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XXVIII Piesza Pielgrzymka Cieszyn/Strumień – Jasna Góra



Skończyły się wakacje i w pierwszą niedzielę września 
w naszym Sanktuarium podziękujemy Bogu za tegorocz-
ne plony. Msza święta Żniwna odprawiona będzie w nie- 
dzielę 1 września o godzinie 8:00. Wszystkich parafian 
do  tego wyjątkowego Dziękczynienia serdecznie zapra- 
szamy. 2 września w poniedziałek rozpoczniemy uroczy-
stymi Mszami świętymi o godzinie ósmej i dziewiątej 
razem z dziećmi, nauczycielami i rodzicami nowy rok 
szkolny i katechetyczny. W gronie katechetów witamy 
panią katechetkę – Martę Stankiewicz, która będzie 
uczyła religii dzieci w naszych przedszkolach. Dobrze 
rozpocząć rok szkolny i katechetyczny to być na Mszy 
świętej na rozpoczęcie nowego roku, ale także skorzystać 
z Sakramentu Pokuty, aby z Chrystusem w sercu rozpo- 
cząć z radością nowe szkolne zmagania. Okazją ku te- 
mu będzie spowiedź z okazji pierwszego czwartku i pią- 
tku września, do czego serdecznie zapraszam wszystkich 
uczniów i parafian. 13-go września Nabożeństwu Fatim-
skiemu będą przewodniczyć nasi harcerze. Będziemy 
pro-sić Panią Fatimską, aby to harcerskie zawołanie „Czu- 
waj”, które powinno być bliskie każdemu chrześcijani-
nowi, było przez Nią wsparte i pobłogosławione przez 
Boga. 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świę-
tego dołączymy i my w naszej parafii do ogólnokościel-

nej akcji „Polska stoi pod krzyżem”. Akcja ta ma na celu 
obronę wartości chrześcijańskich oraz opowiedzenie się 
za Chrystusem . Tego świadectwa tak bardzo potrzeba 
nam Polakom w  dzisiejszych czasach. W trzeci piątek 
września po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na 
„Różaniec Pompejański”, który tak pięknie został 
przyjęty przez naszych parafian, o czym świadczy licz- 
ba jego uczestników. W trzecią sobotę września mamy 
zaproszenie do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie trady-
cyjnie pod przewodnictwem naszego biskupa Romana 
będziemy się modlić w intencji naszych rodzin. Liturgię 
Mszy świętej uświetni występ naszego chóru „Lutnia”. 
Jest to wyjątkowe wyróżnienie dla „ Lutni”, która prze-
żywa 101 rocznicę swojego istnienia. W roku świętego 
Melchiora Grodzickiego, jaki przeżywamy w naszej die-
cezji, z naszej parafii jest organizowana pielgrzymka do 
Koszyc na Słowacji- miejsca jego męczeńskiej śmierci. 
Zachęcamy parafian do zapisywania się na tę pielgrzymkę 
i wzięcia udziału w październikowych uroczystościach, 
pod przewodnictwem naszych Biskupów w Koszycach.

Ks. Proboszcz

Z życia parafii
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• P. Honoracie Kuś
• Państwu Chrobakom
• Państwu Józefowi i Wandzie Lebrykom
• P. Irenie Szwarc
• Państwu Zbigniewowi i Monice Szostkom
• P. Annie Grygierek
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• Państwu Stanisławowi i Teresie Mikołajczykom
• P. Jarosławowi Mrukwie
• Państwu Krzysztofowi i Marii Wójtowiczom
• Państwu Pustelnikom i Górom
• Państwu Dziendzielom
• P. Rafałowi Gamży
• Państwu Strządałom

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM 
OFIARODAWCOM:

Statystyka
Chrzty:

Michał Stępnikowski
Julia Skorupa
Nikodem Gulbicki
Stanisław Grenda
Zuzanna Rojek
Jan Skupień
Klara Kropka

Śluby:
Harazin Krzysztof – Bilińska Mariola

Pogrzeby:
+ Beata Staniek
+ Wanda Ociepka
+ Józefa Uchyła
+ Józef Żur

Intencje mszalne
XXII Niedziela Zwykła – 1.09  
	 6:30	 Za	+	Czesława	Rygla,	++	z	rodziny	i	dusze	 

w	czyśćcu	cierpiące
	 8:00	 1)	Msza	święta	żniwna
	 	 2)	W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	 

i	zmarłych
	 9:30	 Za	++	Julię	i	Józefa	Tomaszek,	rodziców	z	obu	

stron,	synów:	Franciszka	i	Józefa,	wnuczkę	
Lucynę	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	z	podzięko-

waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	z	okazji	30	rocznicy	ślubu	
Cecylii	i	Zdzisława

11:00	 1)	Za	+	Gertrudę	Dzięciel	i	+	męża	Romana
	 	 2)	W	intencji	Ireny	i	Józefa	Krzempek	w	65	

rocznicy	ślubu	o	Boże	Błogosławieństwo	 
i	potrzebne	łaski

  Chrzest:	Hanna	Strzałkowska
16:30	 NIeszpory
17:00	 Za	+	Tadeusza	Janotę	w	1	rocznicę	śmierci
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Poniedziałek – 2.09 
	 7:00	 Za	+	Henryka	Kulis,	+	z	rodziny	Kulis,	 

+	Józefa	Kubica	i	Halinę	Sosnowską
	 8:00	 Msza	św.	na	rozpoczęcie	roku	szkolnego	 

dla	klas	1-4	
	 9:00	 Msza	św.	na	rozpoczęcie	roku	szkolnego	 

dla	klas	5-8	
18:00	 1)	Za	++	rodziców:	Jana	i	Helenę	Brandys,	 

+	dziadków,	rodzeństwo	i	pokrewieństwo
	 	 2)	Za	++	Franciszka	Szupina	w	rocznicę	

śmierci	i	+	żonę	Annę
Wtorek – 3.09   św. Grzegorza Wielkiego
	 7:00	 Za	+	Maksymilię	Wyleżuch	w	20	rocz.	śmierci,	

+	Jerzego,	++	pokrewieństwo	z	obu	stron
18:00	 1)	Za	+	Jadwigę	i	Józefa	Palarczyk,	 

+	syna	Franciszka
	 	 2)	Za	++	Otylię	i	Rudolfa	Mazurek,	 

+	Emilię	Jasiak	i	++	rodziców	z	obu	stron
Środa – 4.09  bł. bł. Marii Stelli 

i Towarzyszek
	 7:00	 Za	++	Karola	i	Zofię	Zaręba,	+	synów:	Kazi-

mierza	i	Karola,	++	córki:	Marię	i	Małgorzatę,	
+	synową	Cecylię

18:00	 1)	Za	+	Zbigniewa	Wojciechowskiego,	 
+	rodziców,	+	Alinę	Stokłosa

	 	 2)	Za	+	Władysława	Mistata,	synową	Marię	 
i	rodziców	z	obu	stron

1-szy Czwartek Miesiąca – 5.09   
św. Matki Teresy z Kalkuty

	 8:00	 Za	+	Jadwigę	Piszczek	–	od	koleżanek	ze	
Szkoły	Rolniczej	i	od	Jolanty	i	Zofii	Puchałka

18:00 Zbytków – W	intencji	Czcicieli	Różańca	Świę-
tego,	żyjących	i	zmarłych

17:00	 1)	Za	+	Edwarda	Jarczyk	w	2	rocznicę	śmierci,	
++	rodziców:	Helenę	i	Błażeja,	+	ks.	Francisz-
ka	Jarczyka	i	krewnych	z	obu	stron

	 	 2)	Za	+	Helenę	i	Ludwika	Janik,	syna	Marka,	+ 
rodziców	i	++	z	rodzin:	Król	i	Janik,	+	Gertrudę	
i	Jana	Gamża,	++	z	rodzin	Lang	i	Gabzdyl

1-szy Piątek Miesiąca – 6.09   
	 7:00	 W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	

Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
16:30 Zbytków	–	Za	+	Marię	Kopoczek,	+	męża	Ferdy-

nanda,	+	z	rodzin:	Gil,	Staroń,	Kopoczek,	Szczypka
18:00	 1)	Za	+	Ryszarda	Kreiss
	 	 2)	Za	+	Ludwika	Burkot	i	żonę	Ludwinę
1-sza Sobota Miesiąca – 7.09  

św. Melchiora Grodzieckiego
	 7:00	 Za	+	Urszulę	Bojda,	+	ojca	Ludwika	 

i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”
	 	 2)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	

św.	Barbary	w	intencji	górników	KWK	Pniówek
	 	 3)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosła-
wieństwo	dla	Katarzyny	i	Krzysztofa	z	okazji	
25	rocznicy	ślubu	

XXIII Niedziela Zwykła – 8.09  
 6:30 Za	+	teściów:	Jadwigę	i	Adolfa	Krzempek,	 

4	synów,	córkę,	++	pokrewieństwo	z	obu	stron,	 

+	Ks.	Alojzego	Raszkę	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
 8:00 Za	++	Władysławę	Szupina	w	17	rocz.	śm.,	

męża	Emila,	+	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron
	 9:30	 Za	+	Emilię	Żerdka	w	37	r.	śm.,	męża	Wiktora
10:00 Zbytków	–	Za	+	Alojzego	Szymoszek	w	8 r.	

śmierci,	rodziców,	rodzeństwo,	teściów	i	du-
sze	w	czyśćcu	cierpiące

11:00	 Chrzest:	Igor	Jan	Przesdzing,	Eliza	Julia	Och-
man,	Łucja	Joanna	Kolk

16:30	 Nieszpory
17:00	 Za	+	Sławomirę	i	Władysława	Łukasik
Poniedziałek – 9.09   św. Piotra Klawera
	 7:00	 Za	+	Józefa	Niemczyk,	++	dwie	żony,	dwie	

córki,	trzech	zięciów,	wnuka	Mariana
18:00	 1)	Za	+	Edwarda	Leszczyńskiego,	żonę,	syna	i	

rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	++	Anitę,	Martę,	Edmunda	Jerszyń-

skich,	+	Wandę	Adamczyk,	+	Marię	i	Edwarda	
Rauer,	+	Piotra	Krzyżanowskiego

Wtorek – 10.09   
	 7:00	 Za	+	Marię	Janota,	++	rodziców,	rodzeństwo,	

szwagierkę	i	szwagra
18:00	 1)	Za	+	Marię	Tyrtania	i	jej	rodziców
	 	 2)	Za	++	Jana	i	Antoninę	Szczypka	 

i	++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
Środa – 11.09  
 7:00 Za	++	Jana	i	Otylię	Sosna,	+	Ryszarda	Niedziela
18:00 1)	Bo	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	Błogosławień-
stwo	i	zdrowie	dla	Józefa	z	okazji	60	urodzin

	 	 2)	Za	++	Józefa,	Marię,	Zofię,	Henryka	Pusz-
czewicz,	+	Zbigniewa	Palę,	+	Krystiana	Polo-
czek,	dusze	czyśćcowe

Czwartek – 12.09   Najświętszego imienia Maryi
	 8:00	 Za	+	Magdalenę	Waleczek	w	2	rocz.	śmierci
18:00 Zbytków –	Za	++	Annę	i	Franciszka	Pisarek,	

czterech	synów,	trzy	córki,	+	wnuków
18:00	 Za	++	Pawła	Kurciusa	na	pamiątkę	urodzin,	

++	z	Rodzin:	Kluzik,	Kurcius,	Chwieja	i	dusze	
w	czyśćcu	cierpiące

Piątek – 13.09 – Fatima św. Jana Chryzostoma 
	 7:00	 Za	+	Brunona	Goły,	+	siostrę	Wiktorię,	 

++	rodziców,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
18:00 1)	Za	++	Alfredę	i	Tadeusza	Polak,	Stanisława	

Mroczek,	dwie	żony,	syna	Eugeniusza,	synową	
Bernadetę,	wnuka	Zbigniewa	i	Marcina	Holewik

	 	 2)	Za	+	Agnieszkę	i	Karola	Gawron,	++	rodzi-
ców	z	obu	stron,	syna,	zięcia,	synową	i	dusze	
w	czyśćcu	cierpiące

	 	 3)	Za	+	Kazimierza	Kaplitę	w	31	rocz.	śmierci	
i	++	rodziców

20:00	 Nabożeństwo	Fatimskie	[Harcerze]
Sobota – 14.09   święto 

Podwyższenia Krzyża Świętego
	 7:00	 Za	+	Walentego	Pustelnika	w	20	rocznicę	

śmierci,	++	rodziców	i	dziadków	
18:00	 1)	Za	+	Marię	Psota,	++	rodziców,	 

rodzeństwo	oraz	bratanicę	Aleksandrę
  2)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosławień-
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stwo	dla	Izabeli	i	Wojciecha	w	25	rocznicę	ślubu
	 	 3)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	wszystkich	świę-
tych	w	intencji	Kacpra	z	okazji	18	urodzin

XXIV Niedziela Zwykła – 15.09 
	 6:30	 Za	++	Agnieszkę	i	Jana	Czakon,	++	rodziców,	

rodzeństwo,	wnuka	Dawida	i	++	znajomych
	8:00	 Za	++	Bronisława	i	Jana	Matlak,	syna	Zdzisła-

wa,	++	Stefanię	i	Ludwika	Szczypka	i	dziad-
ków	z	obu	stron

	 9:30	 Za	++	Weronikę	i	Józefa	Kamieńskich,	+	z	ro- 
dziny	Kciuk,	Pucharski,	+	Helenę	Chrostek,	
Jana	Korzec	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

10:00 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	za	wsta-
wiennictwem	Matki	Najświętszej	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
Błogosławieństwo	dla	Marii	w	70	rocz.	urodzin

11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogo-
sławieństwo	dla	Anny	z	okazji	80	urodzin

16:30	 Nieszpory
17:00	 Za	+	Jadwigę	Michalską,	++	z	rodzin:	

Gabzdyl,	Machej
Poniedziałek – 16.09  św. Korneliusza i Cypriana 
 7:00 Za	+	Józefa	Arkulary	–	od	bratowej	Mieczysławy
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	o	Boże	Błogosławieństwo	i	
zdrowie	na	dalsze	lata	życia	dla	Szymona	 
z	okazji	18	urodzin

	 	 2)	Za	+	Franciszka	Bukowskiego	w	17	roczni-
cę	śmierci,	++	rodziców:	Gertrudę	i	Stefana,	
braci:	Jana	i	Tadeusza	

Wtorek – 17.09  św. R. Bellarmina, 
św. Z. Szczesnego Felińskiego

	 7:00	 Za	+	Alfreda	Migdała	na	pamiątkę	urodzin
18:00	 1)	Za	++	Zofię	i	Józefa	Sosna	++	rodziców	 

i	rodzeństwo,	+	Emilię	i	Korneliusza	Waleczek
  2)	Za	+	Józefa	Pietrzyka,	żonę	Alojzję,	4	córki,	 

2	synów,	3	zięciów,	synową	i	rodziców	z	obu	stron
Środa – 18.09  
	 7:00	 Za	+	Franciszka	Puchałkę,	+	żonę	Wiktorię,	

córkę	Krystynę	Gustaw,	zięcia	Eugeniusza,	
wnuka	Krzysztofa,	++	z	rodzin	Puchałka,	Pa-
szanda,	Żur,	Sprincel,	Ryś	

18:00 1)	Za	+	Mieczysława	Łomozik,	żonę,	rodziców,	
szwagrów	i	++	z	rodzin:	Łomozik,	Czakon,	Skorupa

	 	 2)	Za	+	Franciszka	Matera,	++	synów:	Józefa	 
i	Daniela,	córkę	Bernadetę

Czwartek – 19.09    św. Januarego
	 8:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogo-
sławieństwo	dla	Otylii	z	okazji	75	urodzin

18:00 Zbytków –	Za	++	Otylię	i	Nikodema	Stajszczyk,	
ich	rodziców,	rodzeństwo,	+	Różę	Rawski,	 
++	z	rodzin:	Stajszczyk,	Jurczyk	i	Przebinda

18:00	 1)	Za	+	Wandę	Bochenek,	męża	Jana	i	zięcia	
Henryka

	 	 2)	Za	+	męża,	rodziców,	teściów	i	starków

Piątek – 20.09   św. Alojzego Gonzagi
	 7:00	 1)	Za	+	Marię	Lang	w	10	rocznicę	śmierci,	 

+	rodziców	i	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogo-
sławieństwo	dla	Anny	z	okazji	urodzin

18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	
śmierci	za:	++	Józefa	Żur,	Józefę	Uchyła

	 	 2)	Za	++	Marię	i	Józefa	Wojtków,	++	córki:	
Marię	i	Eugenię,	++	zięciów:	Józefa	i	Jana

Sobota – 21.09   św. Mateusza apostoła
	 7:00	 Za	+	Anlelę	Nowek	–	od	siostry	Stasi	z	rodziną
18:00	 1)	Za	+	Zofię	Popielarz	w	1	rocznicę	śmierci,	

męża	Zygmunta,	++	rodziców:	Mariannę	 
i	Ludwika	Kuboszek,	syna	Jana

 	 2)	Za	+	Józefa	Gołyszny,	zięcia	Mariana,	++	rodzi-
ców	i	teściów,	zmarłych	z	rodzin	Janik	i	Poloczek

	 	 3)	Za	++	Janinę	Nowok	z	synową	Haliną
XII Niedziela Zwykła – 22.09
	 6:30	 Za	++	Helenę	i	Ludwika	Wróbel,	++	synów:	

Piotra,	Alojzego	i	Tadeusza
	 8:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogo-
sławieństwo	dla	Mirosławy	z	okazji	70	urodzin

 9:30 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	
Najświętszej	z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	
z	prośbą	o	dalsze	Błogosławieństwo	dla	Krystyny	 
i	Eugeniusza	w	50	rocznicę	ślubu

10:00 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
Błogosławieństwo	z	okazji	35	rocznicy	ślubu

11:00	 Za	+	Lucjana	Staronia	w	10	rocznicę	śmierci,	
++	rodziców	i	teściów	

16:30	 Nieszpory
17:00	 Za	++	Joannę	i	Jana	Czerwińskich,	++	synów:	

Jana	i	Karola,	córkę	Otylię,	zięcia	Alojzego	 
i	Franciszka,	synową	Urszulę,	wnuka	Grzego-
rza	i	wnuczkę	Renatę	

Poniedziałek – 23.09  św. Pio z Pietrelciny
	 7:00	 W	intencji	czcicieli	św.	Ojca	Pio
18:00	 1)	Za	+	wujków:	Antoniego	i	Alojzego	Lazar
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Hildegardę	i	Czesława	

Mejsak,	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
Wtorek – 24.09  
	 7:00	 Za	+	Beatę	Staniek	–	od	Stanisławy	Polińskiej
18:00	 1)	Za	++	z	rodzin:	Jurczyk,	Paździor,	Śleziona,	

Hasprert,	Żerdka
	 	 2)	Za	+	Bronisława	Kojzara,	+	Teresę	i	Teofila	

Kajstura,	++	Otylię	i	Jana	Witas
Środa – 25.09  bł. Władysława z Gielniowa
	 7:00	 Za	+	Eugeniusza	Milanowskiego	w	1	r.	śmierci
18:00 1)	Za	+	Alojzego	Zelnera,	++	rodziców	i	teściów
	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Szwarc	w	11	rocznicę	śmierci
Czwartek – 26.09   św. św. Kosmy i Damiana
	 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	++	Eugenię,	Magdalenę	i	Jana	
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Ponieważ w tym roku obchodzimy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, pragnę w kąciku „Niektórzy lubią poezję” 
zaprezentować wiersz Tadeusza Różewicza pt. „Jak dobrze”. Jak dobrze, że nie ma już wojny. Jak dobrze, że możemy żyć 
w spokojnych czasach. Jak dobrze, że 1 września nie obudzi nas dźwięk syren ostrzegających przed niebezpieczeństwem 
(może z wyjątkiem syren upamiętniających to tragiczne w dziejach ludzkości wydarzenie). Kluczowe dla wiersza Różewicza 
jest właśnie to powtórzenie: jak dobrze.
 Drugi wiersz związany jest z naturą. Nieubłaganie kończy się lato i już niedługo wejdziemy w nową porę roku: piękną 
i bogatą, o czym przekonuje nas utwór Juliusza Tuwima „Strofy o późnym lecie”.

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

Utwór Tadeusza Różewicza „Jak dobrze” należy do liryki refleksyjnej. Ten krótki, 
pozornie prosty wiersz kryje w sobie wiele treści. Pokazuje człowieka, który z jednej 
strony cieszy się, że przeżył II wojnę światową, ale z drugiej – musi nauczyć się żyć na 
nowo. 

 Osobą mówiącą w wierszu jest mężczyzna zawieszony pomiędzy przeszłością 
a  teraźniejszością. Przeszłość była zła. Wojna spowodowała, że jego wiara w prawa 
boskie i ludzkie rządzące tym światem legła w gruzach. Porządek świata został bowiem 
odwrócony – drzewa nie dawały cienia (można było pod nimi zginąć), a ludzie nie 
mieli serca. Taki obraz rzeczywistości wyniósł poeta ze swych wojennych doświadczeń.

 Teraźniejszość jest dobra, bo przywraca mu wiarę w rzeczy najprostsze i oczywiste: 
może zbierać jagody w lesie, leżeć na trawie w cieniu drzewa, spędzać czas z ukochaną 
osobą. I to daje mu nadzieję: jego życie powoli powraca do normy. Jak dobrze!

 Utwór reprezentuje klasyczne cechy tzw. wiersza różewiczowskiego: podział na 
wersy jest niezgodny z naturalnym tokiem zdania, nie ma rymów, brak znaków 
interpunkcyjnych (z wyjątkiem kropek na końcu strof), stosowanie wielkich liter 
w połowie wersu, brak lub niewiele środków artystycznych. To tzw. wiersz wolny.

Kuś,	++	Annę	i	Jana	Krzempków,	+	Stanisła-
wa	Zamojskiego,	++	z	tych	rodzin

18:00	 1)	Za	+	Annę	i	Stanisława	Kajsztura
  2)	Za	+	Huberta	Musik,	+	Rudolfa	i	Helenę	Herman
Piątek – 27.09  św. Wincentego a Paulo 
	 7:00	 Za	+	Józefa	Żur	–	od	Terenowego	Biura	Radia	

Maryja	w	Strumieniu
18:00	 1)	Za	+	Mieczysława	Teklę
	 	 2)	Za	++	Joannę	i	Stanisława	Płonka	oraz	 

++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 3)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosła-
wieństwo	i	opiekę	Matki	Bożej	Strumieńskiej	
dla	Tadeusza	z	okazji	70	urodzin	

Sobota – 28.09 św. Wacława 
	 7:00	 Za	+	Józefę	Uchyła	–	od	ks.	Andrzeja	Wieliczki
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

św.	Ojca	Pio	z	podziękowaniem	za	otrzymane	
łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosławieństwo 
	i	zdrowie	dla	rodziny	Żur

  2)	Za	+	Władysława	Pośpiecha,	wnuczkę	Klaudię,	
brata	Mieczysława,	+	Józefa	i	rodziców	z	obu	stron

	 	 3)	Za	+	Józefę	i	Jana	Szczypka,	++	Mariannę	
Franciszka	Gabzdyl,	+	Annę	Rajba

XXVI Niedziela Zwykła – 29.09  
 6:30 Za	+	Rodziców:	Magdalenę	i	Stanisława	Rygiel,	

++	Zofię	i	Władysława	Walek	z	wnuczką	Ewą
	8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Franciszka	Strządałę,	++rodziców,	Ma-

rię,	Antoniego	i	Leopoldynę	Skaźnik
10:00	 Zbytków	–	Za	+	Jerzego	Polińskiego	na	pa-

miątkę	urodzin,	++	rodziców,	rodzeństwo	 
i	++	z	rodziny

11:00 Za	+	Antoniego	Zachorka	w	1	r.	śm.,	+	żonę	Krystynę	
16:30	 Nieszpory	
17:00 Za	+	Michała	Figas	w	13	rocznicę	śmierci,	 

++	Joannę	i	Adama,	Helenę	i	Jana	Figas,	Bernade-
tę,	Dorotę	i	Alfreda	Spandel,	Henryka	Musiolika

Poniedziałek – 30.09  św. Hieronima
	 7:00	 Za	+	Wandę	Ociepka	–	od	rodziny	Setla	i	Ko-

nieczny
18:00 1)	Za	+	Jana	Knieżyk,	syna	Kazimierza	i	++	rodzi- 

ców	z	obu	stron,	++	szwagra	Michała,	siostry:	Zo-
fię	i	Genowefę	oraz	+	Mirosława

	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Słany,	rodziców:	Agnieszkę	 
i	Franciszka,	zmarłe	pokrewieństwo	oraz	 
+	Klemensa	Pietrucina

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

Tadeusz Różewicz 
„Jak dobrze”

Jak dobrze  
Mogę zbierać  
jagody w lesie  
myślałem  
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze  
Mogę leżeć  
w cieniu drzewa  
myślałem drzewa  
już nie dają cienia.

Jak dobrze  
Jestem z tobą  
tak mi serce bije  
myślałem człowiek  
nie ma serca.
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Wiersz Juliana Tuwima „Strofy o późnym lecie” zawiera opis kończącego się lata i początku jesieni, która wręcz 
kipi bogactwem, jakie przynosi natura. Niemal każda strofa przywołuje odrębny obraz przedstawiający chara-
kterystyczne znaki nadchodzącej pory roku. Poeta, prezentując  jej cechy, skupia się na dwóch przestrzeniach: 
 jedną jest dom, w którym przygotowuje się przetwory na zimę, drugą – krajobraz, który nas otacza. Odwołu- 
je się przy tym do naszych zmysłów: wzroku, słuchu, powonienia. Stosując odpowiednie środki artystyczne, np. 
epitety („trawa bujna”, „winna, jabłeczna pora”, „siano suche i miodne”), przenośnie („Lato, w butelki rozlane”, 
„nazłociło się liści”, „obłoki leżą w stawie”), uosobienia („trawa [...] / Aż się prosi, by kosić”, „siano […] / Westchnie...”) 
maluje piękny, bogaty we wrażenia, ciepły w nastroju obraz jesieni. Dominują  w nim kolory: złoty i odcienie 
brązu. Nastrój wiersza jest pełen radości, ale jednocześnie spokoju i dosytu. To wiersz opisowo-refleksyjny.

Grażyna Gądek
(opr. na podst. „Słownika poezji” E. Góreckiej i A. Popławskiej)

Julian Tuwim 
„Strofy o późnym lecie”

1. Zobacz, ile jesieni!  
Pełno jak w cebrze wina,  
A to dopiero początek,  
Dopiero się zaczyna. 

2. Nazłociło się liści, 
Że koszami wynosić,  
A trawa jaka bujna,  
Aż się prosi, by kosić.

3. Lato, w butelki rozlane, 
Na półkach słodem się burzy.  
Zaraz korki wysadzi,  
Już nie wytrzyma dłużej.

4. A tu uwiądem narasta  
Winna, jabłeczna pora.  
Czerwienna, trawiasta, liściasta, 
W szkle pękatego gąsiora.

5. Na gorącym kamieniu  
Jaszczurka jeszcze siedzi.  
Ziele, ziele wężowe  
Wije się z gibkiej miedzi. 

6. Siano suche i miodne 
Wiatrem nad łąką stoi.  
Westchnie, wonią powieje  
I znowu się uspokoi.

7. Obłoki leża w stawie,  
Jak płatki w szklance wody. 
Laską pluskam ostrożnie, 
Aby nie zmącić pogody.

8. Słońce głęboko weszło  
W wodę, we mnie i w ziemię,  
Wiatr nam oczy przymyka 
Ciepłem przejęty drzemię. 

9. Z kuchni aromat leśny:  
Kipi we wrzątku igliwie. 
Ten wywar sam wymyśliłem:  
Bór wre w złocistej oliwie. 

10. I wiersze sam wymyśliłem.  
Nie wiem, czy co pomogą,  
Powoli je piszę, powoli,  
Z miłością, żalem, trwogą. 

11. I ty, mój czytelniku,  
Powoli, powoli czytaj  
Wielkie lato umiera  
I wielką jesień wita 

12. Wypiję kwartę jesieni, 
Do parku pustego wrócę,  
Nad zimną, ciemną ziemię  
Pod jasny księżyc się rzucę.

„Czas = pieniądz”
W dzieciństwie dziwiło mnie dlaczego niektórzy ludzie nie 
mają pieniędzy na jedzenie, ubrania czy mieszkanie. Dla 
mojego dziecięcego umysłu było to niezrozumiałe ponieważ 
rozwiązanie tego problemu było dla mnie proste. Przecież 
można wydrukować tyle pieniędzy, żeby starczyło dla 
wszystkich i wtedy nikt nie musiałby być głodny czy mieszkać 
na ulicy. Dla dziecka wszystko jest takie proste. Niestety dopiero 
z czasem poznajemy prawdziwą wartość pieniądza oraz zasady 
rządzące światem finansów. Posiadając taką wiedzę człowiek 
rozumie dlaczego nie można ‘wyprodukować’ potrzebnej ilości 
pieniędzy, ponieważ muszą one mieć swoją wartość. Podobnie 
jest z czasem. Każdy człowiek ma go więcej lub mniej. Pytanie 
tylko na co przeznaczamy czas, którym dysponujemy. Gdyby 
tak podzielić nasz czas ze względu na przeznaczenie, można by 
wyróżnić trzy grupy. Pierwsza z nich to praca. Tutaj zalicza się 
czas spędzony w pracy lub w szkole. Ta grupa przynosi nam zysk 
w postaci wypłaty lub zdobytej wiedzy. Można by porównać ją 
do pieniędzy wydawanych na utrzymanie domu. Druga grupa 



to czas poświęcony na sen, który przypomina wydatki na jedzenie. Natomiast trzecia grupa to czas wolny, który 
przypomina budżet przeznaczony na rozrywkę lub podróże. Na te dwie pierwsze grupy nie mamy większego 
wpływu. Można śmiało powiedzieć, że są to wydatki konieczne. Jednak na nasz czas wolny mam ogromny wpływ. 
Każdy z nas nadaje mu odpowiednią wartość. Należy się jednak zastanowić jaką ‘cenę’  ustalamy dla każdej minuty. 
Można robić coś dla siebie, np. jeździć na rowerze, i wtedy każda minuta z naszej puli czasu będzie wydana 
dobrze. Z drugiej strony można spędzać czas z innymi ludźmi i wtedy należy się zastanowić czy w pełni dobrze 
wykorzystujemy nasz czas. Warto pomyśleć czy np. w trakcie wizyty u rodziców lub dziadków w pełni poświęcam 
im moją uwagę czy też może ciągle rozprasza mnie dzwoniący telefon. A może ciągle zajmuję się sprawdzaniem 
informacji w internecie i nie skupiam się na moim rozmówcy? Takich sytuacji jest bardzo wiele i często nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, że sami siebie okradamy z bezcennych chwil spędzonych z bliskimi. To my sami wyznaczamy 
cenę naszego czasu. Tylko my wiemy ile możemy go poświęcić i ile będzie nas to kosztować. Nikt  nas nie wie ile 
dokładnie czasu nam zostało. Dlaczego więc mamy marnować to co jest dla nas tak cenne? Znajdźmy sposoby, aby 
jak najlepiej wykorzystywać czas spędzany z ludźmi. Może dobrym rozwiązaniem będzie zostawienie telefonu w 
domu lub w samochodzie?  Zacznijmy dobrze wykorzystywać nas czas bo mamy go bardzo mało a jest on czymś 
czego nie da się kupić .

S.M.

XXVIII Piesza Pielgrzymka  
Cieszyn/Strumień – Jasna Góra

Szóstego sierpnia wyruszyliśmy na sześciodniową pieszą pielgrzymkę. 
Towarzyszył nam w niej również św. Melchior Grodziecki, którego 400. 
rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Tegoroczne hasło pielgrzymki 
brzmiało: „W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”. Przewodnikiem grupy 
Cieszyn/Strumień już od wielu lat jest Ks. Stefan Sputek, zaś opiekunem 
grupy strumieńskiej po raz pierwszy został Ks. Wojciech Olesiński. W 
tym roku pielgrzymi wyruszający ze Strumienia zostali też zaproszeni 
do nawiedzenia kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Golasowicach. W tym roku pogoda była dla nas łaskawa, przez 
co łatwiej pokonywaliśmy kolejne etapy drogi. Po raz kolejny, jeden 
z braci naszej parafii, tym razem w wieku 86 lat wyruszył na pielgrzymi 
szlak. Życzymy mu wielu sił, aby jeszcze długo Pan Bóg pozwalał mu 
pielgrzymować. Tradycją stało się, że wybrani członkowie grupy muzycznej układają nowe przyśpiewki, którymi 
witamy się z odwiedzanymi parafiami oraz pielgrzymami w Częstochowie. Tak było i tego roku. Lista naszych 
przyśpiewek z roku na rok powiększa się. W przyszłym roku znów postaramy się ułożyć kolejne dwie. Rozwija się 
także grupa muzyczna, do której na przyszły rok już teraz serdecznie zapraszamy!
Trzynastego sierpnia dostąpiliśmy zaszczytu poprowadzenia w Sanktuarium pw. Św. Barbary w Strumieniu 
różańca fatimskiego i niesienia w procesji figury Matki Bożej, za co dziękujemy Ks. Proboszczowi Jackowi 
Kobiałce. Cieszymy się, że różaniec zawsze gromadzi nas po raz kolejny, choć nie widzimy się zaledwie dwa dni 
od zakończenia pielgrzymki to wszyscy bardzo serdecznie się witamy, z uśmiechem na twarzy i łzami w oczach 
(jakbyśmy nie widzieli się cały rok). Piesza pielgrzymka to wyróżniające się rekolekcje. To czas kiedy nie tylko należy 
słuchać Słowa Bożego, ale także pokonywać własne trudności w drodze. Czasem przychodzą chwile załamania, ale 
Pan Bóg pomaga iść dalej. Msze Święte, modlitwa, konferencje, pomoc drugiego człowieka, śpiew - to wszystko 
sprawia, że nabieramy sił na kolejny rok. Pielgrzymka to jak wizyta u lekarza, gdzie Pan Bóg jest doktorem, a my 
pielgrzymi jego pacjentami. Obyśmy umocnieni potrafili wcielić pielgrzymkę w nasze życie i  spełniali wiele 
dobrych uczynków. Pielgrzymka trwa cały rok, tak jak powiedział Ks. W. Olesiński w czasie kazania 6 sierpnia. 
Dziękujemy Księdzu Wojciechowi Olesińskiemu za wspólne pielgrzymowanie i sprawowanie funkcji opiekuna 
nad grupą strumieńską! Pragnę również w imieniu wszystkich pielgrzymów wyrazić wdzięczność każdemu kto 
w jakikolwiek sposób przyczynił się do organizacji tegorocznej pieszej pielgrzymki oraz różańca fatimskiego. 
Pielgrzymi są również wdzięczni za modlitwę w naszej intencji, pomagała ona nam iść i pokonywać własne 
trudności, aby na Jasnej Górze spotkać się z Matką Bożą. 
Do zobaczenia 22 września 2019 r. w kościele p.w. Świętego Jerzego w Cieszynie na spotkaniu popielgrzymkowym, 
które rozpoczniemy o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, następnie Msza Święta, a po niej spotkanie 
przy kawie, herbacie, ciastku. Niech nikogo nie zabraknie! 

Z pielgrzymim pozdrowieniem,
Natalia Gabryś-Klus



Kancelaria parafialna
Sakrament Chrztu

Jest udzielany w każdą 2 niedzielę miesiąca podczas 
Mszy św. o godz. 11:00
RODZICE DZIECKA:

1) Obierają dla dziecka odpowiednie imię pochodzą-
ce od świętego, który byłby dla dziecka patronem, 
wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga. 
W przypadku nadania imienia jeszcze nieuświę-
conego, należy dodać drugie imię chrześcijańskie,

2) Kupują dla dziecka świecę chrzcielną i białą szatkę,
3) Wybierają właściwych chrzestnych,
4) Zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej, 

przynajmniej tydzień przed datą chrztu w godzi-
nach urzędowania kancelarii.

ZGŁOSZENIE CHRZTU W KANCELARII 
PARAFIALNEJ:

1) Rodzice otrzymują kartę zgłoszenia do wypełnienia, 
pokazując Księdzu odpis aktu urodzenia dziecka, 
metrykę ślubu kościelnego (jeśli był udzielony poza 
parafią chrztu),

2) Otrzymują broszurę do przeczytania i wypełnienia 
na temat chrztu świętego, 

3) Jeśli dziecko jest spoza parafii należy dostarczyć 
pisemną zgodę na udzielenie chrztu od proboszcza 
miejsca zamieszkania dziecka.  

WYCHOWANIE DZIECKA W WIERZE OZNACZA:
1) Przekazanie mu podstawowych prawd wiary i za- 

sad moralności głoszonych przez Kościół Rzymsko- 
katolicki,

2) Nauczanie dziecka modlitwy,
3) Włączenie go w życie wspólnoty katolickiej poprzez 

udział we Mszy św. niedzielnej i świątecznej oraz  
w nabożeństwach,

4) Posyłanie dziecka na naukę religii, 
5) Doprowadzenie dziecka do pełnego udziału w Eu- 

charystii (I Komunia Święta) i do przyjęcia sakra-
mentu Bierzmowania,

6) Wprowadzenie go w dojrzałe i odpowiedzialne 
życie chrześcijańskie.

Odłożenie udzielenia chrztu może nastąpić wówczas, 
gdy zupełnie nie ma nadziei na to, że dziecko będzie 
wychowywane po katolicku.
Na Mszy św. chrzcielnej rodzice i chrzestni powinni 
przystąpić do Komunii Świętej (jeśli rodzice nie mają 
przeszkód).

RODZICE CHRZESTNI:
1) Wymagania:

– Rodzic dziecka chrzczonego nie może 
być jednocześnie jego chrzestnym,

– Jest wyznania katolickiego,
– Ukończył(a) 16 rok życia,
– Otrzymał(a) sakrament bierzmowania,
– Prowadzi życie zgodne z wiarą  

i moralnością chrześcijańską,
– Nie pozostaje w niekanonicznym 

związku małżeńskim,
– Regularnie przystępuje do 

sakramentów świętych,
– Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

2) Chrzestny mieszkający na terenie parafii chrztu 
dziecka jest zgłaszany przez rodziców dziecka. 
Chrzestny nie będący w sakramentalnym związku 
małżeńskim dostarczają ostatnie świadectwo szkol- 
ne z oceną z katechezy. W uzasadnionych okoli-
cznościach chrzestny ma zgłosić się osobiście do 
Kancelarii Parafialnej.

3) Chrzestny będący spoza parafii chrztu dziecka do- 
starcza zaświadczenie z parafii zamieszkania, iż jest 
wierzącym i praktykującym katolikiem. Za parafię 
zamieszkania uważa się tę, w której zainteresowa-
ny mieszka co najmniej 3 miesiące.

4) Do otrzymania zaświadczenia (do innej parafii) 
potwierdzającego możliwość dostąpienia godności 
bycia chrzestnym należy osobiście przedłożyć:
– Metrykę chrztu z informacją o przyjęciu bierz-

mowania (jeśli osoba nie przyjęła chrztu w pa-
rafii zamieszkania),

– Ostatnie świadectwo szkolne, potwierdzające 
uczęszczanie na lekcje religii, jeśli chrzestny nie 
jest w sakramentalnym związku małżeńskim.

5) Rodzice chrzestni spełniają funkcję pomocniczą. 
W wypadku konieczności wspomagają, a nawet 
zastępują rodziców naturalnych w katolickim wy-
chowaniu dziecka. 

6) Chrzestni zobowiązują się wobec Boga i Kościoła 
do podjęcia ww. obowiązków. Dziecko winni wspie-
rać: duchowo (modlitwa), moralno-religijnie (do- 
bry przykład), materialnie (w miarę swoich mo-
żliwości wspomagać dziecko w potrzebie). 

Pogrzeb chrześcijański
Kościół uczy, że ciała zmarłych powinny być traktowa-
ne z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i na-
dziei zmartwychwstania.
Unikając próżnej okazałości i wystawności, należy od-
dać cześć ciału zmarłego, które było świątynią Ducha 
Świętego w następujący sposób:

1. Poprzez umieszczenie zwłok w trumnie,
2. Zgromadzenie krewnych, sąsiadów i znajomych na 

modlitwie i pożegnaniu zmarłego,
3. Urządzenie chrześcijańskiego pogrzebu.

TRZY FORMY KATOLICKIEGO POGRZEBU:
1. Pierwsza forma przewiduje 3 stacje:

   I. Obrzędy  przed Mszą św. w kościele 
lub w domu pogrzebowym,

  II. Msza św. w kościele,
III. Modlitwy przy grobie na cmentarzu.

2. Druga forma uwzględnia tylko 2 stacje:
   I. W domu pogrzebowym,
  II. Przy grobie.

3. Trzecia forma zawiera tylko 1 stację, nad grobem na 
cmentarzu.



Wczaso-rekolekcje dla rodzin  
w Puszczy Kampinoskiej

Na przełomie lipca i sierpnia odbyła się kolejna już edycja wczaso-rekolekcji dla rodzin zorganizowanych przez 
ks. Wojtka, któremu w tym roku dzielnie asystowała pani Agnieszka, głosząc codziennie  konferencję nt. miłości 
(w ujęciu chrześcijańskim), a także służąc wszystkim chętnym pomocą, radą i dobrym słowem. W odróżnieniu 
od typowej turystycznej oferty wczaso-rekolekcje są ciekawą propozycją adresowaną do rodzin, które czas urlopu 
lubią spędzać w gronie ceniącym wartości chrześcijańskie. W tym roku grupa liczyła ponad 30 osób, w tym 8 rodzin 
z naszej parafii (i nie tylko). Jak na wakacje przystało - nie zabrakło wody i słońca oraz mnóstwa  atrakcji dostę- 
pnych  w promieniu ok. 30 km od „bazy”, którą w tym roku stanowił ośrodek wczasowo-rekolekcyjny „Dolina 
Słońca” na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej. Poza stałymi punktami, tj. codziennym spotkaniem z Bogiem, 
mogliśmy także uczestniczyć w warsztatach z płaskorzeźby, popływać kajakiem czy dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy nt. hodowli sokołów. W czasie wolnym chętni mogli także odwiedzić Warszawę, Modlin, Kampinos czy 
przepiękny park w Żelazowej Woli, gdzie mieści się dom rodzinny Fryderyka Chopina. Nie sposób także pominąć 
walorów duchowych tego wyjazdu. Poranna modlitwa liturgią godzin i Msza święta pozwalały oddychać codziennie 
nie tylko czystym powietrzem, ale przede wszystkim Bogiem. Dla wielu uczestników ciekawym przeżyciem była 
także wizyta w pobliskim Niepokalanowie i całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.
 Gdyby spróbować najkrócej opisać charakter wczaso-rekolekcji, najlepiej pasowałoby tutaj słowo „wspólnota”. 
Dla dorosłych oznacza to możliwość spotkania się bez pośpiechu przy kawie, rozmowy, wspólne zajęcia i wypady, 
a dla dzieci – zabawę z rówieśnikami na linie, trampolinie i hamaku (gdyby komuś znudził się rower) – rzecz jasna 
boso, nierzadko w kałuży i obowiązkowo z dużą swobodą!

T.S.

PRZY ZGŁASZANIU POGRZEBU 
NALEŻY DOSTARCZYĆ:

1. Odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
2. Kartę Zgonu od lekarza, potwierdzoną przez USC 

miejsca zgonu,
3. Informację pisemną o przyjęciu sakramentu 

chorych, ewentualnie spowiedzi i Komunii Świętej, 
jeśli były przyjęte poza naszą parafią lub w szpitalu, 

4. W przypadku opłaconego miejsca na cmentarzu, 
okazujemy odpowiedni kwit, jeżeli chowamy 
zmarłego na części parafialnej cmentarza,

5. Jeśli brak rezerwacji miejsca na cmentarzu, tę 
kwestię omawiamy w kancelarii parafialnej. 

PAMIĘĆ I POMOC ZMARŁYM:
1. Przez wieńce i kwiaty wyrażamy wdzięczność i pa-

mięć o zmarłych. 
2. Przez zamówioną Mszę św., ofiarowanie modlitwy 

i przyjętą Komunię Świętą w najpełniejszy sposób 
okazujemy zmarłym naszą miłość i pomagamy im 
odpokutować swoje winy, aby jak najszybciej mo-
gli wejść do radości nieba. 

KREMACJA ZWŁOK:

1. Zgodnie z biblijną tradycją, Kościół usilnie zaleca 
zachowanie dotychczasowego zwyczaju grzebania 
ciał zmarłych. Dopuszcza jednak kremację zwłok, 
jeśli nie została dokonana z pobudek przeciwnych 
nauce chrześcijańskiej,  zwłaszcza jeśli nie podważa 
wiary w zmartwychwstanie ciała.

2. Ze wskazań Rytuału Obrzędu Pogrzebu wynika, 
że przed kremacją należy odprawić obrzędy w ko-
ściele, kaplicy cmentarnej lub w pomieszczeniu kre-
matorium według form podanych w Rytuale. W uza- 
sadnionych przypadkach, np. po sprowadzeniu 
urny z prochami z zagranicy, obrzędy pogrzebowe, 
podane w rytuale, można sprawować nad samą 
urną, którą stawia się w prezbiterium. Zawsze jed-
nak należy podkreślić pierwszeństwo grzebania ciał, 
które „Kościół wyżej ceni, ponieważ sam Chrystus 
chciał być pogrzebany” (Obrzęd Pogrzebu).





Nabożeństwo fatimskie prowadzone przez pielgrzymów


