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Bierzmowanie



Mamy już drugą część wakacji. Sierpień to także czas piel-
grzymek. Z naszej parafii jak co roku wyruszą pielgrzymi na 
Jasną Górę pod przewodnictwem ks. Wojciecha. Ks. Bartło- 
miej będzie towarzyszył pielgrzymom rowerowym. Pamię-
tajmy o „Różańcu Fatimskim” 13 sierpnia i o „Różańcu Pom- 
pejańskim” w trzeci piątek sierpnia. W Uroczystość Wniebo-
wzięcia NMP nie zapomnijmy przynieść do świątyni ze so-
bą kwiatów i ziół do poświęcenia. Korzystajmy z pięknej 
letniej pogody, odpoczywajmy, zwiedzajmy piękne zakątki 
naszej Ojczyzny, a może i świata. Zawsze pamiętajmy skąd 
wyszliśmy i czyimi UCZNIAMI jesteśmy. Wiosną tego roku 
idąc do kościoła, można było zauważyć od strony wejścia do 
zakrystii, sypiące się okruchy tynku z gzymsu kościelnego 
na długości około 2 m. Po konsultacjach z fachowcami oraz 
z konserwatorem zabytków Panem Jackiem Koniorem, doszliś- 
my do wniosku, że prawdopodobną przyczyną kruszenia się na tej prze- 
strzeni może być dostawanie się do niego wody i w okresie zimowym 
zamarzanie jej i powodowanie tego procesu. Przypuszczenie, teoria oka-
zała się jak najbardziej słuszna. Po konsultacji z trzema firmami jedna 
z  nich, a mianowicie Czechowicki „Akces” podjął się naprawy uszkodzo-
nej części gzymsu. Zamiast stawiania rusztowania na wysokość około 11 
metrów, przywieziono zwyżkę, z której jeszcze raz sprawdzono czy teoria 
kruszenia się gzymsu była słuszna. Rzeczywiście – gzyms był uszkodzony 
tylko na tej dwumetrowej długości. Odkryto także bezpośrednią przyczy- 
nę jego uszkodzenia. Otóż po wymianie około osiem lat temu starych 
śniegołapów pozostały po nich w dachu otwory, które wprawdzie zabez-
pieczono wypełniając je plastyczną miksturą, niemniej jednak wiatr, deszcz, 
śnieg, ciepło i zimno zrobiło swoje i otwory na dachu stały się znowu 
niezabezpieczone co powodowało, że przez nie do wnętrza gzymsu dostawała się woda, która go niszczyła. W ciągu 
jednego dnia opukano cały gzyms wokół kościoła i stwierdzono że tylko na tym miejscu został on uszkodzony. 
Robotnicy odbili dwumetrową warstwę gzymsu, która była słabo przymocowana do dachu, wykruszona i popękana. 
Potem uszkodzone miejsca nasączyli specjalistycznym gruntem, a następnie wypełnili masą do uzupełniania ubytków 
gzymsu. Po dwóch dniach dosztukowane fragment gzymsu wyszlifowano, a następnie pomalowano. Obecnie prawie 
nie widać miejsca w którym odtworzono dwumetrową warstwę gzymsu. Ponadto wszystkie otwory na dachu 
pozostałe po starych śniegołapach zostały na nowo wypełnione bitumiczną masą, by w przyszłym roku zalutować je 
fragmentami płytek miedzianych. Zdjęcia obok obrazują 
wykonane naprawy.

Ks. Proboszcz

Z życia parafii
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• P. Ewie Ogórek
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• Państwu Romanowi i Teresie Pryczkom
• P. Ludwikowi Rojczykowi
• P. Elżbiecie Lang
• Państwu Andrzejowi i Bogumile Pietroszkom
• Państwu Zieburom
• Państwu Michalikom
• Państwu Stanisławowi i Marii Mendrkom
• Państwu Stanisławowi i Bogumile Szupinom
• Państwu Pająkom
• Państwu Uchyłom
• Państwu Langom
• P. Cecylii Lang

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM 
OFIARODAWCOM:

Statystyka
Chrzty:

Risa Ramosu
Ksawery Ledwoń
Marianna Moj

Śluby:
Krzyścin Dominik – Kajsztura Michalina
Szweblik Tomasz – Winiarska Kamila
Skinder Dawid – Skowron Katarzyna
Pietrzyk Adam – Bieluń Julia

Pogrzeby:
+ Maria Moj
+ Marta Firlej
+ Halina Hudziec
+ Bronisława Kasza
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Czwartek – 1.08 
św. Alfonsa Marii Liguoriego 

	 8:00	 Za	+	Danutę	i	Zygmunta	Polczyk	na	pamiąt-
kę	urodzin

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

1-szy Piątek Miesiąca – 2.08 
św. Euzebiusza z Vercelli

	 7:00	 1)	W	intencji	Czcicieli	Najświętszego	Serca	
Pana	Jezusa	żyjących	i	zmarłych

	 	 2)	Za	+	Ludwika	Gamża	na	pamiątkę	urodzin,	
++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron	i	dusze	
w	czyśćcu	cierpiące

	18:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	w	intencji	Marii	 
w	60	rocznicę	urodzin

1-sza Sobota Miesiąca – 3.08 
	 7:00	 Msza	św.	Wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

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

św.	Barbary	w	intencji	górników	KWK	Pniówek
XVIII Niedziela Zwykła – 4.08
	 6:30	 Za	+	Marię	Bierską,	+	męża	Emila,	córkę	

Elżbietę	i	zięcia	Tadeusza	i	++	z	rodziny
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	 

i	zmarłych
	 9:30	 Zbytków	–		Za	+	Irenę	Kudziełko,	+	męża	

Franciszka,	++	z	rodzin:	Klimek,	Kudziełko	 
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	 
z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	 
z	prośbą	o	dalsze	Błogosławieństwo	 
dla	Karoliny	z	okazji	30	urodzin

 17:00 Za	+	Bronisławę	Pachuła,	++	rodziców,	teściów,	
synową	Danutę,	chrześniaka	Bogdana,	jego	żonę	
Grażynę,	+	siostrę,	braci,	szwagierki	i	szwagrów

Poniedziałek – 5.08
	 7:00	 1)	Za	+	Stanisławę	i	Kazimierza	Hoły,	 

++	rodziców	z	obu	stron,	syna	Aleksandra	 
i	Stanisława,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Anielę	Nowek	–	od	sąsiadów	 
z	ul.	Osiedlowej	4ef

Wtorek – 6.08 
święto Przemienienia Pańskiego

	 7:00	 1)	Za	+	żonę	Bernadetę	Spandel	na	pamiątkę	
urodzin,	++	rodziców:	Dorotę	i	Alfreda	Span-
del,	teścia	Henryka	Musiolik	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Dźwigał	w	rocznicę	śmierci,	
++	rodziców:	Emilię	i	Rudolfa,	++	teściów:	
Zofię	i	Władysława

Środa – 7.08  św. Sykstusa II i Towarzyszy
	 7:00	 1)	Za	+	Alojzję	Pietrzyk,	męża	Józefa,	++	4	

wnuków,	2	synów,	3	zięciów,	synową	i	rodzi-
ców	z	obu	stron

	 	 2)	Za	+	Marię	Mój	–	od	wnuków	z	rodzinami
Czwartek – 8.08 św. Dominika 
 8:00 Za	+	Marię	i	Franciszka	Garbicz	i	++	z	rodziny
	18:00	 Zbytków	–		Za	+	Andrzeja	Dąbrowskiego	 

w	3	rocznicę	śmierci
Piątek – 9.08 

św. Teresy Benedykty od Krzyża
	18:00	 1)	Za	+	Bronisławę	Kajstura,	++	męża	Jana,	

brata,	rodziców,	teściów,	dziadków
	 	 2)	Za	+	Bronisława	Skorupę	–	od	kuzynki	

Anny	Kopiec
Sobota – 10.08  św. Wawrzyńca
	 7:00	 Za	+	Bogdana	Piątek	i	+	mamę	Annę,	 

++	z	rodziny	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	13:00	 Ślub:	Haraziń-Bilińska
	18:00	 Za	+	Cecylię	Kocur	w	1	rocznicę	śmierci	 

i	męża	Teofila
XIX Niedziela Zwykła – 11.08
	 6:30	 Za	+	Józefa	Szczudło,	++	rodziców,	teściów,	

Annę	Szczudło	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 8:00	 Za	+	Brunona	Bilika,	++	rodziców,	brata	Ad-

olfa,	jego	żonę	Marię	i	szwagra	Franciszka
	 9:30	 Zbytków	–		Za	+	Wandę	i	Władysława	Kawa,	

+	syna	Wiesława
	11:00	 Chrzest:	Zuzanna	Rojek,	Stanisław	Grenda
	 	 Roczek:	Henryk	Frymarkiewicz,	Michał	Ku-

charczyk
	17:00	 Za	+	Franciszka	i	Marię	Szweblik
Poniedziałek – 12.08  

św. Joanny Franciszki de Chantal
	 7:00	 1)	Za	+	Stefana	Jasik,	na	pamiątkę	urodzin,	

++	dwie	żony,	siostrę	Helenę,	rodziców	i	
teściów

	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Ucherka	–	od	sąsiadów	
Wtorek – 13.08 – Fatima

 św. św. Poncjana i Hipolita
	 7:00	 1)	Za	+	Agnieszkę	i	Ludwika	Grygierczyk,	 

++	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Zofię	Chudy	–	od	córki	Haliny	 

z	mężem
20:00	 Nabożeństwo	Fatimskie	[Pielgrzymi	idący	do	

Częstochowy]
Środa – 14.08 

św. Maksymiliana Marii Kolbego
	 7:00	 1)	Za	+	Henryka	Sosna	w	9	rocznicę	śmierci	 

i	zmarłych	z	rodziny
 	 2)	Za	+	Marię	Strządała	–	od	rodziny	Zieburów
Czwartek – 15.08 Uroczystość 

Wniebowzięcia NMP
	 6:30	 Za	+	Henryka	Francuza	i	+	ojca	Antoniego
	 8:00	 Za	++	Matyldę	i	Jana	Szupina,	+	córkę,	sy-

nów,	synowe,	zięcia	i	zmarłych	z	tego	domu
	9:30	 Zbytków	–		Za	+	Zofię	Wojtek	w	5	rocznicę	

śmierci	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
 11:00 Za	+	Anzelma	Standurę	na	pamiątkę	urodzin,	

Intencje mszalne
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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.

żonę	Marię,	+	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron
	17:00	 Za	+	Annę	Gabzdyl	w	3	rocznicę	śmierci	
Piątek – 16.08  św. Stefana Węgierskiego 
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za	++:
	 	 2)	Za	+	Józefa	Kubica,	++	rodziców:	Stefanię	 

i	Alberta	Strządała
Sobota – 17.08 św. Jacka Odrowąża
	 7:00	 Za	+	Stanisława	Pachuła,	rodziców:	Francisz-

ka	i	Marię,	braci:	Rudolfa,	Karola,	Jana,	brato-
wą	Zofię,	++	Martę	i	Adolfa	Blobel

	18:00	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	Błogosła-
wieństwo,	zdrowie	dla	Mirosławy	i	Czesława	w	
50	rocznicę	ślubu

XX Niedziela Zwykła – 18.08
	 6:30	 Za	+	Rudolfa	i	Helenę	Herman,	+	Ojca	Re-

demptorystę	Józefa	Hermana	i	ich	rodziców
	8:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	i	św.	Patrona	w	intencji	
Księdza	Kanonika	Jacka	z	okazji	imienin

	 9:30	 Zbytków	–		Za	+	Ludwika	Kuboszek	na	pa-
miątkę	urodzin	oraz	zmarłych	z	rodzin:	Kubo-
szek,	Orawiec,	Waleczek,	Faruga

	11:00	 Za	+	Jadwigę	Podskarbi,	+	Grażynę	Podskarbi	
i	Hermana	Sikora

	17:00	 Za	+	Kazimierza	Zaręba	w	9	rocznicę	śmierci,	
żonę	Cecylię,	+	rodziców	i	rodzeństwo

Poniedziałek – 19.08 św. Jana Eudesa
	 7:00	 1)	Za	+	Pawła	Żyłkę,	+	żonę	Herminę	i	zięcia	

Józefa
  2)	Za	+	Stanisława	Szulika	–	od	rodziny	Kasprowicz
Wtorek – 20.08 św. Bernarda
	 7:00	 1)	Za	+	Marię	i	Tadeusza	Michner,	++	rodzi-

ców,	rodzeństwo	z	obu	stron	i	dusze	w	czyść-
cu	cierpiące

	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dary	Ducha	
Świętego	i	opiekę	Matki	Bożej	Strumieńskiej	
dla	Wojciecha	z	okazji	18	urodzin

Środa – 21.08 św. Piusa X
	 7:00	 1)	Za	++	z	rodziny	Lach,	Haratyk	i	dusze	w	

czyśćcu	cierpiące
	 	 2)	Za	+	Helenę	Klepek	i	zmarłą	córkę	Zofię	

Wojtek	–	od	siostrzenicy	Barbary	
Czwartek – 22.08 NMP Królowej
	 8:00	 Za	+	Łucję	Przemyk,	++	Rozalię	i	Józefa	Ka-

bocik,	+	rodziców	i	dziadków
	18:00	 Zbytków	–		Za	+	Karola	Żyłka	w	5	rocznicę	

śmierci,	+	żonę	Jadwigę
Piątek – 23.08 św. Róży z Limy
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Najświętszej	Maryi	Panny	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	dalsze	Błogosła-
wieństwo	dla	Bogusława	z	okazji	60	urodzin	

	 	 2)	Za	+	Stefanię	Macura	–	od	byłych	wycho-
wanek,	a	zarazem	nauczycielek	

Sobota – 24.08 św. Bartłomieja
	 7:00	 Za	++	Rudolfa	Kocur,	żonę	Helenę,	Mariannę	

Krawiec,	+	Wandę	Janik	
	16:00	 W	18	urodziny	Natalii	o	Boże	Błogosławień-

stwo,	zdrowie	i	potrzebne	łaski
	18:00	 Za	+	Adolfa	Blobla,	żonę	Martę,	rodziców,	

teściów,	rodzeństwo	z	obu	stron
XXI Niedziela Zwykła – 25.08 
	 6:30	 Za	+	Bronisławę	Hmielorz	w	rocznicę	śmierci
	 8:00	 1)	W	intencji	Ojczyzny
	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

św.	Patrona	w	intencji	ks.	Bartłomieja	z	okazji	
imienin

	 9:30	 Zbytków	–		Za	+	Ludwika,	Aleksandrę	i	Marię	
Śleziak,	++	Zofię	i	Marcina	Ciężak

	11:00	 Za	+	Zbigniewa	Stawniczego	w	2	rocz.	śm.
	17:00	 Za	+	Stefanię	i	Gustawa	Rajwa,	rodziców	 

z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Poniedziałek – 26.08  NMP Częstochowskiej
	 7:00	 Za	++	rodziców:	Sylwestra	i	Martę	Duda	z	

domu	Szwarc	w	30	rocznicę	śmierci	oraz	+	
Marię	Duda,	syna	Kazimierza	w	20	rocznicę	
śmierci	–	od	męża	z	rodziną

	18:00	 Za	+	Brunona	Strządała	w	6	rocznicę	śmierci
Wtorek – 27.08
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Arkularego	w	1	rocz.	śmierci
	 	 2)	Za	+	Cecylię	Kocur	–	od	Chrześniaka	Piotra	

Michalskiego	z	rodziną
Środa – 28.08 św. Augustyna
	 7:00	 1)	Za	+	Matkę	Helenę	Ryszka,	+	ojca	Fran-

ciszka	Światłych,	+	ojczyma	Józefa	Ryszka
	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Ślusarza	–	od	rodzin:	Wyle-

żuch,	Bojda,	Strządała,	Kaplity
Czwartek – 29.08 Męczeństwo 

św. Jana Chrzciciela
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	

Patronki	Dobrej	Śmierci	żyjących	i	zmarłych
	18:00	 Zbytków	–		Za	+	Władysława	Szemik,	+	żonę	

Helenę,	syna	Zygmunta,	++	rodziców	z	obu	
stron	i	dusze	czyśćcowe

Piątek – 30.08 
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Boże	Bło-
gosławieństwo	dla	Emilii	z	okazji	70	urodzin

	 	 2)	Za	++	Zygfryda	i	Stefanię	Sikora,	++	ro-
dziców,	rodzeństwo	i	dusze	czyśćcowe

Sobota – 31.08
	 7:00	 Za	+	Władysława	Krymiec	i	++	rodziców	
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	za	otrzy- 
mane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosławieństwo	
dla	Agnieszki	i	Piotra	z	okazji	10	rocznicy	ślubu

	 	 2)	Za	+	Wilhelminę	i	Ludwika	Podolskich
	 	 3)	Za	++	Emilię	i	Rudolfa	Konieczny,	córkę	

Jadwigę	i	syna	Jana
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Sierpień to miesiąc niezmiennie kojarzący się z dwoma tematami. W  ujęciu chronologicznym, pierwszym jest kolejna 
rocznica wybuchu powstania warszawskiego – trwającego 63 dni zbrojnego wystąpienia AK przeciwko okupującym Warszawę 
wojskom niemieckim, które rozpoczęło się 1 sierpnia, a zakończyło 2 października 1944 r. Drugie to święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny przypadające na 15 sierpnia, z którym związane są liczne w tym miesiącu peregrynacje tysięcy 
pielgrzymów na Jasną Górę. W związku z tymi wydarzeniami w kąciku „Niektórzy lubią poezję” przedstawiam dwa wiersze 
bezpośrednio do nich nawiązujące.

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, obiecującego poety ówczesnego młodego pokolenia, został napisany 
w marcu 1944 r., kilka miesięcy przed wybuchem powstania warszawskiego. Ale jakże był proroczy! Poeta zginął 
trafiony w głowę czwartego dnia powstania. 
Podmiotem lirycznym wiersza jest matka, która zwraca się do swego „syneczka”. Kobieta opłakuje swoje dziecko, 
które odebrała jej wojna. Matka jest przedstawicielką wszystkich matek, które straciły synów w walce; reprezentuje 
ich ból i cierpienie. Odbiorca – jej syn to przedstawiciel pokolenia zdziesiątkowanego przez okupacyjny terror, 
zwanego w literaturze „pokoleniem kolumbów”. 
Nastrój wiersza jest przepojony rozpaczą. Tragizm sytuacji, potworność wojennej rzeczywistości są podkreślone 
w  utworze za pomocą kontrastów, szokujących zestawień: „haftowali (…) smutne oczy rudą krwią/malowali 
krajobrazy w (…) ściegi pożóg,/wyszywali wisielcami drzew płynące morze”. Te obrazy-metafory złożone są z dwóch 
członów: w pierwszym poeta nawiązuje do pojęć kojarzących się pozytywnie: haft, wyszywanka, malowidło, drugi 
człon oddaje grozę sytuacji wojennej: wisielcy, trupy, pożary. To podkreśla okropieństwa wojny. Podobną funkcję 
pełnią kontrastowe epitety: „I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią (…)” – jednoznacznie wyznaczają granicę 
między dobrem a złem: jasność, kojarząca się z  niewinnością, została przeciwstawiona narzędziu zabijania – 
czarnej broni.
Rzeczywistość ukazana w „Elegii...” to także poetycki opis świata „odwróconych wartości”. Chleb, który jest 
nie tylko podstawowym, ale i symbolicznym pożywieniem człowieka (ciało Chrystusa, chleb życia), stał się 
w okupacyjnym koszmarze „bochnem trwóg”. Dzieci, zamiast spędzać dzieciństwo na radosnej zabawie, wycinały 
ścieżki „żelaznymi łzami” („poznawały” kraj z bronią w ręku). Doświadczeniem młodych ludzi było przeżywanie 
strasznych, wstydliwych rzeczy: „przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg...”.
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Wiersz Anny Kamieńskiej poświęcony Matce Boskiej Czę-
stochowskiej został napisany w 1977 r. i jest prawdopodobnie 
owocem jakiegoś serdecznego „sam na sam” z Jej wizerunkiem, 
którego każdy szczegół nabiera dla poetki duchowego i wie-
lorakiego znaczenia. Blizny na twarzy, ciemne oblicze, usta Bożej 
Matki, zdobiące obraz klejnoty, a przede wszystkim Dzieciątko 
– mówią o tym samym: że Matka Boża doskonale zna zarówno 
ludzkie łzy, jak i naszą grzeszność.

Wiersz zaczynający się apostrofą, bezpośrednim wezwaniem do 
Matki Bożej („O Gospodzie” – dziś powiedzielibyśmy o Pani!) 
można podzielić na dwie części. W pierwszej – podmiot liryczny, 
czyli w tym przypadku sama poetka, zarysowuje tzw. sytuację 
liryczną: Matka Boska przychodzi do niej we śnie, pozwala 
dotknąć swej twarzy. W drugiej części poetka zwraca się do Maryi 
bezpośrednio (Twoje, Cię, Tobie). Zachwyca się Jej tajemniczym 
pięknem, ale jednocześnie ma świadomość troski, jaka maluje 
się na twarzy Jasnogórskiej Pani; troski spowodowanej naszymi 
przewinieniami i łzami.  

Poetka opisuje wygląd Częstochowskiej Pani uwieczniony w his- 
torycznym obrazie, a później zadaje Jej pytanie: „Po co Ci tur-
kusy i rubiny”. Po czym konstatuje: bogate ozdoby obrazu są 
niczym w  porównaniu do prawdziwego Skarbu, jaki trzyma  
Ona w  rękach! To Skarb większy jeszcze niż miłość całej na-
szej ziemi, to Prawda nasycona krwią człowieczą i Mądrość 
wykarmiona ludzkim mlekiem – Dzieciątko Jezus.

Cały wiersz – choć tyle w nim mowy o łzach i winach – przenika 
atmosfera niebiańskiego spokoju. Uśmiech Matki Bożej, o który 
prosi poetka, objawia ostateczną radość, jest źródłem szczęścia 
i pokoju. Wiersz Anny Kamieńskiej to utwór z pewnością 
zachęcający do refleksji.

Grażyna Gądek
 

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

i  „Królowa Jasnogórska w poezji polskiej”, Opoka.org.pl)

Anna Kamieńska:  
„Pieśń Jasnogórska”

O Gospodzie uwielbiona 
Nad niebiosa wywyższona

We śnie przyszła - twarz swą przybliżyła 
Tak łagodna że w powietrzu stoi 
Dotknąć mi palcami pozwoliła 
Dwóch serdecznych na twarzy blizn swoich

Jedna blizna 
To od szabli rana 
Druga rana 
Przeze mnie zadana

W wielkim słońcu całaś opalona 
Twoje blizny dwie łez koleiny 
Całaś mroczna cała zamyślona 
Jakby moje zmroczyły Cię winy

Całaś piękna w złocie i w koralu 
Tobie morze bursztyny kruszyło 
I brylantów tyle ile żalu 
Tyle dzieci łzy Ci przynosiło

Po co Ci turkusy i rubiny 
Srebro złoto chciwości się lęka 
Wszystko to nie warte tej Drobiny 
Tego Skarbu co trzymasz na rękach

Krwią człowieczą 
Prawda nasycona 
Mlekiem ludzkim 
Mądrość wykarmiona

Niech uśmiechną mi się usta Twoje 
Choć widziały dość bólu ludzkiego 
A mnie pozwól spocząć w Tym pokoju 
W szczęściu Twego smutku matczynego

Końcowe wersy wiersza zawierają sugestię, że bohater odszedł w glorii świętości: „Zanim padłeś, jeszcze ziemię 
przeżegnałeś ręką”. Chrystusowym znakiem przebaczenia pobłogosławił swoich prześladowców. Do końca 
pozostał nieskażony złem, w którym dorastał: „Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?”. To przejmujące pytanie 
retoryczne dowodzi, że cierpienie psychiczne i duchowe zabijać może równie skutecznie jak stalowy pocisk.

 Wiersz jest utworem lirycznym o treści poważnej, utrzymany w tonie skargi, lamentu, matczynej „kołysanki 
śmierci”. Zawiera wiele środków stylistycznych i retorycznych budujących sytuację liryczną i nastrój wiersza: 
epitety, porównanie (od snów, co jak motyl drżą), metafory, powtarzające się apostrofy (synku, syneczku), pytanie 
retoryczne i tzw. paralelizmy składniowe (kolejne wersy zbudowane są w podobny sposób).Ciekawostka: do 
wiersza Gałczyńskiego została ułożona melodia i stał się on bardzo popularną piosenką żeglarską.



Powędruj z nami  
–Piesza Pielgrzymka do Częstochowy

Jak co roku 6-11 sierpień to dla wielu osób długo wyczekiwa-ny czas pieszej pielgrzymki. Ci, którzy idą pierwszy 
raz na pewno mają wiele obaw jak to będzie. Już teraz mogę Was zapewnić, że Pan Bóg Wam pomoże i wszystko 
się uda, zawierzcie mu tylko wasze troski. Pamiętam swoje obawy, kilka lat zbierałam się do tego, aby wyruszyć 
na pielgrzymi szlak. W tym roku idę po raz 10. Jeszcze wtedy kiedy udałam się na pielgrzymkę pierwszy raz nie 
myślałam, że co roku będę brała w niej udział. Dziś nie wyobrażam sobie nie pójść. 
Dodawać odwagi będzie Wam też tegoroczne hasło pielgrzymki „W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO” na naszych 
chu-stach, którymi zawsze witamy zgromadzonych pielgrzymów w Częstochowie. Zaś na naszych breloczkach, 
które przyczepiamy do plecaka znajduje się Św. Melchior Grodziecki i napis „BĄDŹCIE MOIMI ŚWIADKAMI”. 
To szczególny rok poświęcony temu Świętemu, w 2019 r. przypada 400. wspomnienie rocznicy jego śmierci. 
Zapewne podczas pielgrzymki będziemy mogli zgłębić swoją wiedzę na temat Św. Melchiora Grodzieckiego.
Z grupą strumieńską wyruszy Ks. Wojciech Olesiński. Pragnę pocieszyć wszystkich, którzy 11 sierpnia zawsze 
podobnie jak ja smucą się odjeżdżając z Częstochowy. 13 sierpnia w Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu 
odbędzie się różaniec fatimski. Znów wszyscy razem będziemy mogli zgromadzić się na wspólnej modlitwie. 
Za zgodą Ks. Proboszcza Jacka Kobiałki poprowadzimy modlitwę różańcową. Zaś 22 września o godz. 15.00 
w Kościele św. Jerzego w Cieszynie odbędzie się Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Święta, a po niej tradycyjne 
spotkanie pielgrzymów.

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku:
Natalia Gabryś-Klus

Chrześcijanin na pół etatu?
Wielu ludzi nazywa siebie chrześcijanami.  Dla wielu 
z nich jest to wielkie wyzwanie, wymagające poświęce-
nia i pochłaniające wiele energii. Są też tacy ludzie, któ-
rzy ze względu na swoją wiarę są prześladowani czy 
nawet tracą życie. Można powiedzieć, że tacy ludzie są 
chrześcijanami na cały etat. Natomiast chrześcijanie na 
pół etatu to ci, którzy nie traktują spraw związanych 
z  wiarą poważnie, chodzą do kościoła, ale tylko od 
święta czy też twierdzą, że są dobrymi ludźmi i nie 
potrzebują się modlić. Warto się zastanowić, którym 
z nich my jesteśmy. Aby to określić przyda się okres 
wakacji. Chyba każdy z nas przed wyjazdem na wakacje 
prosił Boga o dobrą pogodę, bezpieczną podróż czy 
zdrowie. Zawsze oczekujemy, że nasze prośby zostaną 
wysłuchane. A czy my wywiązujemy się ze swoich 
obowiązków? Zastanówmy się czy w tracie tych dwóch 
miesięcy nie odpuszczamy sobie codziennej modlitwy. 
Czy nie szukamy wymówek do tego, aby nie pójść na 
Mszę Świętą? Czy wybierając miejsce wypoczynku 
myślimy o tym, aby w okolicy był kościół? Czy będąc 
na wakacjach i mając kościół w pobliżu, uczestniczymy w Eucharystii? Chciałoby się odpowiedzieć, że jesteśmy 
dobrymi chrześcijanami i robimy wszystko, żeby Bóg był zawsze na pierwszym miejscu, ale z doświadczenia 
wiemy, że tak nie jest. Niestety często wybieramy własną wygodę lub ulegamy lenistwu i zaniedbujemy naszą relację 
z Ojcem i to nie tylko w czasie wakacji. A warto pamiętać, że Pan Bóg nie robi sobie od nas urlopu. On jest dla nas 
każdego dnia o każdej porze. On czeka na nas i cieszy się z każdej minuty, którą z nim spędzamy. My oczekujemy 
od Pana Boga tego, że będzie dla nas pracował na cały etat, ale niestety sami nie potrafimy się poświęcić, aby 
zrobić dla Niego to samo.  Papież Franciszek napisał kiedyś, że „Nie możemy być chrześcijanami na pół etatu. Jeśli 
Chrystus jest w centrum naszego życia, to będzie On obecny we wszystkim co czynimy”. Zapamiętajmy sobie to 
zdanie i róbmy wszystko, żeby być chrześcijaninem na pełnym etacie.

S.M.



Pielgrzymka do Koszyc -
 miejsca śmierci św. Melchiora Grodzieckiego 

2 dni  11-12.10.2019r.

Święty Melchior Grodziecki urodził się około 1584 r. Jako zdolny i pilny uczeń kształcił się u wiedeńskich jezuitów.
W 1603 r. rozpoczął nowicjat w Brnie, następnie po dwuletniej próbie złożył śluby zakonne. Jako świeżo wyświęcony
zakonnik dwa lata uczył w kolegiach jezuickich w Brnie i Kłodzku, następnie sam podjął studia wyższe. Po otrzymaniu
święceń kapłańskich w 1604 pozostał  w Pradze,  gdzie głosił  kazania oraz spowiadał  w języku czeskim, prowadził
również bursę dla ubogich studentów. W momencie wybuchu wojny trzydziestoletniej Melchior udał się na Węgry, tam
złożył  śluby wieczyste,  a  następnie  został  wysłany jako kapelan wojskowy do Koszyc,  gdzie miał  służyć polskim
i czeskim  katolikom.  Kiedy  wojska  Rakoczego  zajęły  Koszyce  został  wraz  z  pozostałymi  księżmi  aresztowany
i skazany na śmierć. Po bezowocnych próbach nakłonienia go przez oprawców do wyrzeczenia się wiary katolickiej,
zginą w męczarniach w nocy 7 na 8 września 1619 r.  Początkowo ciało Świętego spoczęło niedaleko Koszyc,  po
kilkunastu latach przeniesiono je doTrnawy do klasztoru urszulanek.Liczne łaski i cuda przypisywane wstawiennictwu
Melchiora  i jego towarzyszy oraz kult zataczający coraz większe kręgi doprowadziły do rozpoczęcia długiego procesu
beatyfikacyjnego już w XVII w, lecz dopiero w 1905 r. Papież Pius X wyniósł św. Melchiora wraz z towarzyszami na
ołtarze, Jan Paweł II zaś w 1995 r. kanonizował ich. 

I dzień:
Przejazd  do  Spiskiej  Kapituły  zwanej  Słowacką  Wenecją:  zwiedzanie  późnoromańskiej  Katedry  Św.Marcina  oraz
największego na Słowacji Zamku Spiskiego, które wraz z nieodległą wioską Żehra zostały wpisane na światową listę
UNESCO.  Przejazd  do  pobliskiej  Mariánska  hory  (Góra  Mariańska)  –  jednego  z  najważniejszych  miejsc
pielgrzymkowychna Słowacji, które w 1995 r. odwiedził Jan Paweł II, czas namodlitwę w Bazylice Mniejszej. 
Przejazd do Lewoczy, miasteczka wpisanego na listę UNESCO : nawiedzenie Kościoła pod wezwaniem św. Jakuba
z XIV wieku, w którym znajduje się najwyższy ołtarz gotycki na świecie, spacer po mieście: Rynek zwany Placem
Mistrza Pawła, ratusz, klatka hańby, unikatowe kamieniczki: Dom Okoliscaniego, renesansowy Dom Thurzy, Stary
kościół minorytów z XIVwieku.  Przyjazd do Koszyc, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie.Uczestnictwo w uroczystościach zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Kurię
Bielsko-Żywiecką. Zwiedzanie Koszyc, trzeciego co do wielkości miasta Słowacji: spacer po najdłuższym na Słowacji
deptaku,  rynek uznany za najpiękniejszy z  słowackich z Teatrem Państwowym, Wieża Urbana oraz kapliczka św.
Michała, Jakubowy Pałac, pokaz „śpiewających” fontann.
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

Cena: 375 zł

CENA ZAWIERA:
 Przejazd komfortowym autokarem, 
 Zakwaterowanie w hotelu *** , w Koszycach, w pokojach 2os. z łazienkami,
 opiekę pilota - przewodnika, 
 ubezpieczenie KL i NNW

CENA NIE ZAWIERA:

 Biletów do  Zamku Spiskiego: dorośli – 8 euro, studenci (19-26 lat)- 6 euro, dzieci (6-18 lat)- 4 euro.
 Zestawów słuchawkowych 2 euro.

Biuro Podróży ViaTravel Mariusz Surzyn
Biuro otwarte pn-pt: 10.00 -16.00

  ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów   NIP 551-179-55-75
tel./fax. 33 875 76 12     kom. 502 261 340

www.viatravel.pl e-mail:biuro@viatravel.pl
Wpis do rejestru organizatorów turystyki: Z/41/2007

Gwarancja ubezpieczeniowa na rzecz klientów Signal-Iduna: M514721



„Wakacje z Bogiem 2019” 
wspomnienia uczestników

Kolejne już „Wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży 
naszej parafii za nami. W tym roku stacjonowaliśmy na 
Mazurach – w Salezjańskim Ośrodku Młodzieżowym 
„Oratorium-Dominik” w Kaczorach k. Ostródy nad 
malowniczym Jeziorem Pauzeńskim. Jak co wyjazd- 
na pewno będzie co wspominać. Od strony duchowej: 
codzienna Eucharystia, spotkania w grupach, których 
tematem przewodnim był „Zwierzyniec ojca Adama” 
(na bazie rekolekcji „Jeszcze pięć minutek” o. Adama 
Szustaka OP). No, ale wiadomo. Nie sposób nie 
wspomnieć o odkrywaniu Boga także w pozostałym 
czasie, który nam był dany podczas tego wyjazdu. Ale 
o tym już sami uczestnicy, którym oddajemy głos:

„Na Wakacjach z Bogiem najbardziej podobały mi 
się turnieje sportowe. W Warszawie odwiedziliśmy 
Centrum Nauki Kopernik, gdzie zobaczyłam wiele 
ciekawych rzeczy. Jednak najlepszym wspomnieniem 
dla mnie jest  kąpiel w morzu w Gdyni oraz bitwa na 
balony z wodą w ostatnim dniu pobytu.”

Oliwia

„Tegoroczne wakacje z Bogiem spędzone na Mazurach 
na długo zostaną w mojej pamięci. Zwiedziliśmy 
wiele historycznych miejsc, kąpaliśmy się w jeziorze, 
graliśmy w różne gry zespołowe. Każdy dzień był tak 
zaplanowany, że nie było czasu na nudę: była modlitwa, 
śpiewanie piosenek, zabawa, wycieczki oraz spotkania 
w grupach.”

Marcelina

„Wakacje z Bogiem nauczyły mnie samodzielności. 
Tego, że trzeba za sobą posprzątać. Na wakacjach 
poznałem dużo kolegów i koleżanek. Były to moje 
pierwsze i najlepsze takie samodzielne wakacje. Byli też 
najlepsi wychowawcy, a głównym był ksiądz Wojciech. 
Dziękujemy za wszystko wychowawcom, kierowcy 
busa, księdzu Wojciechowi i innym. Bóg zapłać.”

Szymon

„Na Wakacjach z Bogiem spędziliśmy bardzo miło 
czas. Zwiedziliśmy różne miejsca m.in. Gietrzwałd, 
Grunwald, Warszawę i Gdynię. Spędzaliśmy też dużo 
czasu nad jeziorem m.in. bawiąc się w bitwę na balony 
wodne i kąpiąc się w jeziorze.”

Paweł i Wiktor

„W czasie tych wakacji byliśmy na różnych wycieczkach. 
W Kaczorach było jezioro, molo, rowerki wodne i dużo 
kaczek. Byliśmy w Ostródzie na 5 km spacerze. Było 
super!”

Zosia

„Tegoroczne Wakacje z Bogiem bardzo mi się podoba-
ły. Byliśmy na różnych wycieczkach. Nad jeziorem mi-
ło spędzaliśmy czas, gdzie były różne atrakcje. Były tez 
boiska do siatkówki i piłki nożnej gdzie rozegraliśmy 
turniej.”

Piotrek

„Wakacje z Bogiem” zawsze będziemy wspominać 
z  uśmiechem na twarzy. Podczas pobytu; wycieczek 
towarzyszyło nam słońce,dobry humor i najlepszy 
kierownik duchowy – ks.WOJTEK

Laura i Filip






