
Święta Anno: żono, matko  
i babciu - módl się za nami!



• Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych
• Rodzicom bierzmowanych
• P. Wandzie Glajzner
• P. Marii Czakon
• Państwu Tarasiukom
• P. Marii Żur
• Państwu Teofilowi i Bronisławie Krzempkom
• P. Jolancie Żur
• Państwu Brandysom
• Państwu Marianowi i Irenie Staroniom
• P. Róży Tomaszek

• Państwu Józefowi i Alinie Pietrzykom
• P. Zbigniewowi Korzeniowskiemu
• Państwu Zbigniewowi i Aleksandrze Chlebkom
• P. Henrykowi Chudemu
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• P. Karolowi Burkotowi
• Państwu Orszulikom
• Państwu Eugeniuszowi i Krystynie Mickom
• P. Jadwidze Grygierek
• Państwu Janowi i Zofii Grabskim

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM OFIARODAWCOM:

Odupst ku czci  
Trójcy Świętej 

(sumista ks. kan. Jan Figura  
z Andrychowa)



Lipiec to wakacyjny miesiąc. Wielu Parafian i tych młodszych i starszych wyruszyło na zasłużone wakacje. To piękny 
dla nas czas by odpocząć, nabrać nowych sił, zdobyć nową wiedzę i doświadczenie... Jest to także okazja dla nas 
wszystkich dania świadectwa naszej wiary. Praktyka pierwszopiątkowa, udział w niedzielnej Mszy św., piątkowe 
praktykowanie powstrzymywania się od spożywania 
pokarmów mięsnych, upomnienie się u organizatora 
wakacyjnego wypoczynku o możliwość uczestniczenia 
w Mszy św., zapytanie się o  najbliższy kościół, godziny 
nabożeństw, to nie tylko nasze prawo, ale właśnie 
i  okazja do świadectwa, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. 
W tym pierwszym wakacyjnym miesiącu pamiętajmy 
także o  Odpuście na Matkę Bożą Szkaplerzną jaki 
przed nami w połowie lipca w kościele w  Zbytkowie. 
Pamiętajmy o  odnowieniu błogosławieństwa kierowców 
i podróżujących, poświęcenia naszego pojazdu z  okazji 
św. Krzysztofa, tam gdzie nas to wspomnienie zastanie. 
Postanówmy sobie w lipcu np. przeczytać jedną 
z Ewangelii, czy jedną książkę z życiorysem świętego.

Ks. Proboszcz

Z życia parafii
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Statystyka – maj 2019
Chrzty:

Pola Strządała
Bartosz Micek
Aleksandra Hutnicka

Śluby:
Klimek Wiktor-Spyra Magdalena

Pogrzeby:
+ Stefania Macura
+ Stanisław Szulik
+ Helena Klepek
+ Maria Strządała
+ Aniela Nowek

Poniedziałek – 1.7 św. Ottona, bp 
	 7:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	z	podziękowanie	za	otrzy-
mane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosławień-
stwo	z	okazji	70	urodzin	Karola

	 	 2)	Za	+	Janusza	Janotę	w	9	rocznicę	śmierci,	
++	rodziców:	Marię	i	Brunona,	szwagierkę	
Irenę,	dusze	czyśćcowe

Wtorek – 2.7
 7:00 1)	Za	+	męża	Jerzego	Bojdę,	jego	rodziców:	Zbi- 

gniewa	i	Helenę,	++	z	rodzin:	Bojda,	Skorupa
	 	 2)	Za	+	Bronisława	Skorupę	–	od	Rodin:	Kwo-

ka	Fyrla	i	Kaczarczyk
Środa – 3.7 św. Tomasza Ap
	 7:00	 1)	Za	+	Franciszka	Białasa,	++	rodzeństwo,	

++	rodziców	i	teściów
	 	 2)	Za	+	Otylię	Piegdoń,	męża	Mariana	–	od	

koleżanek
1-szy Czwartek Miesiąca – 4.7 

św. Elżbiety Portugalskiej
	 8:00	 Za	+	Adolfa	Kajstura,	+	żonę	Otylię,	syna	

Tadeusza,	rodziców	z	obu	stron,	rodzeństwo,	
zięcia	Antoniego

18:00	 Zbytków	–	W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	
żyjących	i	zmarłych	

1-szy Piątek Miesiąca – 5.7 
św. Marii Goretti

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

18:00	 Za	+	Jana	Kuboszka,	++	rodziców,	teściów,	
++	Zofię	i	Zygmunta	Popielarz,	 
dusze	czyśćcowe	

1-sza Sobota Miesiąca – 6.7
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
12:00	 Zbytków	–	Ślub:	Skowron	i	Skinder	
14:00	 Ślub:	Pietrzyk	i	Bieluń
18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”
	 	 2)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	

św.	Barbary	w	intencji	Górników	KWK	Pniówek
XIV Niedziela zwykła – 7.7
	 6:30	 Za	+	Czesława	Mikołajczyka,	+	żonę	Wiesła-

wę,	+	Zofię	i	Emanuela	Mikołajczyków	
	 8:00	 Za	+	Józefa	Smol	w	10	rocznicę	śmierci,	 

++	rodziców,	teściów,	++	z	rodzin:	Smol,	
Kampa,	Sołtysek	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące.

	 9:30	 Zbytków	–	Za	+	Elżbietę	Halama	w	10	roczni-
cę	śmierci,	męża	Cyryla	i	zięcia	Wiesława

11:00	 Za	+	Eugeniusza	Szczotka,	+	rodziców	z	obu	
stron,	brata	Kazimierza,	++	z	rodziny	Żur	 
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

17:00	 Za	++	Mariana,	Jerzego	Korzeniowskich,	 
rodziców	i	teściów

Poniedziałek – 8.7 św. Jana z Dukli
	 7:00	 1)	Za	++	rodziców:	Bronisławę	i	Władysława	

Lapczyk,	+	brata	Bronisława	i	dziadków	z	obu	
stron	oraz	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Ucherka	–	od	kuzynostwa	 
z	rodzin:	Byrczek	i	Wolak

Intencje mszalne
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Wtorek – 9.7 św. Augustyna Zhao Rong 
i Towarzyszy

	 7:00	 1)	Za	+	Alojzego	Ochodka,	++	rodziców	 
i	rodzeństwo

	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Piszczek	–	od	koleżanek	 
z	Rolniczej	Szkoły	Zawodowej

Środa – 10.7
	 7:00	 1)	Za	+	Ludwika	Francuz	w	22	rocznicę	śmier-

ci,	++	rodziców:	Mariannę	i	Alojzego,	+	brata	
Andrzeja

	 	 2)	Za	+	Stanisławę	Zofię	Chudy	–	od	rodziny	
Wyleżuch	

Czwartek – 11.7 święto św. Benedykta,
 opata

	 8:00	 Za	++	rodzeństwo:	Genowefę	Furtak,	Marię	
Garbicz,	Stefana	Klimonda	oraz	zmarłych	 
z	ich	rodzin

18:00	 Zbytków	–	Za	++	Otylię	i	Franciszka	Moj,	 
+	córkę	Renatę

Piątek – 12.7 św. Brunona z Kwerfurtu
18:00	 1)	Za	+	Zofię	Bohonos,	+	męża,	++	rodziców	

i	+	z	rodzin:	Kuczera	i	Szczypka
	 	 2)	Za	+	Małgorzatę	i	Karola	Brzuska,	 

++	synów:	Leona	i	Karola,	++	synowe:	Marię	
i	Alojzję,	++	córki:	Annę	i	Marię,	+	zięcia	
Kazimierza

Sobota – 13.7 – Fatima św. Andrzeja
 Świerada i Benedykta

	 7:00	 Za	+	Karola	Milerskiego,	++	żonę	Irenę,	syna	
Józefa,	synową	Irenę,	wnuczkę	Magdalenę,	
zięcia	Jana	i	++	krewnych	z	rodzin:	Milerski,	
Katarzyński,	Wilczyński,	Szweblik	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

18:00	 1)	Za	+	Stefanię	i	Franciszka	Hutnickich,	sy-
nów:	Bronisława	i	Józefa,	zięcia	Alojzego,	 
+	Renatę	Hutnicką	i	Franciszkę	Papkoj	

	 	 2)	Za	+	Józefa	Biela	–	na	pamiątkę	urodzin,	
++	rodziców,	teściów,	dusze	czyśćcowe

20:00	 Nabożeństwo	Fatimskie	[Róże	Różańcowe]
XV Niedziela Zwykła – 14.7 Matki Bożej

 Szkaplerznej
	 6:30	 Za	++	Zofię	i	Jana	Krymiec,	+	syna	Władysła-

wa	oraz	++	z	rodziny
	 8:00	 Za	+	Andrzeja,	Ludwika	Francuzów,	 

++	rodziców	i	dziadków
10:30	 Zbytków	–	Odpust	–	w	intencji	Parafian
11:00	 Chrzest:	Michał	Jan	Stępnikowski
	 	 Roczek:	Mia	Łopatka
17:00	 Za	+	Huberta	Kasperydusa,	++	rodziców,	

teściów	i	syna	Czesława
Poniedziałek – 15.7   św. Bonawentury

– Zbytków – Wieczysta Adoracja
	 7:00	 Za	+	Henryka	Jarzyńskiego	w	3	rocz.	śmierci
	 9:00	 Zbytków	–	Za	Marię	Strzadała	–	od	rodziny	Kuś

(Rozpoczęcie adoracji)
17:00	 Zbytków	–	Za	++	Joannę	Rojczyk,	++	2	sy-

nów:	Andrzeja	i	Władysława	
(Msza na zakończenie  

wieczystej adoracji w Zbytkowie)

Wtorek –16.7 NMP z Góry Karmel
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	i	Lidię	Żur,	+	Halinę	Jasińską	
	 	 2)	Za	+	Stanisława	Szulik	–	od	Syna	Sebastia-

na	z	rodziną
Środa – 17.7
	 7:00	 1)	Za	+	męża	Karola	Zarembe	–	na	pamiątkę	

urodzin,	+	wnuka	Bartłomieja,	++	rodziców	 
z	obu	stron,	++	siostry:	Marię	i	Magdalenę,	 
+	brata	Kazimierza

	 	 2)	Za	+	Helenę	Klepek	–	od	rodziny	Kuś	ze	
Zbytkowa

Czwartek – 18.7 św. Szymona z Lipnicy
	 7:00	 Za	+	Józefa	Żur,	+	żonę	Genowefę	i	++	rodzi-

ców	z	obu	stron
18:00	 Zbytków	–	Za	+	Wiesława	Kawę	w	2	rocz.	śm.
Piątek – 19.7
18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za:	++	Stanisława	Szulik
  2)	Za	++	rodziców:	Jadwigę	i	Rudolfa	Szpernol,	

Helenę	i	Antoniego	Miłoń,	rodzeństwo	z	obu	stron
Sobota – 20.7
	 7:00	 Za	+	Agnieszkę	Pietrzyk,	+	dziadka	Kazimie-

rza,	+	Helenę	Walus
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	w	int.	Dominika	z	okazji	18	
urodzin

  2)	Za	+	Helenę	Zmełty,	mężów	Karola	i	Izydora
XVI Niedziela Zwykła – 21.7
	 6:30	 1)	Za	Bronisławę	i	Józefa	Janik	i	+	rodziców	 

z	obu	stron
	 	 2)	W	1	rocznicę	ślubu	Anny	i	Przemysława	

Szulik	o	Boże	Błogosławieństwo,	potrzebne	
łaski	dla	rodziny

	 8:00	 Za	+	Wandę	Janiak	w	10	rocznicę	śmierci,	 
++	rodziców	i	dziadków	z	obu	stron

	 9:30	 Zbytków	–	Za	+	Ludwika	Chybiorza
11:00	 Za	+	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	

za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogo-
sławieństwo	z	okazji	70	urodzin

17:00	 Za	+	Mariana	Januszka	i	++	rodziców:	Helenę	
i	Antoniego

Poniedziałek – 22.7 św. Marii Magdaleny
	 7:00	 1)	Za	++	rodziców:	Otylię	i	Jana	Brandys	i	

dziadków	z	obu	stron
	 	 2)	Za	Stefanię	Macura	–	od	Danuty	Kaplita
Wtorek – 23.7 św. Brygidy
	 7:00	 1)	Za	+	Mariana	Flaczka	w	1	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Cecylię	Kocur	–	od	rodziny	Labza
Środa – 24.7 św. Kingi
	 7:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Trepczyńskiego,	++	rodzi-

ców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Ślusarza	–	od	kolegów	i	kole-

żanek	ze	szkoły	podstawowej
Czwartek – 25.7
	 8:00	 W	intencji	żyjących	i	zmarłych	Czcicieli	Apo-

stolatu	Maryjnego	i	Patronki	Dobrej	Śmierci
18:00	 Za	+	Walerię	Staroń,	+	męża	Tadeusza,	syna	

Romana,	+	z	rodziny	Hajzer,	Staroń	i	dusze	
czyśćcowe
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Piątek – 26.7 św. św. Joachima i Anny
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	z	podziękowaniem	za	dotychcza-
sową	opiekę	z	prośbą	o	dalsze	błogosławień-
stwo	i	zdrowie	dla	małżonków	z	okazji	urodzin

	 	 2)	Za	++	Wandę	i	Antoniego	Kasza,	+	syna	
Leopolda	

Sobota – 27.7
	 7:00	 Za	+	Annę	Pietroniec
18:00	 1)	Za	++	Marię	i	Karola	Sztoler
	 	 2)	++	Joannę,	Zofię,	Augustyna	Kriemiec,	

córkę	Renatę,	++	z	rodzin:	Czakon	i	Czaja
XVII Niedziela Zwykła – 28.7
	 6:30	 Za	+	Alojzego	Wróbla,	braci:	Piotra	i	Tade-

usza,	++	rodziców	z	obu	stron
	 8:00	 1)	W	intencji	Ojczyzny
	 	 2)	Franciszka	Szczypkę	w	4	rocznicę	śmierci,	

+	żonę,	++	z	rodzin:	Szczypkowej	i	Płonkowej

	 9:30	 Zbytków	–	Za	+	Annę	Pisarek	na	pamiątkę	
urodzin,	++	rodziców	i	rodzeństwo	

11:00	 Za	+	Stanisława	Wyleżucha,	++	z	rodzin:	
Klimonda	i	Wyleżuch	

17:00	 Za	+	Tadeusza	Milcza
Poniedziałek – 29.7 św. Marty
	 7:00	 1)	Za	+	Lucynę	Tomaszek	w	1	rocznicę	śmier-

ci
	 	 2)	Zbigniewa	Mroczka	–	od	rodziny	Rybarskich
Wtorek – 30.7 św. Piotra Chryzostoma
	 7:00	 Za	+	Wilhelma	Uchyłę,	Jego	++	rodziców	 

i	dusze	czyśćcowe	
	 	 Za	+	Cecylię	Zaręba	–	od	Grażyny	 

i	Zbigniewa	Rokowskich
Środa – 31.7 św. Ignacego Loyoli
	 7:00	 Za	+	Emilię	Krzempek	w	4	rocznicę	śmierci	
	 	 Za	+	Lucynę	Tomaszek	–	od	Kuzynki	Joli	 

z	rodziną

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

Na miesiące wakacyjne wybrałam dwa wiersze związane z szeroko pojętą 
naturą. Wszak, wyjeżdżając na wakacje, często będziemy spędzać czas na 
jej "łonie". Warto wtedy oderwać się na chwilę od wakacyjnych rozrywek 
(a ci, którzy nie wyjeżdżają – od pracy i trosk codziennego dnia), aby 
kontemplować piękno otaczającego nas świata. Tak, jak robi to Julian Tuwim 
zachwycający się najzwyklejszą w świecie czereśnią, czy Konstanty Ildefons 
Gałczyński zachęcający do odkrywania nowych miejsc. Pamiętajmy przy 
tym, że przyrodę należy szanować i o nią dbać. Nie zapominajmy też 
podczas wakacyjnych wędrówek o Tym, który ją stworzył.
„Jutro popłyniemy daleko...” stanowi 19. część utworu Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Kronika Olsztyńska”. Jest to wiersz 
opisowo-refleksyjny. Podmiot liryczny wypowiada się w 1. osobie 
liczby mnogiej („my”), co oznacza, że mówi w imieniu jakiejś 
grupy, a jednocześnie identyfikuje się z adresatem utworu (swymi 
przyjaciółmi?). Ma wspaniałe wakacyjne plany – zamierza, razem 
z innymi, odkrywać nowe światy, obserwować przyrodę, żyć w jej 
rytmie, poznawać jej tajemnice. Przecież tak dużo jest jeszcze do 
odkrycia: brzegi, zatoki, ryby i gwiazdy. To będą cudowne wakacje 
pełne przygód i radosnej beztroski w rytm bijącego „serca przyrody”. 

Jest jednak jeszcze inna możliwość interpretacji tego utworu – wkraczanie młodego człowieka w dorosłe życie – 
okres polegający na ciągłym odkrywaniu siebie samego i otaczającego świata. Młody człowiek staje się wielkim 
odkrywcą i poszukiwaczem. Wszystkiego musi się nauczyć, wszystko jest dla niego nowe, co podkreślają 
zastosowane w wierszu epitety (nowe brzegi, nowe ryby, nowe gwiazdy, nowe imię, nowe ptaki). Życie może stać się 
dla niego wielką przygodą.
Ciekawostka: do wiersza Gałczyńskiego została ułożona melodia i stał się on bardzo popularną piosenką żeglarską.

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

Konstanty Ildefons Gałczyński: 
„Jutro popłyniemy daleko...”

Jutro popłyniemy daleko,  
jeszcze dalej niż te obłoki,  
pokłonimy się nowym brzegom,  
odkryjemy nowe zatoki; 

nowe ryby znajdziemy w jeziorach,  
nowe gwiazdy złowimy w niebie,  
popłyniemy daleko, daleko,  
jak najdalej, jak najdalej przed siebie. 

Starym borom nowe damy imię,  
nowe ptaki znajdziemy i wody,  
posłuchamy, jak bije olbrzymie,  
zielone serce przyrody.

Wiersz Juliana Tuwima „Czereśnie”, zadedykowany siostrze poety (Irenie Tuwim, polskiej poetce, autorce prozy 
oraz tłumaczce literatury dziecięcej i młodzieżowej), należy do tzw. liryki opisowej. Treść utworu jest prosta, 
niewymagająca komentarza, a jego temat – to opis sadu o poranku. Podmiot liryczny (sam poeta) opisuje ogród, 
który go zachwyca: sad, drzewa, promienie słoneczne przenikające przez zielone gałęzie pokryte czerwonymi 
owocami, śpiew ptaków.
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Julian Tuwim: 
„Czereśnie”

Rwałem dziś rano czereśnie, 
Ciemnoczerwone czereśnie, 
W ogrodzie było ćwierkliwie, 
Słonecznie, rośnie i wcześnie.

Gałęzie, jak opryskane 
Dojrzałą wiśni jagodą, 
Zwieszały się omdlewając, 
Nad stawu odniebną wodą.

Zwieszały się, omdlewając 
I myślą tonęły w stawie, 
A plamki słońca migały 
Na lśniącej, soczystej trawie.

Dzień Wspólnoty gałęzi: 
rodzinnej i młodzieżowej 

Ruchu Światło-Życie w Oświęcimiu
16.06 odbył się coroczny tzw. „oazowy” dzień wspólnoty 
dla całej diecezji bielsko-żywieckiej. W tym roku 
gospodarzem spotkania była salezjańska parafia pw. 
NMP Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu. Na dniu 
wspólnoty nie mogło zabraknąć także reprezentacji 
naszej parafii: kilkoro młodych z Oazy Młodzieżowej 
oraz cztery rodziny z naszej Oazy Rodzin, którzy modlili 
się na Eucharystii, a potem jedli lody, ciasta, pili kawę  
z piszącym artykuł. Na zakończenie Eucharystii miały 
miejsce dwa ważne „oazowe obrzędy”, tzn. wprowadzenie 
nowych kręgów oazy rodzin do Ruchu Światło-Życie po 
okresie tzw. pilotażu (rocznego czasu zapoznawania się 
z  charyzmatem Ruchu) oraz rozesłanie oaz wakacyjnych 
poprzez wręczenie oazowej świecy i materiałów forma-
cyjnych. Trochę szkoda, że nasz strumieński, nowopowsta-
ły krąg oazy rodzin nie mógł się włączyć w ten obrzęd przy-
jęcia (tym bardziej, że teraz też kończy okres pilotażu). 
Niestety - różne inne obowiązki uniemożliwiły pozostałym 
rodzinom dotarcie na dzień wspólnoty. Ale uczyniliśmy to 
w piątek 21.06 podczas wieczornej Mszy Św. w naszym san- 
ktuarium. Cieszy fakt, że rodziny naszej parafii mają możli-
wość duchowego wzrostu we wspólnocie Domowego Ko- 
ścioła, którego program został zaczerpnięty m. in. z francuskiej wspólno-
ty „Equipes de Notre Dame”. Autor pozwoli sobie przedstawić w tele-
graficznym skrócie na czym polegają spotkania Oazy Rodzin: krąg two- 
rzy od 4 do 7 małżeństw (takie są ramy). Raz na miesiąc spotykają się 
w swoich domach (cyklicznie: raz u jednych, potem u drugich itd.). Spo-
tkanie składa się z następujących elementów: dzielenie się życiem (co w osta- 
tnim czasie u kogo się wydarzyło) przy kawie i ciastku; następnie jest 

Wiersz ma prostą, regularną budowę. Tworzeniu obrazu 
poetyckiego służą zastosowane przez poetę epitety: 
ciemnoczerwone gałęzie, dojrzałą wiśni jagodą, lśniącej 
soczystej trawie, przenośnia: „gałęzie (…) zwieszały się 
omdlewając...” czy porównanie: „Gałęzie, jak opryskane 
dojrzałą wiśni jagodą”. To, co zasługuje również na uwagę, to 
tzw. neologizmy artystyczne: „ćwierkliwie”, „rośnie”, „odniebną” 
odwołujące się do wrażeń słuchowych i wzrokowych odbiorcy. 

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

A. Kremiec i D. Stopki, wyd. „GREG”)



modlitwa do Ducha Św. i rozważanie przypadającego 
fragmentu Pisma Świętego; modlitwa dziesiątką różańca; 
dzielenie się tym jak idzie realizacja tzw. „zobowiązań” 
(wprowadzane są one w życie kręgu stopniowo, tj.: modli-
twa małżeńska, modlitwa rodzinna, czytanie Pisma Św., 
Namiot Spot-kania- czyli rodzaj medytacji nad krótkim 
fragmentem Pisma Św. oraz Reguła Życia - czyli konkre-
tne postanowienie w sferze pracy nad sobą czy nad mał-
żeństwem). Na koniec krótko omawia się zadany przez ma-
teriały formacyjne temat. Spotkanie nie może trwać dłużej 
niż 3 godziny (i tego się trzyma). 
Choć program formacyjny oazy rodzin jest dość wymaga-
jący, to jednak w życiu duchowym małżonków przynosi wie-le owoców, wedle zasady, że „każdy ból jest bezsensowny 
za wyjątkiem bólu rodzenia”. Z Domowym Kościołem zwią-zane są też rekolekcje wakacyjne: 5-cio lub 16-dniowe, 
które są takim umocnieniem na drodze formacji. Jeśli są chętne rodziny do takiej formy spotkań, to proszę zgłaszać  
się do kapłanów, zwłaszcza do piszącego artykuł, który jest w parafii za Oazę Rodzin odpowiedzialny. Rodziny w na- 
szej parafii mają jeszcze inne, alternatywne możliwości rozwoju duchowego: Wspólnota Modlitewno-Ewangeliza-
cyjna „Wieczernik” (spotkania we wtorki o 19:15 w kościele w Zbytkowie), Mężczyźni św. Józefa (spotkania raz  
w miesiącu ogłaszane w kościele) oraz Spotkania Kobiet (podobnie).

Ks. Wojciech
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Dzieci Maryi w Rychwałdzie, Żywcu i Tresnej


