłoczach”, „oszklenie”). 

Grażyna Gądek
(opr. na podst. „Słownika poezji” B. Włodarczyk, 

A. Kremiec i D. Stopki, wyd. „GREG”)

Bolesław Leśmian: 
„Z lat dziecięcych”

Przypominam – wszystkiego przypomnieć nie zdołam:  
Trawa... Za trawą – wszechświat... A ja – kogoś wołam.  
Podoba mi się własne w powietrzu wołanie –  
I pachnie macierzanka – i słońce śpi – w sianie. 

A jeszcze? Co mi jeszcze z lat dawnych się marzy?  
Ogród, gdzie dużo liści znajomych i twarzy –  
Same liście i twarze!... Liściasto i ludno!  
Śmiech mój – w końcu alei. Śmiech stłumić tak trudno!  
Biegnę, głowę gmatwając w szumach, w podobłoczach!  
Oddech nieba mam – w piersi! – Drzew 
wierzchołki – w oczach! 

Kroki moje już dudnią po grobli – nad rzeką.  
Słychać je tak daleko! Tak cudnie daleko!  
A teraz – bieg z powrotem do domu – przez trawę –  
I po schodach, co lubią biegnących stóp wrzawę...  
I pokój, przepełniony wiosną i upałem,  
I tym moim po kątach rozwłóczonym ciałem –  
Dotyk szyby – ustami... Podróż – w nic, w oszklenie –  
I to czujne, bezbrzeżne z całych sił – istnienie!
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Macierz Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu organizuje po raz 11. Dzień Tradycji, Stroju i Pieśniczki Regionalnej. Od początku 
przyświecał mu cel popularyzacji strojów, gwary i muzyki pogranicza cieszyńsko-pszczyńskiego. Tegoroczna impreza 
odbędzie się 23 czerwca w parku miejskim i będzie poświecona dwóm rocznicom – 100. wybuchu I powstania śląskiego oraz 
200. urodzin Stanisława Moniuszki (które przypadły dokładnie 5 maja). Przypomnieć należy, że pierwsza edycja imprezy 
odbyła się w 2009 r. i również za swoje motto przewodnie wzięła pieśń powstańczą.
Konflikt między Polską a Niemcami o przynależność państwową Górnego Śląska i towarzyszące mu represje wobec 
ludności polskiej doprowadziły do wystąpienia zbrojnego. W lipcu 1919 r. przeniesiono do Strumienia dowództwo Polskiej 
Organizacji Wojskowej Górnego Śląska – organizatora powstania. Sztab znajdował się w szkole, a kwatery w zakonie Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame. Magazyny broni, punkty sanitarny, łącznościowy i przerzutowy rozlokowano w budynkach na 
terenie miasta. Po niespodziewanym aresztowaniu w okolicach Zbytkowa i Pawłowic kilku przywódców i kurierów POW 
z materiałami organizacyjnymi, zaskoczona grupa śląskich uchodźców w Piotrowicach koło Karwiny wydała dowódcom 
POW w Rybniku i Pszczynie rozkaz rozpoczęcia powstania o godz. 2 w nocy w dniu 17 sierpnia. W pierwszych dniach 
powstania dokonano z terenu Strumienia licznych ataków zbrojnych na niemieckie placówki w Wiśle Małej, Studzionce, 
Golasowicach, Jarząbkowicach i Pawłowicach-Dębinie. Odwetowy ostrzał artyleryjski w kierunku Zbytkowa spalił kilka 
gospodarstw. W trakcie powstania przebywała w Strumieniu spora grupa uchodźców politycznych z Górnego Śląska 
(Wojciech Kiełkowski: „Strumień w latach 1918-1945”s. 34-36). Powstanie zakończyło się 24 sierpnia przegraną i ucieczką 
powstańców na teren Polski.
W bojowej atmosferze, towarzysząc walce i poniesionej ofierze, powstawały pieśni powstańcze – krótkie wierszowane 
utwory wyrażające uczucia walczących o swoje prawa robotników i chłopów. Zawierały w sobie wszystkie cechy tego 
rodzaju twórczości ludowej: obraz własny i wroga, wyznanie wiary narodowe i religijne, opisy pejzażu, wzruszenie i drwinę. 
Miały podnosić Ślązaków na duchu, napawać wiarą w zwycięstwo. Słowa pieśni, pełne zarówno bólu, żalu i goryczy, jak 
i wiary i zapału były ludziom od młota i pługu niejednokrotnie tak niezbędne, jak karabin i granat. Mimo, że treść ich traci 
swą aktualność, to odzwierciedlają warunki życia i walki szerokich rzesz ludu na danym etapie rozwoju historycznego. „Do 
bytomskich strzelców”, „Od Bytomia droga bita”, „Ten dwudziesty pierwszy roczek”, „Znam ja jeden śliczny zamek”. Te 
i inne pieśni oraz wiersze powstańcze, będzie można posłuchać i wspólnie zaśpiewać w czasie „Dnia Tradycji…”
Sejm RP ogłosił rok 2019 rokiem Moniuszki. Nazwisko kompozytora jest doskonale znane, jednak głównie przez wzgląd 
na jego dwie opery: „Straszny Dwór” i „Halkę”, wystawiane w każdym teatrze w Polsce. Uznawane za opery narodowe, 
najczęściej inscenizowane są w ujęciu cepeliowskim, afirmującym kulturę sarmacką, góralszczyznę. Umiejscawiane w daw-
nej przestrzeni historycznej stały się archaicznym skansenem zawierającym uproszczony, obraz Polski XIX wieku w duchu 
narodowo-patriotycznym. Dzieła te jednak nie straciły nic na swojej aktualności. Dotykające problemów wartościowania 
własnej tożsamości, kultury, pojmowania patriotyzmu („Straszny Dwór”) oraz niesprawiedliwości społecznej, wykluczenia 
ekonomicznego prowadzących do konfliktów klasowych, uprzedmiotowiana i seksualizacji kobiet („Halka”) zadają pytania 
o kondycję współczesnego społeczeństwa. 
Zapomina się również często, że sam Moniuszko zamiast przyjmowania pozy wieszcza narodowego i rozdrapywania ran 
wolał bawić słuchaczy dając im rozrywkę, stąd w jego twórczości scenicznej poza dwoma wyjątkami („Halka” i „Paria”) 
występują wyłącznie komedie muzyczne. Wydarzenia wpisane w jubileuszowy rok mają przybliżyć postać muzyka oraz 
przypomnieć że Moniuszko był autorem, zdecydowanie za rzadko wykonywanych, 4 innych ukończonych i zachowanych 
oper, świadczących o doskonałym warsztacie swego autora i znajomości panujących w ówczesnej Europie trendów 
muzycznych; a także m.in. 13 operetek i wodewili, 8 baletów, 8 mszy na chór i organy, 4 Litanii Ostrobramskich, licznych 
kantat, uwertur koncertowych czy ponad 300 pieśni na głos z fortepianem, z czego 268 zebranych zostało w 12 tomach 
„Śpiewników domowych”.
Marzenia Moniuszki o międzynarodowej karierze nie spełniły się. Być może tegoroczne projekty przyczynią się do 
zainteresowania jego twórczością za granicą. Ceniony zespół instrumentów historycznych Europa Galante nagrał na 
płycie włoskojęzyczną wersję „Halki”, a w grudniu opera ta będzie miała premierę w wiedeńskim Theater an der Wien 
z jednym z najbardziej rozchwytywanych tenorów lirycznych świata, Piotrem Beczałą, w obsadzie. W Strumieniu chcemy 
dołożyć małą cegiełkę do popularyzacji muzyki Moniuszki, stąd zabrzmią wybrane pieśni. „Prząsniczka”, „Stary kapral”, 
„Znaszli ten kraj”, „Pieśń wieczorna” są zapewne nie jednemu znane. Pisząc je, pragnął dać Moniuszko społeczeństwu 
polskiemu pieśni narodowe, mogące zająć ważne miejsce w życiu codziennym Polaków. Nazwa zbioru, w który zostały 
zebrane, świadczy o ich przeznaczeniu: do użytku domowego, dla każdego, na różne codzienne okoliczności. Odpowiadają 
różnorakim nastrojom i potrzebom serca, stąd tak uderza ich bogata różnorodność, a także prostota, śpiewność i wpadające 
z łatwością w ucho tematy muzyczne.
„Dzień Tradycji…” rozpocznie się o godz. 16:00. Wystąpią zespoły regionalne „Strumień”, „Pielgrzymowianie” z Pielgrzy-
mowic, „Dankowianie” z Dankowic oraz chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia. Serdecznie zapraszamy.

Adam Gawron

Powstania i Moniuszko w parku
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KONKURS RECYTATORSKI
5 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski dedykowany klasom młodszym. Chętni uczniowie 
podjęli się trudnej sztuki deklamowania wierszy, największą popularnością cieszyły się utwory Juliana Tuwima. 
I miejsce zajęły: Kalina Mendrek 1b, Lena Fiza 2c, na II miejscu znaleźli się: Patryk Wata 1a, Iga Fizia 2c, zaś III 
miejsce przypadło: Amelii Sojce 1a, oraz Lenie Kropce 2b. 

POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
6 kwietnia w Pogórzu odbyły się powiatowe  biegi przełajowe organizowane przez  Klub LKS Pogórze. Mimo 
nie najlep-szej aury  na starcie zgromadziło się blisko 140 zawodników z Pogórza, Skoczowa, Brennej, Górek 
Wielkich, Wisły, Cieszyna, Międzyświecia, Ochab oraz grupa biegaczy ze Strumienia. Wśród najlepszych 
znaleźli się Krzempek Wojciech – II miejsce oraz Łukowski Filip – III miejsce.
Pozostali nasi uczestnicy również zajmowali wysokie lokaty w swoich kategoriach wiekowych.
Najlepsi zawodnicy nagrodzeni zostali: pucharami, medalami i dyplomami.

MĄDRZE CZYTAM
 9 maja uczniowie klas młodszych wzięli udział w konkursie Mądrze czytam. Konkurs sprawdzał umiejętność 
czytania ze zrozumieniem. Zgłosiło się 44 uczniów, z których najlepszy wynik uzyskała na poziomie klas 
pierwszych: Zofia Gruszczyk 1b, na drugim miejscu znaleźli się: Wojciech Maryńczak 1a,Patryk Wata 1a, 
3.miejsce – Hanna Burczyk 1a. W klasach II pierwsze miejsce przypadło Antoniemu Bojdzie 2b, Wojciechowi 
Mojowi 2b, drugie miejsce zajęła Zofia Sikora 2b, zaś trzecie Franciszek Florek 2c. Z klas III najlepszym okazał 
się Piotr Gruszczyk, drugie miejsce – Klaudia Opacka, miejsce – Hubert Kawa. 

ŚWIETNIE LICZĘ
13 maja uczniowie klas I-III przystąpili do konkursu Świetnie liczę. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać 
zadania tekstowe o zróżnicowanym poziomie trudności. Spośród licznego grona uczestników wyłoniono 
zwycięzców. W klasie pierwszej najlepsze miejsce zajął Jan Patek 1b, drugie miejsce Szymon Herda 1b, Wiktor 
Lach 1a , trzecie miejsce Zofia Gruszczyk 1b, Patryk Wata 1a. Na poziomie klas drugich pierwsze miejsce 
zdobył Antoni Bojda 2b, Lena Fizia 2c, Franciszek Florek 2c, drugie miejsce Natalia Jerzok 2a,Wojciech Moj 2b, 
Filip Żur 2b. Trzecie miejsce zajęli: Igor Grabarczyk 2a, Adam Pajor 2c. W Klasach III – pierwsze miejsce zajął 
Piotr Gruszczyk, drugie Błażej Nowok, zaś na trzecim miejscu znalazła się Anna Wielg. 

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
17 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej rundzie zmagań młodych lekkoatletów. Walczą 
oni o  zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach jak również o awans do finału ogólnopolskiego, który 
tradycyjnie odbędzie już w Łodzi w dniach od 14 do16 czerwca.
Najlepiej po zimowej przerwie zaprezentowała się nasza młodzież ze Strumienia, gromadząc ponad 2200 
punktów. Wielu naszych zawodników umocniło także swoje czołowe lokaty w poszczególnych konkurencjach 
w punktacji Grand Prix. Gratulujemy. 

„ZAREKLAMUJ KSIĄŻKĘ”
8 maja odbył się finał V Regionalnego konkursu bibliotecznego pt. „Zareklamuj książkę”. Konkurs był zor-
ganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej - filia w Cieszynie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Jastrzębiu-
Zdroju. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dowolną techniką plastyczną oryginalnego plakatu 
reklamującego książkę wybraną z zaproponowanego przez organizatorów spisu 
literatury. 
Do konkursu zakwalifikowały się prace czworga uczniów z naszej szkoły: 
Kingi Grygierczyk, Kamili Midury i Wojciecha Żeleźnika z klasy IV c, którzy 
reklamowali książkę Joanny Papuzińskiej pt. „Asiunia” oraz Wiktorii Franki  
z klasy 3d gimnazjum, która zaprezentowała książkę Joanny Jagiełło pt. „Kawa  
z kardamonem”.
Jury konkursowe doceniło pracę Wiktorii Franki, przyznając jej III miejsce  
w kategorii klas 7-8 oraz 3 gimnazjum. Wiktorii oraz jej opiekunce pani Lucynie 
Wawrzyczek gratulujemy sukcesu.

„KULINARNE PASJE”
14 maja zostały wręczone nagrody za udział w kon-kursie pt. „Kulinarne pasje” 

Kwietniowe i majowe owoce pracy uczniów  
SP w Strumieniu
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zorganizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych w Cieszynie. Celem konkursu było 
umożliwienie młodym ludziom poznania zawodu 
kucharza, rozbudzenie kreatywności, pomysłowości oraz 
własnej inicjatywy. 
W konkursie wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły 
z klas gimnazjalnych: Anna Strządała z klasy III d oraz 
Daria Czyż z III b. Dziewczyny przygotowały deser  
o nazwie „Rubinowe szaleństwo”, który dał im zwycięstwo. 
Po zakończonej uroczystości wręczenia nagród ucz-
niowie mieli możliwość zwiedzenia szkoły, obejrzenia 
pracowni oraz „podglądania” starszych kolegów podczas 
przygotowywania posiłków na zajęciach. 
Ani i Darii oraz ich opiekunce pani Magdalenie Bojdzie 
gratulujemy sukcesu! 

oprac. IK

Tak jest! To słowa św. Hieronima! Biblisty najwyższego formatu, który można by rzec, stał 
się prekursorem biblistyki. Wiedział, co mówi. Tworząc tłumaczenie tej najważniejszej 
Księgi naszej wiary na język łaciński (przekład ten nazywamy Wulgatą) pofatygował 
się aż do Ziemi Świętej mieszkając m.in. w betlejemskiej grocie i innych miejscach 
uświęconych obecnością „Słowa Ojca”. Modlitwa, asceza, rozważanie, pisanie…to był 
jego tryb życia, który zaowocował powstaniem wspomnianego tłumaczenia Biblii. Więc 
nie tylko osiągnął sukces naukowy w dziedzinie biblistyki, ale przede wszystkim sukces 
duchowy polegający na osobistym przyjęciu Bożego Słowa, które doprowadziło go do 
chwały świętości. 
Czy mamy coś z Hieronima? Może troszeczkę…niedawno obchodziliśmy w Koście-
le Tydzień Biblijny, który trwa od III do IV Niedzieli Wielkanocy. W tym roku mo-
deratorzy Dzieła Biblijnego odpowiedzialni za organizację tego szczególnego czasu 
wyznaczyli na tegoroczne biblijne „zmagania” Ewangelię wg św. Jana. Najtrudniejsza 
z Ewangelii ze względu na głęboką teologię (nie bez przyczyny św. Jan symbolizowany 
jest orłem, co oznacza „wzbicie się w górę”). Moderatorzy zadbali o przysłanie do parafii 
plakatów, konspektów nabożeństw Słowa Bożego itd. Tymczasem okazuje się, że „chce się wielkich rzeczy, ale pospolitość 
skrzeczy”. I stąd zrodził się pomysł najprostszego, najklasyczniejszego Maratonu biblijnego. Uczniowie klas IV i VII, 
których katechizuje piszący artykuł, z przygotowanej specjalnej ambony czytali kolejne fragmenty tej niełatwej Ewangelii. 
Uczniowie wysłuchali m.in. perykopę o spotkaniu Jezusa z Nikodemem, o uzdrowieniu niewidomego, o powołaniu Piotra na 
„pierwszego papieża”. Piszący artykuł ubrany w stułę rozpoczął czytanie od wezwania: „Pan z wami!” i skończył aklamacją: 
„Oto Słowo Pańskie!” nadając tym samym modlitewny charakter tego Spotkania. Dopełniła je końcowa modlitwa o większe 
umiłowanie Biblii. 
Pewnie teraz nasunie się pytanie o sukcesy tej katechezy…Cóż. Odpowiedź jest następująca: „Otóż nic nie znaczy ten, który 
sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg” (1 Kor 3, 7). Każdy, który głosi Słowo nie tylko ustami, ale  
i życiem, to ten wspomniany siewca. Środowisko rodzinne, szkolne, koleżeńskie, w pracy, parafialne ma potem też podlewać. 
A wzrost trzeba zostawić Bogu. Czy będą plony? Któż to wie. Jedno jest pewne: warto było. Dlaczego? Bo okazało się, że 
raptem kilka osób spośród tych sześciu klas w przeciągu ostatniego roku sięgnęło przynajmniej raz po Pismo Święte, by je 
czytać. Kto wie…może będzie możliwość w przyszłym roku taki Maraton biblijny zrobić na szerszą skalę? Choćby szkolną. 
A z drugiej strony, drogi czytelniku: czy jest to problem, by taki maraton zrobić w swoim gronie rodzinnym? W domu? Ile 
to już by dało plonów i owoców!

Ks. Wojciech

Nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa





Warto skorzystać

Z życia parafii


