…

…trwa również

w wakacje

Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pana Jezusa

Z życia parafii
Msze Święte w wakacje będą odprawiane w następującym porządku:
NIEDZIELE: 6:30, 8:00, 9:30 (Zbytków), 11:00 i 17:00
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA: 7:00
CZWARTEK: 8:00 w sanktuarium
18:00 w Zbytkowie
PIĄTEK: 18:00
SOBOTA: 7:00 i 18:00

Oto kolejne świątynie do odgadnięcia. Powodzenia!
1.

2.

Chorych odwiedzimy w ramach I Piątku Miesiąca
7.07 od godz. 9:00.
W czwartek 13.07 na godz. 20:00 zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Fatimskie, które poprowadzą Róże
Różańcowe.
W sobotę 15.07 w kościele zbytkowskim będzie tradycyjna już Wieczysta Adoracja, która rozpocznie się
o 9:00 Mszą Św. i zakończy o 16:00 Mszą Św. O godz.
15:00 będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia i okazja
do Spowiedzi. Prosimy parafian o liczny udział (zwłaszcza tych ze Zbytkowa). Nie pozwólmy na to, by Jezus
pozostawał sam!

Miejscowość ……………………….. Miejscowość…………………………….
Dekanat…………………………….. Dekanat………………………………….

Miejscowości: Pisarzowice, Żywiec-Moszczanica, Bielsko-Biała WaMiejscowości: Pisarzowice, Żywiec-Moszczanica, Bielsko-Biała Wapienica, Rajcza, Pogórze,
pienica,
Rajcza,
Pogórze,
Cieszyn-Mnisztwo,
Simoradz,
KoszaraCieszyn-Mnisztwo,
Simoradz,
Koszarawa,
Sułkowice-Łęg, Cieszyn-Krasna,
Jawiszowice
(św.
Marcina)
wa,
Sułkowice-Łęg, Cieszyn-Krasna, Jawiszowice (św. Marcina)
Dekanaty: wilamowicki, jeleśniański, skoczowski, cieszyński, strumieński, Bielsko-Biała IV,

żywiecki, radziechowski
Dekanaty:
wilamowicki, jeleśniański, skoczowski, cieszyński, strumieński, Bielsko-Biała IV, żywiecki, radziechowski

ZGŁOSZENIA: Prawidłowe odpowiedzi przysyłamy na adres: wojtek.olesinski@gmail.com.
W mailu wpisujemy: numer obrazka i jego opis (miejscowość, dekanat), swoje imię i nazwisko.
ZGŁOSZENIA:
Prawidłowe
odpowiedzi
adres:
Wygrywają dwa pierwsze,
prawidłowe zgłoszenia.
Zwycięzcyprzysyłamy
zostaną ogłoszenina
w kolejnym
numerze.
wojtek.olesinski@gmail.com
.W mailu wpisujemy: numer obraz-

W niedzielę 23.07 z okazji wspomnienia św. Krzysztofa po Mszach Świętych będzie poświęcenie pojazdów. ka
Zwycięzcy
z czerwca:
GABRYŚ, Agata
JAWORSKA. swoje
Odbiór nagród
2 lipca po Mszy
i jego
opis Mirosława
(miejscowość,
dekanat),
imięwiniedzielę
nazwisko.
Św. o godz. 11:00 na plebanii. GRATULUJEMY!
Piesza Pielgrzymka do Częstochowy od 6 do 11 sier- Wygrywają dwa pierwsze, prawidłowe zgłoszenia. Zwycięzcy
zostaną ogłoszeni w kolejnym numerze.
pnia. Zapisy w zakrystii od 30 VII. Uroczysta Msza
Św. na rozpoczęcie pielgrzymki 6 VIII o godz. 11:00. Zwycięzcy z czerwca: Mirosława GABRYŚ, Agata JAWORSKA
Tradycyjnie 11 VIII wyjazd parafian na powitanie
Odbiór nagród w niedzielę 2 lipca
pielgrzymów o godz. 8:00 z Rynku. Zapisy na wyjazd
po Mszy Świętej o godz. 11:00 na plebanii.
od 23 VII u siostry w zakrystii.
GRATULUJEMY!

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:
Państwu Teofilowi i Bronisławie Krzempkom
P. Karolowi Pachule
Państwu Izabeli i Czesławowi Kuboszkom
Państwu Zieburom z ul. Starowiejskiej 26
Paniom Janinie i Ewelinie Smol
Państwu Alinie i Józefowi Pietrzykom
P. Halinie Smol
P. Marii Gruszce
Państwu Bronisławie i Janowi Siemienikom
P. Czesławowi Strządale
P. Marii Kawa
P. Stefanii Macura
P. Otylii Wieliczce
P. Marii Żur
P. Andrzejowi Chrobakowi
P. Marii Sladek
Państwu Danucie i Grzegorzowi Szpernol
P. Dorocie Zarzyckiej
Państwu Janowi i Danucie Wieliczkom

Statystyka – czerwiec 2017
Chrzty:
Nadia Adamczyk
Jędrzej Szymonek
Śluby:
Konior Mirosław – Stokłosa Barbara
Zmarli:
Grzegorz Szafrański (46 l.)
Joanna Michalczyk (87 l.)
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Intencje mszalne
1-sza sobota miesiąca – 1.07
7:00 Msza Św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
Niepokalanemu Sercu NMP
13:00 Ślub: GABRYŚ  – PENKALA
1 8:00 1) Za + Józefa i Emilię Konieczny, syna Eugeniusza,
Jerzego Młotkowskiego, Józefa Brodeckiego, rodziców
i dusze czyśćcowe
2) Za + Józefa Bielę na pam. ur., rodziców, teściów,
znajomych, krewnych z obu stron
1-sza niedziela miesiąca – 2.07
6:30 Za + Czesława Mikołajczyka, żonę Wiesławę, rodziców:
Emanuela i Zofię
8:00 W int. czcicieli Różańca Św. żyjących i zmarłych
9:30 Zbytków – Za + Otylię i Franciszka Mój, córkę Renatę
11:00 Za + Andrzeja Mikolka w 5 rocz. śm.
1 7:00 Za + męża Jerzego Bojdę, matkę Helenę Bojdę,
++ z rodz.: Bojda, Skorupa
Poniedziałek – 3.07
ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
7:00 1) Za + Mariana Korzeniewskiego w 21 rocz. śm., syna
Jerzego
2) Za + Grzegorza Szafrańskiego – od Czesława i Mirosława z rodz.
Wtorek – 4.07
7:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. i zdrowie dla Anny z ok. 60 rocz. ur.
2) Za + Jana Gawrona – od rodz. Hawerland
Środa – 5.07
7:00 1) Za + Jana Kuboszka, rodziców, teściów,
Zygmunta Popielarza
2) Za + Stanisława Teklę – od Julii Budny
1-szy czwartek miesiąca – 6.07
WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ
8:00 Za + Marię i Karola Sztoler
1 8:00 Zbytków – W int. czcicieli Różańca Św. żyjących
i zmarłych
1-szy piątek miesiąca – 7.07
7:00 W int. czcicieli NSPJ żyjących i zmarłych
1 8:00 Za + Zofię Ciapka w 1 rocz. śm.,
++ z rodz.: Ciapka, Mizia
Sobota – 8.07
WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI
7:00 Za + Helenę Dąbrowską w 5 r.. śm., rodziców z obu stron
13:00 Ślub: WRÓBEL – LAZAR
1 8:00 1) Za + Franciszka Białasa w 8 rocz. śm.,
++ rodziców z obu stron
2) Za + męża Czesława Rygiel, teściów: Magdalenę
i Stanisława Rygiel, rodz.: Anielę i Władysława Tlałków,
brata Józefa i dusze czyśćcowe
Niedziela – 9.07
6:30 Za + Józefa Smola w rocz. śm., rodziców, teściów,
++ z rodz.: Smol, Sołtysek, Rak
8:00 Za + Eugeniusza Szczotkę w 15 rocz. śm., rodziców z
obu stron., ++ z rodz. Żur, dusze czyśćcowe
9:30 Zbytków – Za + Marię i Tomasza Czakon, ++ z rodziny
11:00 CHRZEST:
ROCZKI: Karol Francuz
1 7:00 Za + Danutę i Zygmunta Polczyk, ++ rodziców
Poniedziałek – 10.07
7:00 Za + Jarosława Teklę na pam. ur.
Wtorek – 11.07
ŚWIĘTO ŚW BENEDYKTA
7:00 Za + Reginę Szczygieł w 4 rocz. śm.
Środa – 12.07
WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA Z KWERFURTU
7:00 Za + Karola Milewskiego, żonę Irenę Greń, syna Józefa,
synową Irenę, wnuczkę Magdalenę, ++ z rodz.: Katarzyński, Wilczyński, Szweblik, dusze czyśćcowe
Czwartek – 13.07
8:00
1 8:00
20:00

WSPOMNIENIE ŚŚ. ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA

Za + Stefanię Hutnicką, męża Franciszka, synów: Bronisława i Józefa, Renatę Hutnicką, Franciszkę Papkoj
Zbytków – Za + Marię Szwarc od rodz. Popielarz
i Kuboszek
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Piątek – 14.07
1 8:00 1) Za + Małgorzatę i Karola Brzuska, synów: Leona i Karola, synowe: Marię, Alojzję, córki: Annę i Marię, zięcia
Kazimierza
2) Za + Ludwika Płonkę w 5 rocz. śm., ++ rodziców
Sobota – 15.07
WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY
Zbytków – wieczysta adoracja
7:00 Za + Elżbietę i Teofila Trojok, zięcia Józefa, ++ z rodz.:
Trojok, Krzempek, Pisarek, Tyrtania
9:00 Zbytków – Za + Józefa Kurpasa – od rodz. Ziebura
16:00 Zbytków – W int. strażaków i ich rodzin z okazji 80 rocz.
OSP Zbytków
1 8:00 1) Za + Henryka Jarzyńskiego w 1 rocz. śm.
2) Za + Joannę, Zofię, Augustyna Kremiec,
córkę Renatę, ++ z rodz.: Czakon, Czaja
Niedziela – 16.07
6:30 Za + Zofię i Jana Krymiec
8:00 Za + Mariana Januszka w 10 rocz. śm.
10:30 Zbytków – ODPUST W INT. PARAFIAN
11:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 18 rocz. ur. Patrycji
1 7:00 Za + Zbigniewa Kuźniara w 1 rocz. śm.
Poniedziałek – 17.07
7:00 1) Za + męża Karola Zarembę na pam. ur., rodziców
z obu stron, siostry: Marię i Magdalenę,
brata Kazimierza
2) Za + Władysława Puzonia od Anieli Król
Wtorek – 18.07
7:00 1) Za + Agnieszkę Pietrzyk
2) Za + Andrzeja Dąbrowskiego –
od kuzynki Ewy z dziećmi
Środa – 19.07
7:00 1) Za + Otylię Kajsturę – od męża Adolfa i córki Wandy
2) Za + Genowefę Żur – od wnuka Piotra z rodz.
Czwartek – 20.07
WSPOMNIENIE BŁ. CZESŁAWA
8:00 Za + Helenę Zmełty, mężów: Izydora i Karola
1 8:00 Zbytków – Za + Henrykę Dziewięcką
Piątek – 21.07
1 8:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śm.: Grzegorza
Szafrańskiego
2) Za + Wandę Janiak w 8 rocz. śm.,
rodziców: Walerię i Wacława Janiak
Sobota – 22.07
ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY
7:00 Za + Irenę Janotę – od córki Sylwii
1 8:00 1) Za + rodziców: Jadwigę i Rudolfa Szpernol,
++ z rodziny
2) Za + Annę Pietroniec na pam. ur.
Niedziela – 23.07
6:30 Za + Bronisławę i Józefa Janik
8:00 Za + Józefę Bohonos, męża, rodziców,
++ z rodz.: Kuczera, Szczypka
9:30 Zbytków – Za ++ rodziców: Józefa i Józefę, teściów:
Elżbietę i Franciszka
11:00 Dziękczynna z okazji 7 rocz. ur. Szymona
1 7:00 Za + Tadeusza Milcza, rodziców z obu stron
Poniedziałek – 24.07
WSPOMNIENIE ŚW. KINGI
7:00 1) Za + Otylię i Jana Brandys, dziadków z obu stron
2) Za + Floriana Worka – od rodz. Kaników
Wtorek – 25.07
ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
7:00 1) Za + Tadeusza Lapczyka w rocz. śm. – od żony
2) Za + Eugenię Dziędziel – od Żywego Różańca
Środa – 26.07
WSPOMNIENIE ŚŚ. JOACHIMA I ANNY
7:00 1) Za + Stanisława i Annę Urbańskich
2) Za + Emanuela Krzempka – od bratanicy i bratanka
z rodz.
Czwartek – 27.07
8:00 W int. czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki Dobrej
Śmierci żyjących i zmarłych
1 8:00 Zbytków – Za + Walerię Staroń, syna Romana, męża
Tadeusza, czterech braci
Piątek – 28.07
1 8:00 1) Za + Emilię Krzempek w 2 rocz. śm.
2) Za + Helenę i Franciszka Ociepka – od córki Małgorzaty i zięcia Romana
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Sobota – 29.07
WSPOMNIENIE ŚW. MARTY
7:00 Za + Wilhelma Uchyłę, rodziców, rodzeństwo, zięcia
Jana, dusze czyśćcowe
14:00 Ślub: ŚCIESZKA – CEPOK
1 8:00 Za + Stanisława Wyleżucha
Niedziela – 30.07
6:30 Za + Alojzego Wróbla na pam. ur., ++ z rodziny
8:00 1) Za + Franciszka Szczypkę w 2 rocz. śm.
2) W int. Ojczyzny
9:30 Zbytków – Za + Annę Pisarek – od rodz. Ziebura

11:00

Za + Bronisławę Pachułę, rodziców, teściów, siostrę,
braci, bratową, szwagierki, szwagrów, Bogdana Michalika, żonę Grażynę, dusze czyśćcowe
1 7:00 Za + Stefanię i Bronisława Szyja, syna Tadeusza, synową Monikę
Poniedziałek – 31.07
WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI
7:00 1) Za + Janusza Szweblika – od córki i zięcia Krzysztofa
z dziećmi
2) Za + Stefanię Janotę – od córki Cecylii z rodz.

W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.
W miarę potrzeby, będą one poprawiane w intencjach na dany tydzień.

Maryja czeka
Któż z nas nie chciałby pocieszyć Matki Bożej, stale ranionej przez nasz grzech?
Każdy może wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi bluźnierstwo i niewdzięczność, którymi ludzie uderzają w Nią. Cudownym, chociaż niedocenianym,
lekarstwem jest nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót.
O tym nabożeństwie mówiła sama Maryja. Sto lat temu, pastuszkom w Fatimie. Hiacyncie, Łucji
i Franciszkowi zapowiedziała, że
przybędzie prosić o poświęcenie
Rosji Niepokalanemu Jej Sercu
i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. 13 maja 1917
roku Maryja przypomniała dzieciom, że widziały piekło do którego idą dusze biednych grzeszników. „Bóg chce je uratować, Bóg
chce rozpowszechnić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co
wam powiem, wielu zostanie przed
piekłem uratowanych i nastanie
pokój na świecie” – mówiła Matka
Boża.
Kilka lat później objawiając się
siostrze Łucji powiedziała: „Córko moja, spójrz, Serce me
otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty
się postaraj mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinie śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię św., odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć Mi będą w intencji zadość-uczynienia”.
Dlaczego pięć sobót? Ilość sobót jest synonimem pięciu
rodzajów bluźnierstw i zniewag, które ludzie wypowiadają przeciwko Maryi. Są to bluźnierstwa przeciw: Niepokalanemu Poczęciu, dziewictwu Maryi, Jej Bożemu macierzyństwu, staraniom wzbudzenie obojętności i odrazy do
Niepokalanej oraz urąganiu i obrażaniu Matki Bożej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
Jakie warunki? Maryja wskazała cztery, które muszą być
wypełnione równocześnie. Nie ma dobrowolności w dobieraniu tych warunków. Przez pięć kolejnych pierwszych

sobót miesiąca należy być w stanie łaski
uświęcającej. Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia Maryi
za zniewagi wobec Jej Niepokalanego Serca. Drugim warunkiem jest przyjęcie komunii św. wynagradzającej. W pierwszą
sobotę należy odmówić jedną cześć różańca, czyli pięć tajemnic, wzbudzając sobie
na początku modlitwy pragnienie, że jest
to modlitwa dla ratowania grzeszników
i w dowód miłości do Niej. Po słowach
„… i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”, włącza się poniższe wezwania,
w każdej tajemnicy jedno:
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę
w Twoje Niepokalane poczęcie!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę
w Twoje nieprzerwane dziewictwo!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą
godność Matki Bożej!
Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich
wizerunków!
Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!”.
Niezależnie od odmawianych tajemnic trzeba przynajmniej 15 minut towarzyszyć Maryi, rozmyślając nad tajemnicami różańcowymi.
Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót jest ważną częścią
prośby, którą do nas skierowała Maryja. Jeśli będzie spełniona świat otrzyma wiele łask. „Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane serce zatryumfuje” – mówiła Najświętsza Panienka. Matka Boża wciąż czeka na
wypełnienie Jej prośby.
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Pielgrzymka do Fatimy

z Biurem Podróży „ViaTravel” z Andrychowa, z przewodnikiem Mariuszem
Surzynem, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Jacka Kobiałki.
Pielgrzymka odbyła się w dniach od 15 do 19 marca br., na
stulecie objawień fatimskich.
Wyjazd z rynku strumieńskiego autokarem 15 marca w godzinach popołudniowych na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach. Odlot do Lizbony nastąpił o godz. 18, w Lizbonie jesteśmy po 21 i autokarem docieramy do celu, czyli hotelu tuż
obok Sanktuarium przed północą. Czeka tam na nas kolacja
oraz bardzo eleganckie pokoje.
Pielgrzymka od wyjazdu do powrotu przygotowana i poprowadzona była wzorcowo, co umożliwiło nam cudowne przeżycia.
16.03 (czwartek) wcześnie rano Msza Święta w Kaplicy Anioła Pokoju którą odprawił Ks. Proboszcz przy akompaniamencie muzyki organowej w wykonaniu organistki z Zabrzega. Powrót do Hotelu (300m) na śniadanie europejskie
– kawa, herbata, czekolada na gorąco, szeroki wybór dań na
ciepło, słodko i owocowo. Po śniadaniu zwiedzanie Bazyliki Matki Boskiej Różańcowej, przejście przez Bramę Jubileuszową i spotkanie ze Św. Janem Pawłem II przy jego pomniku. Wokół cudowne rabaty kwiatowe.
Wieczorem niezapomniany różaniec w Kaplicy Objawień.
Bliskość hotelu i Bazyliki pozwalała w chwilach wolnych każdemu z pielgrzymów udać się do Matki Bożej Fatimskiej
i porozmawiać o wszystkich prywatnych sprawach.
W piątek wcześnie rano, bo podobno tylko Polacy potrafią
tak wcześnie wstać, Msza Św. w Kaplicy Objawień. Po południu Droga Krzyżowa, z której pozostaną wszystkim pielgrzymom niezapomniane wrażenia. Przy każdej stacji mo-

dlitwy, spontanicznie wypowiadane intencje za tych którym
obiecaliśmy modlitwę i których mamy w sercu. Pogoda przepiękna, ciepło, nikt nie czuje zmęczenia chociaż długość
trasy to ponad 12 km. Kwitnące kwiaty, drzewa oliwne, dojrzewające pomarańcze wzdłuż całej trasy – niepowtarzalna
sceneria, jesteśmy zachwyceni. Powrót do hotelu, obiadokolacja, przytulne pokoje hotelowe, bardzo uprzejma obsługa.
Sobota – ranna Msza, po niej katecheza w promieniach słońca na placu przed Bazyliką. „Katechezę” prowadził nasz
prze-wodnik Mariusz i to tak ciekawie, że wszyscy słuchali
go z uwagą. Wieczorem, po zwiedzeniu wioski i kościoła parafialnego Pastuszków Łucji, Franciszka i Hiacynty odwiedzamy cmentarz i zwiedzamy Muzeum Jana Pawła II. Czujemy się jak u siebie.
O 21 wieczorem procesja (po różańcu) ze świecami, tłumy
pielgrzymów z różnych stron świata.
Powrót do hotelu, bo w niedzielę trzeba wcześnie wstać.
19 marca bardzo wcześnie rano Msza Święta i wyjazd autokarem z Fatimy w kierunku Lizbony – po drodze klasztor
w Batalha, plaża nad Oceanem Atlantyckim w Nazare oraz
zwiedzanie Lizbony – między innymi Kościoła Św. Antoniego z relikwiami. W nocy powrót samolotem do Katowic,
Strumień witamy w poniedziałek nad ranem, szczęśliwi,
z naładowanymi akumulatorami, umocnieni w wierze.
Zachwyceni, wdzięczni Panu Bogu, Matce Bożej Fatimskiej,
Św. Janowi Pawłowi II, Ks. Proboszczowi Jackowi, Prze-wodnikowi Mariuszowi, wszystkim pielgrzymom, którzy tworzyli wspaniałą rodzinę za wszystkie duchowe przeżycia.
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Śladami Anny von Bernd
Wycieczka macierzowców do Wiednia
W dniach 10 – 11 czerwca 2017 r. osiemnastoosobowa grupa
członków strumieńskiego koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
udała się na wycieczkę do Wiednia, aby złożyć kwiaty i pomodlić się nad grobem Anny von Bernd – dobrodziejki ze
Strumienia, która w 1901 r. ufundowała tzw. „Dom Ubogich”
(budynek przy ul. 1 Maja, obecnie ośrodek zdrowia), aby
wesprzeć najuboższych mieszkańców miasta, w którym się
urodziła i wychowała. Inspiratorem i przewodnikiem wycieczki był Wojciech Kiełkowski, niestrudzony tropiciel historycznych śladów, odkrywca miejsca pochówku Anny von
Bernd. Sprawami organizacyjnymi, oprócz pana Wojtka, zajęła się pani Anastazja Żur (dotychczasowa prezes Macierzy
w Strumieniu), dokumentację fotograficzną sporządził pan
Bronisław Świeży (obecny prezes koła), a funkcję przewodnika duchowego pełnił ks. prałat Oskar Kuśka.
Pierwszym etapem naszej podróży była Bratysława, do której dotarliśmy ok. godz. 10. Niestety, stolica Słowacji przywitała nas deszczem. Na szczęście trwał krótko i nie był intensywny, więc mogliśmy skorzystać z rejsu statkiem po Dunaju i podziwiać nie tylko ciekawe w swej konstrukcji mosty,
ale przede wszystkim rozciągającą się przed naszymi oczami
panoramę nabrzeża, a szczególnie widoczną z daleka piękną
bryłę zamku na wzgórzu i wieże katedry górujące nad dachami budynków. Czterdziestopięciominutowy rejs sprawił, że
wszyscy zapragnęli zobaczyć te budowle z bliska, tym bardziej że pogoda się poprawiła i nawet zza chmur wyjrzało
słońce, które towarzyszyło nam już do końca wycieczki. Po
zejściu na ląd pojechaliśmy do hotelu, aby się zakwaterować
i zostawić bagaże.
Hotel okazał się być bardzo przyjemny, czysty, pokoje pięknie urządzone, więc w dobrych nastrojach wyruszyliśmy na
Starówkę. Zatrzymaliśmy się na chwilkę na Hviezdoslavovym namestie, jednym z najbardziej znanych placów w Bratysławie rozciągającym się pomiędzy Nowym Mostem i Słowackim Teatrem Narodowym, aby posłuchać występów zespołów ludowych. Wspinaczka na wzgórze zamkowe okazała
się nie lada wyzwaniem, ale (trochę sapiąc i przystając) daliśmy radę! Nagrodą był wspaniały widok na miasto i przepływającą w dole rzekę. Ciekawość wzbudziły też setki wiatraków na horyzoncie. Potem sesja zdjęciowa pod pomnikiem Svatopluka (Świętopełka) – Księcia Wielkich Moraw
i odpoczynek w podcieniach zamkowego dziedzińca. Zamek – Bratislavsky Hrad w średniowieczu pełnił funkcję
warowni obronnej. Przebudowywany na przestrzeni wieków, za panowania Marii Teresy stał się siedzibą księcia Alberta cieszyńskiego, potem była tu szkoła i wojskowe koszary. Zniszczony w czasach napoleońskich obiekt został odbudowany w latach pięćdziesiątych XX w. i obecnie mieszczą
się w nim eksponaty Muzeum Historycznego.
Po zejściu z zamkowego wzgórza udaliśmy się na spacer po
ulicach Starego Miasta. Chodzenia było sporo, ale lody i zimne napoje na Panskiej ulicy wynagrodziły nam trud pieszej
wędrówki. Po krótkim odpoczynku przeszliśmy przez Michalską Bramę (zwaną też Michalską Wieżą) – jedyną zacho-

waną bramę miejską w Bratysławie, gdzie współcześnie mieści się muzeum fortyfikacji i taras widokowy. Szczyt wieży
zwieńczony jest osiemnastowieczną rzeźbą Michała Archanioła. Potem udaliśmy się do kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny przy Frantinskanskim namestie,
a następnie do Katedry św. Michała – największego i najważniejszego kościoła w stolicy (przez 300 lat pełniącego funkcję kościoła koronacyjnego monarchów węgierskich). Warto wspomnieć, że katedrę tę w czerwcu 1995 r. nawiedził
Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki na Słowację i do Polski, o czym informuje pamiątkowa tablica
wmurowana w ścianę nieopodal głównego ołtarza. Po
wspólnej modlitwie zainicjowanej przez ks. prałata opuściliśmy katedrę i przez Hlavne namestie – główny plac Bratysławy pełniący jednocześnie funkcję rynku, udaliśmy się
w drogę powrotną do portu, gdzie czekał na nas nasz busik.
Potem jeszcze obiadokolacja w hotelowej restauracji i zasłużony odpoczynek w wygodnych łóżeczkach (jak miło wyprostować obolałe nóżki!).
Rano pobudka o 6.15 (niezły raban zrobił pan Zdzisław
swym głośnym pukaniem do wszystkich drzwi i wołaniem:
„Wstawać! Pobudka!”). Potem śniadanie, pakowanie bagaży i w drogę. Radosnym „Kiedy ranne wstają zorze...” i krótką
modlitwą rozpoczęliśmy swój przejazd do Wiednia. Pierwszym i najważniejszym punktem naszej wycieczki była wizyta na Kalenbergu i na cmentarzu, gdzie pochowano szczątki Anny von Bernd.
Kalenberg – wzgórze pod Wiedniem, z którego w 1683 r. król
Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą z Turkami,
jest miejscem uroczym, odwiedzanym chętnie przez rzesze
turystów, także z Polski. Na szczycie wzgórza znajduje się
kościół pw. św. Józefa prowadzony od 1906 r. przez polskich
księży zmartwychwstańców, a w nim izba upamiętniająca
polskie zwycięstwo w odsieczy wiedeńskiej. Z tarasu widokowego nie opodal kościoła roztacza się przepiękna panorama Wiednia, na tle której oczywiście wszyscy się fotografowaliśmy. O godz. 10.00 wzięliśmy udział we Mszy św., której przewodniczył nasz ks. prałat Oskar Kuśka. Uczestniczyli
w niej także pielgrzymi z Polski, m. in. z diecezji poznańskiej. Kościół był wypełniony po brzegi. Wszyscy podkreślali
szczególnie uroczysty charakter tej niedzielnej liturgii.
Z Kalenbergu pojechaliśmy na leżący niedaleko tego wzgórza cmentarz, gdzie 22 maja 1922 r. pochowana została
Anna von Bernd. Milcząco przyglądaliśmy się okazałemu
choć niszczejącemu nagrobkowi fundatorki strumieńskiego Domu Ubogich. Pan Kiełkowski w kilku słowach przypomniał nam historię dobrodziejki, o której pamięć, dzięki
staraniom członków Macierzy, przetrwała w Strumieniu do
dziś. Ksiądz prałat zainicjował modlitwę za zmarłą, po czym
złożyliśmy na jej grobie przywiezioną z Polski wiązankę
biało-czerwonych kwiatów i zapaliliśmy znicze. Opuszczaliśmy cmentarz w przeświadczeniu dobrze spełnionego obowiązku, ale i z nadzieją, że pamięć o tej szlachetnej
fundatorce nie zaginie także w tym miejscu.
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Potem ruszyliśmy zdobywać Wiedeń! Pierwszym punktem,
do którego zmierzaliśmy, był Hofburg – wiedeński pałac
władców Austrii, który budzi podziw swoim rozmachem
i bogactwem. Rodzina cesarska zamieszkiwała w nim do 1918
r. Wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany przez
kolejnych właścicieli pałacowy kompleks obejmuje obecnie
dawne apartamenty cesarskie, muzea, kaplice, kościół, Austriacką Bibliotekę Narodową, Hiszpańską Dworską Szkołę Jazdy Konnej oraz biura urzędu prezydenta Austrii. Wejście do pałacu znajduje się od strony placu św. Michała, na
którym mogliśmy zobaczyć odsłonięte wykopaliska z czasów starożytnego Rzymu. Następnie przeszliśmy na Maria
Theresien Platz pod monumentalny pomnik cesarzowej Marii Teresy, przy którym wznoszą się dwa obiekty: Muzeum
Historii Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki. Te bliźniacze
niemal budynki stojące naprzeciwko siebie są jednymi z najokazalszych wiedeńskich budowli usytuowanych wzdłuż
Ringu – reprezentacyjnej szerokiej alei wybudowanej na
miejscu dawnych murów miejskich.
Z Hofburga udaliśmy się do ogrodu Volksgarden na krótki odpoczynek wśród alei różanych, gdzie stoi uroczy pomnik cesarzowej Elżbiety, zwanej Sisi. Stamtąd poszliśmy do
katedry św. Szczepana, zatrzymując się na chwilę na placu
Graben, przy tzw. kolumnie morowej – pomniku wotywnym ku czci Trójcy Świętej ufundowanym w XVII w. przez
cesarza Leopolda I w podzięce za to, że udało mu się przeżyć
epidemię dżumy dziesiątkującej naówczas mieszkańców

miasta. Katedra św. Szczepana, duma i symbol Wiednia,
najważniejsza i jedna z najstarszych świątyń w stolicy Austrii,
przywitała nas tłumem turystów. Wewnątrz mogliśmy podziwiać sieciowe i krzyżowo-żebrowe sklepienia oraz liczne
dzieła sztuki gotyckiej i barokowej. Był też czas na indywidualną modlitwę. Po strawie duchowej nastąpiła pora na
strawę cielesną – obowiązkową kawę i torcik Sachera (ewentualnie apfelstrudel) w cieniu pięknych klasycystycznych kamienic na Kärtnerstrasse oraz spacer tą elegancką oraz stylową ulicą.
Ponieważ zbliżała się godzina naszego odjazdu, podążyliśmy w stronę parku miejskiego (Stadtpark), mijając po drodze kościół kapucynów (w jego podziemiach, w Krypcie Cesarskiej spoczywają Habsburgowie, m.in. Maria Teresa
i Franciszek Józef I) oraz budynek Musikverein, w którym
znajduje się słynna z Koncertów Noworocznych Złota Sala
Filharmoników Wiedeńskich (w sali tej wystąpił również
w 2013 roku nasz chór szkolny „Canzonetta”! uczestniczący
w Światowym Festiwalu Pokoju – World Peace Choral Festival). Przechodząc przez Stadtpark, podziwialiśmy kolejny
z symboli Wiednia – złoty pomnik Johana Straussa. I to był
ostatni punkt naszej wiedeńskiej wyprawy. Pozostaną z niej
wspomnienia i liczne zdjęcia, ale także odrobina zawodu.
Stolica Austrii oferuje tyle ciekawych miejsc do zwiedzania,
że trudno się dziwić, iż opuszczaliśmy to miasto z uczuciem
niedosytu i obietnicą, że jeszcze tu wrócimy.
Grażyna Gądek
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Nadszedł już czas na przygotowania do XXVI
pieszej pielgrzymki Cieszyn/Strumień –Jasna Góra
Tradycyjnie jak co roku 6 sierpnia rozpocznie się piesza
pielgrzymka na Jasną Górę. Będzie to dla nas szczególny czas
łaski bożej. Zapraszamy wszystkich do wyruszenia z nami,
a szczególnie tych, którzy zastanawiają się czy zapisać się ten
pierwszy raz. Naprawdę warto spróbować! Wiele osób, które
zwlekały z podjęciem decyzji o pójściu na pieszą pielgrzymkę
dziś żałują, że nie zrobiły tego wcześniej. Pielgrzymka to
czas na rozwój przyjaźni z Bogiem. Atmosfera jaka panuje
na pielgrzymce jest nie do opisania, to po prostu trzeba
przeżyć przynajmniej raz w życiu! Nie ważne ile masz lat, na
pielgrzymce każdy odkrywa, że Matka Boża dodaje sił, aby
pokonać wszystkie przeciwności.
Jak przygotować się do pieszej pielgrzymki?
Co warto ze sobą zabrać?
1) Spowiedź święta – możliwa także w czasie trwania
pielgrzymki.
2) Różaniec – modlimy się go codziennie, a o godz. 15.00
Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
3) Śpiewnik pielgrzymkowy, znaczek pielgrzymkowy –
otrzymujemy go w trakcie spotkania organizacyjnego przed
pielgrzymką. Chustę można nosić codziennie, ale wymagana jest w ostatni dzień.
4) Trening – pielgrzymka to nie tylko czas modlitwy, ale także pokonywania trudności. Polecam na miesiąc przed pielgrzymką poświęcić codziennie wieczorem czas na dłuższy
spacer, albo wybrać się na kilka wypadów w góry.
5) Buty – wygodne, rozchodzone, nie NOWE (są piękne, ale
bomble bolesne).
6) Nakrycie głowy – KONIECZNIE. Może być czapka z daszkiem, albo chusta.
7) Płaszcz przeciwdeszczowy. Prawie co roku na odcinku
Świerklaniec – Brynica łapie nas deszcz.
8) Żywność – suchy prowiant na pierwszy dzień, resztę
uzupełniamy na bieżąco.

9) Karimata i śpiwór do spania. Zazwyczaj ostatnie dwa
noclegi każdy spędza śpiąc na podłodze.
10) Drobne upominki oprócz modlitwy jako forma podziękowania gospodarzom za nocleg. Pielgrzymi najczęściej
zostawiają kawę, herbatę albo książkę, różaniec. Tradycją
stało się również wysyłanie kartek bożonarodzeniowych
i wielkanocnych do naszych gospodarzy
11) Ubezpieczenie – proszę dopytać przy zapisach, ale jeśli
dobrze pamiętam zapewniał organizator.
12) Z lekarstw – osobiście polecam zabrać sprawdzone plastry, talk do stóp, plusza, tabletki od bólu, maść na stawy, opaskę uciskową dla mających problemy z kolanami. Jeśli potrzebujesz pomocy możesz udać się do służby medycznej, która wspólnie z nami pielgrzymuje do Częstochowy.
13) Co zrobić, gdy będę miał problemy z pokonaniem danego
odcinka? To duży cios dla każdego pielgrzyma (w zeszłym
roku sama to przeżyłam), ale jest auto, które przewiezie Cię
na kolejny postój. Warto rozplanować siły na każdy dzień
i zgłosić wcześniej taką potrzebę. Modlitwa dodaje skrzydeł,
na pielgrzymce wszystko jest możliwe ;)
Mile widziane są wszystkie osoby z instrumentami muzycznymi, chętne do śpiewania, prowadzenia modlitwy ;) Grupa muzyczna zadba także o oprawę pogodnych wieczorówmile widziani animatorzy!
Nie zwlekaj, już w tym roku zapisz się na pielgrzymkę !!!
Wyruszamy 6 sierpnia. Start –> Msza Św. w kościele pw.
św. Barbary w Strumieniu lub Msza św. w kościele pw. św.
Jerzego w Cieszynie :)
Informacje zaczerpnięte z informatora Pieszej Pielgrzymki
Cieszyn/Strumień – Jasna Góra oraz na podstawie własnych
doświadczeń.
Z pielgrzymim pozdrowieniem,
Natalia Gabryś
Do zobaczenia w drodze na Jasną Górę!

Majowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
• 11 maja uczniowie klas V i VI wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego „Albus” 2017.
Wśród uczniów klas V dyplom wyróżnienia zdobyli: Natalia Stawowska, Filip Maciąg, Paweł Kolendowicz, Albert Blobel, zaś wśród uczniów klas VI wyróżnienia
otrzymali: Luiza Konieczny, Igor Stryczek. Największy
sukces odniósł Piotr Strządała, który uplasował się na
8.pozycji w rankingu ogólnopolskim i otrzymał tytuł
laureata.
• 15 maja troje uczniów z naszej szkoły wzięło udział
w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym w Języku
Angielskim w Goleszowie. W kategorii klas czwartych
Mateusz Blinda zajął II miejsce, a w kategorii klas szóstych
również II miejsce przypadło Mai Mijal.
• 17 maja dzieci z klasy II a i II d uczestniczyły w spotkaniu
autorskim z pisarką książek dla dzieci Melanią Kapelusz,
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•

•

•

•

zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Strumieniu
24 maja rozstrzygnięto Konkurs Plastyczno – Ekologiczny
„Ziemia nasz wspólny dom” promujący ideę życia w zgodzie z naturą i poszanowania naszej planety. Na I miejscu
znalazła się Zuzanna Pietrzyk, II miejsce zajęła Dorota
Zachurzok, zaś III miejsce przypadło Klaudii Opackiej.
Wyróżniono także: Wiktorię Sklaską, Sandrę Stokłosę,
Małgorzatę Halamę, Wiktorię Hutek, Milenę Kubasiak.
25 maja już po raz kolejny odbył się w naszej szkole
Konkurs Czytelniczy dla klas II i III. Uczniowie klas
drugich musieli się wykazać znajomością baśni „Brzydkie
kaczątko” oraz „Dzielny ołowiany żołnierzyk” H.Ch.Andersena, natomiast trzecioklasiści czytali książkę M.Jaworczakowej „Oto jest Kasia”. W klasach II najładniej
wypadł Kacper Blinda, zajmując I miejsce, na II miejscu
znalazły się: Maja Kajstura, Oliwia Jagniątkowska,
Milena Kubasiak, III miejsce zajął Kacper Pająk. Spośród przystępujących do testu trzecioklasistów I miejsce
zajęła Maria Rozmarynowska, na II miejscu znalazł się
Dominik Nikiel, III miejsce zdobyła Martyna Hawełka.
30 maja rozstrzygnięto Gminny Konkurs na Najlepszy
Komiks w Języku Angielskim „Comic world”. III miejsce
w kategorii klas I-III zajęła Martyna Hawełka, natomiast
wyróżnienie szkolne przypadło Marii Rozmarynowskiej.
31 maja w Zespole Szkół w Drogomyślu odbył się VI
Gminny Turniej BRD dla klas III SP pod honorowym

patronatem włodarzy Strumienia. W turnieju wzięły udział
cztery drużyny z gminy Strumień. Uczniowie zmagali się
z zadaniami testowymi ze znajomości przepisów ruchu
drogowego, wykonały pracę plastyczną oraz rywalizowały
na torze rowerowym. W klasyfikacji indywidualnej
najlepsza okazała się Maria Rozmarynowska.
• 31 maja w Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Rzóndzymy po naszymu” popularyzujący twórczość regionalnych pisarzy i propagujący piękno poezji
i prozy ludowej Śląska Cieszyńskiego. Naszą szkołę
reprezentowały: Maria Walczak, Anna Szoska, Dominika Myrczek, która otrzymała wyróżnienie w kategorii
uczniów klas IV-VI.
• W dniach 18 i 19 maja br. uczniowie klas szóstych pojechali na wycieczkę w Pieniny. Pierwszego dnia zwiedzili
XV-wieczny kościół św. Michała Archanioła w Dębnie,
który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Uczniowie dowiedzieli się m.in., że w tym
kościele kręcone były sceny ślubu Janosika z Maryną.
Następnie szóstoklasiści spędzili czas w parku rozrywki
w Niedzicy. Pod wieczór zwiedzając zamek Dunajec
w Niedzicy wysłuchali ciekawych opowieści i legend od
przewodniczki. Drugiego dnia uczniowie przeszli trasę
Wąwóz Homole – Szczawnica. Oprócz przepięknych widoków, można było usłyszeć od przewodnika legendę
o Kamiennych Księgach.
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Pierwsze piątki miesiąca oczami

dzieci

Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem
pierwszych piątków miesiąca. Pierwszy z nich brzmi: Dam im wszystkie łaski potrzebne
w ich stanie. Uczennica przedstawiła to w formie otrzymania misia, o którym marzyła
i o którego Pana Boga prosiła. Prawda jest taka, że Bóg daje zawsze WIĘCEJ. Jest nawet taki
obrazek: Jezus prosi dziewczynkę: „daj mi swego misia”. Ona bardzo zasmucona, bo to jej
ulubiony. A Jezus? Za plecami trzyma wielkiego pluszaka. Wniosek? Trzeba oddać Panu
Jezusowi swoje życie, sprawy, a On da nam WIĘCEJ. A więc oddajmy Mu swój czas
przychodząc w pierwsze piątki do Kościoła. Oddajmy Mu swoje grzechy w sakramencie
Pokuty. On uczyni z tym cuda!

Odpust ku czci Trójcy Świętej

Lednica 2017

