
A dusze sprawiedliwych są w ręku 
 Boga i nie dosięgnie ich męka.  

Zdało się oczom głupich, że pomarli (...),  
a oni trwają w pokoju.

Mdr 3, 1-3

nagrobek św. Cecylii



Dekanalny turniej piłki nożnej ministrantów i lektorów

Strumień wygrał w kategorii grup młodszych. Gratulacje!



Minął październik – nadzwyczajny czas modlitw w in- 
tencji misji i misjonarzy, ogłoszony przez papieża Fran-
ciszka. Mam nadzieję, że nasi parafianie właściwie od- 
powiedzieli na ten papieski apel: codziennie jeden dzie- 
siątek różańca ofiarując w intencji misjonarzy, a także 
przez cały miesiąc składając ofiary na studnię głębinową 
dla jednej z afrykańskich wiosek. Dziękujemy ci, Ojcze 
Święty Franciszku za tę inspirację do działania na rzecz 
misji. Przed nami listopad: rozpoczniemy go uroczysto-
ścią Wszystkich Świętych. W tym dniu w „Godzinie Mi- 
łosierdzia”, tj. o 15:00 na naszym Strumieńskim cmentarzu 
zgromadzimy się, aby za wszystkich zmarłych, a w szcze- 
gólności tych, którzy odeszli do wieczności od ostatniej 
uroczystości Wszystkich Świętych Roku Pańskiego 
2018, odprawić uroczystą mszę świętą, na którą już teraz 
zapraszam nie tylko rodziny zmarłych, ale wszystkich 
parafian. W duchu pamięci modlitewnej przeżywajmy 
także „Dzień zaduszny” – 2 listopada. Nigdy dosyć mo-
dlitwy za zmarłych. Kiedyś my sami, kiedy odejdziemy 
z tego świata, na pewno będziemy oczekiwać, że ci, któ- 
rzy po nas pozostaną w modlitwie nie zapomną nigdy  
o  nas. Do 8 listopada zapraszamy na Różaniec z „wy-
pominkami za zmarłych” do naszego Sanktuarium na 
godz. 17:30. Od 4 listopada można zamawiać po poran-
nej i wieczornej mszy świętej w kancelarii, msze święte 
za naszych zmarłych, a także przy tej okazji składać 
na całoroczne wypominki, które odczytujemy przed 
mszami świętymi w niedzielę w naszym sanktuarium. 
Jesteśmy to dłużni naszym zmarłym, bo często to wszy- 
stko co posiadali materialnego odchodząc z tego świata, 
nam przekazali. Do tego także zobowiązuje nas miłość 
która nigdy nie ustaje nawet po śmierci, a wyrazem tej 
miłości niech będzie nieustająca modlitwa za nich, za-
mawianie mszy świętych rocznicowych, czy „zalecek”, 
lub całorocznych wypominek. Listopad to także jesz-
cze szczególna data – 11, gdzie dziękujemy Bogu za 
odzyskanie niepodległości dla naszej ojczyzny Polski. 
Zapraszam na dziękczynną mszę świętą w intencji 
naszej Ojczyzny i Polaków, którą odprawimy w tym 
dniu w naszym sanktuarium świętej Barbary o godzinie 
8:00. Po mszy św. tradycyjnie udamy się w przemarszu 
do wyjątkowych miejsc na terenie naszego miasta, 
upamiętniających patriotyzm naszych mieszkańców. 
Pod koniec listopada tradycyjnie przed odpustem w na- 
szej parafii, odprawimy Triduum przygotowujące nas 
do uczczenia naszej patronki świętej Barbary. Rozpocz-
nie się ono mszą świętą o godzinie 18:00 w piątek 29 li- 
stopada, a zakończy w niedzielę 1 grudnia sumą odpu-
stową o godzinie jedenastej. Już teraz bardzo serdecznie 
do udziału w tym Triduum, przed odpustem świętej Bar- 
bary zapraszamy wszystkich parafian. Będzie to jedno-
cześnie także przygotowanie do właściwego przeżywania 
Adwentu, oraz Uroczystości Bożego Narodzenia w na-
szej parafii. 

Pozdrawiam i błogosłwię+ 
Ks. Proboszcz

Z życia parafii

• P. Jackowi Wieliczce
• Państwu Stanisławowi i Ewie Brandysom
• Państwu Albertowi i Marii Dziadkom
• P. Bogumile Kawie
• Państwu Chmieleckim
• Państwu Bogdanowi i Grażynie Szlachtom
• P. Czesławowi Strządale
• Państwu Karolowi i Emilii Janikom
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• P. Stanisławie Niemiec
• Państwu Janowi i Bronisławie Siemienikom
• Państwu Zieburom
• Państwu Holeksom
• Państwu Ryszardowi i Beacie Wojtkom
• Państwu Henrykowi i Urszuli Sosnom
• Państwu Władysławowi i Helenie Prefetom
• Państwu Tomaszowi i Aleksandrze Strządałom
• Państwu Setlom
• Państwu Czesławowi i Mirosławie Chwistom
• Państwu Wojciechowi i Izabeli Hanzlikom
• Państwu Januszowi i Annie Chatysom
• Państwu Łukaszowi i Urszuli Langom
• Państwu Henrykowi i Wioletcie Blindom
• P. Krystynie Starczynowskiej
• Państwu Spandlom
• Państwu Bronowskim
• Państwu Engelbertowi i Marii Brudnym
• Państwu Janowi i Gabrieli Krawczykom
• P. Karolowi Rysiowi

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM 
OFIARODAWCOM:

Statystyka
Chrzty:

Pintal Paweł
Szulik Wiktor
Szupina Hubert
Piekar Maja
Kotas Maksymilian
Pes Gabriel

Śluby:
Piekar Andrzej – Tekla Monika
Wójcik Piotr – Kopeć Joanna
Wycisło Tomasz – Siejok Kornelia

Pogrzeby:
+  Staniek Helena
+ Litta Antonina
+ Berek Kazimierz
+ Wieliczka Danuta
+ Pisarek Helena
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Piątek– 1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych
	 6:30	 W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	

Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
	 8:00	 Za	++	Kolejarzy	i	++	z	ich	rodzin
	 9:30	 Za	+	Agnieszkę	Pietrzyk	w	11	rocz.śmierci
10:00	 Za	+	Elżbietę	Kuboszek	w	10	r.	śm.,	+	męża	

Franciszka,	++	z	rodzin	Kuboszek,	Kremzer
11:00	 Za	++	Jadwigę	i	Zbigniewa	Wojewódka
15:00	 [Cmentarz] Msza	św.	w	intencji	zmarłych:	Jad- 

wiga	Słowak,	Marek	Krzempek,	Anastazja	Sta-
roń,	Grzegorz	Konieczny,	Piotr	Gabzdyl,	Tade-
usz	Duda,	Bronisław	Skorupa,	Andrzej	Ślusarz,	
Zbigniew	Mroczek,	Aleksandra	Śleziak,	Broni- 
sław	Ochodek,	Piotr	Janota,	Stefan	Macura,	Sta- 
nisław	Szulik,	Helena	Klepek,	Maria	Strządała,	
Aniela	Nowek,	Maria	Moj,	Marta	Firlej,	Helena	Hu- 
dziec,	Bronisław	Kasza,	Beata	Staniek,	Wanda	
Ociepka,	Józefa	Uchyła,	Józef	Żur,	Maria	Serwat- 
ka,	Henryk	Sobosztek,	Emerich	Krzempek,	Lud- 
wik	Gamża,	Maria	Gawron,	Helena	Staniek,	An-
tonina	Litta,	Kazimierz	Berek,	Danuta	Wielicz-
ka,	Helena	Pisarek	oraz	wszystkich	zmarłych

17:00	 Za	Parafian
Sobota – 2.11  Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
	 9:00	 1)	Za	+	Marię	Gawron	–	od	Ilony
	 	 2)	W	intencjach	Ojca	Świętego
16:00	 1)	Za	+	Józefa	Lach	w	rocznicę	śmierci	i	dusze	

w	czyśćcu	cierpiące
	 	 2)	Za	wszystkich	wiernych	zmarłych
16:30	 [Zbytków]	Za	+	Elżbietę	i	Józefa	Kurpas,	syna	Ka-

zimierza,	synową	Krystynę,	+	Ryszarda	Salamon,	 
+	dziadków	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

17:30	 Różaniec	za	zmarłych	z	wypominkami
18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”,	o	błogosła-

wieństwo	na	drodze	trwania	w	miłości	 i	wier-
ności	małżeńskiej

	 	 2)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	
św.	Barbary	w	intencji	górników	KWK	Pniówek

XXXI Niedziela Zwykła – 3.11 
	 6:30	 Za	Parafian
 8:00 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmarłych
 9:30 Za	+	Józefa	Żur	–	od	zespołu	Wiślanie	z	Wisły	Małej
10:00	 [Zbytków]	Za	+	Helenę	Szemik	na	pamiątkę	

urodzin,	męża	Władysława,	syna	Zygmunta,	
++	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe

11:00	 Za	+	Agnieszkę	Kantor,	męża	Dominika,	 
++	rodziców	z	obu	stron	i	++	pokrewieństwo

16:30	 Różaniec	za	zmarłych	z	wypominkami
17:00	 Za	+	Kazimierza	Berka	-	od	rodziny	kościel-

nych	z	Czechowic
Poniedziałek – 4.11  św. Karola Boromeusza
	 7:00	 Za	++	Małgorzatę	i	Karola	Żerdka,	++	rodzi-

ców	i	dziadków
17:30	 Różaniec	za	zmarłych	z	wypominkami
18:00	 1)	Za	+	Bogumiłę	Tomecką	w	8	rocz.	śmierci
	 	 2)	Za	++	Karola	i	Wiktorię	Stwora,	synów:	

Kazimierza	i	Józefa

Wtorek – 5.11  
	 7:00	 Za	+	Jana	Kajsturę,	żonę	Otylię,	rodziców	z	obu 

	stron,	+	brata	Franciszka	i	siostrę	Joannę
17:30	 Różaniec	za	zmarłych	z	wypominkami
18:00	 1)	Za	+	Halinę	Hudziec	–	od	koleżanek	i	kole-

gów	ze	Szkoły	Podstawowej
  2)	Za	+	Beatę	Staniek	–	od	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej
Środa – 6.11  
	 7:00	 1)	Za	+	ojca	Walentego	Krzempka	w	30	

rocznicę	śmierci,	mamę	Stanisławę,	szwagra	
Daniela	i	++	dziadków	z	obu	stron

	 	 2)	Za	+	Marię	Brzuska,	+	męża	Leona,	+	Anie-
lę	Stryczek	w	20	rocz.	śmierci,	+	męża	i	synów

17:30	 Różaniec	za	zmarłych	z	wypominkami
18:00	 Za	+	Karola	Teklę,	córkę	Małgorzatę	 

i	++	rodziców	z	obu	stron	
Czwartek – 7.11 
	 8:00	 Za	+	Anielę	i	Józefa	Sikora,	córki:	Helenę	i	Ma-

rię,	zięciów,	Karola	Augustyna,	syna	Jana	i	sy-
nową	Helenę

17:30	 Różaniec	za	zmarłych	z	wypominkami
18:00	 [Zbytków]	W	intencji	Czcicieli	Różańca	święte-

go,	żyjących	i	zmarłych
18:00	 1)	Za	+	Annę	Polok	w	15	r.	śm.,	męża	Andrzeja,	

+	rodziców:	Marię	i	Franciszka	Chmiel,	teściów:	
Andrzeja	i	Annę	Polok,	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Alojzego	Kocur	i	rodziców	z	obu	stron
Piątek – 8.11   św. Jana Bożego
	 7:00	 Za	+	Annę	i	Józefa	Strządała
17:30	 Różaniec	za	zmarłych	z	wypominkami
18:00	 1)	Za	+	Antoniego	Michalika,	Łucję	i	Bronisła-

wa	Giertugów,	++	rodziców	i	rodzeństwo
  2)	Za	++	Marię	i	Ludwika	Krzempek,	++	z	rodziny
	 	 3)	Za	Jadwigę	Słowak	w	1	rocznicę	śmierci
Sobota – 9.11 rocznica poświęcenia 

bazyliki laterańskiej
	 7:00	 	Za	++	Annę	i	Ferdynanda	Sosna,	++	rodzi-

ców,	rodzeństwo,	pokrewieństwo	z	obu	stron	 
i	dusze	czyśćcowe

18:00	 1)	Za	++	Annę	i	Antoniego	Wojtek,	synów,	
synową,	wnuka,	++	rodziców,	++	z	rodzin:	
Wojtek,	Cieślar,	Żur

	 	 2)	Za	++	Mariannę	i	Ludwika	Przemyk,	 
++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron,	 
dusze	czyśćcowe

	 	 3)	Za	+	Józefa	Wiak	w	23	rocznicę	śmierci,	
żonę	Jadwigę	i	++	rodziców	z	obu	stron	

XXXII Niedziela – 10.11 
	 6:30	 Za	Parafian
	8:00	 Za	++	Władysławę	i	Emila	Szupina,	++	rodzi-

ców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 9:30	 Za	+	ojca	Antoniego	Lapczyka	w	20	rocz.	śm.,	

+	mamę	Julię	Lapczyk	w	18	rocz.	śmierci	
10:00	 [Zbytków]	Za	+	Tadeusza	Króla,	rodziców	 

z	obu	stron,	++	z	rodzin:	Król,	Staroń
11:00	 Chrzest:	Julianna	Grażyna	Smozik,	Roczki:
	16:30	 Nieszpory
17:00	 Za	+	majora	Józefa	Płonkę	w	46	r.	śm.,	+	żonę,	

córki,	zięcia	i	++	z	rodzin	Płonka	i	Szczypka	

Intencje mszalne
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Poniedziałek – 11.11  
	 7:00	 Za	+	Józefa	Smola	na	pamiątkę	urodzin,	 

++	rodziców,	brata,	++	z	rodziny	Smol	 
i	dusze	czyśćcowe

	8:00	 1)	W	intencji	Ojczyzny
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Helenę	i	Józefa	Malinow-

skich,	rodziców	z	obu	stron,	syna	Czesłąwa,	
córkę	Otylię	Pietrzyk,	zięcia	Jerzego,	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

18:00	 Za	+	Bernadetę	Mrozek,	męża	Eugeniusza,	
syna	Zbigniewa,	rodziców	i	teściów

Wtorek – 12.11   
	 7:00	 Za	+	Józefa	Arkularego	–	od	Mariana	i	Teresy
18:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Strojnego	i	++	dziadków	 

z	obu	stron	
	 	 2)	Za	++	Beatę	Staniek	-	od	rodziny	Brandys
Środa – 13.11 Św. Św. pierwszych

 męczenników Polski
	 7:00	 1)	Za	+	Bronisławę	Kasza	–	od	kuzynek	Barba-

ry	i	Marii	z	rodziną	
	 	 2)	Za	+	Martę	Firlej	–	od	rodzin:	Dziadek	i	Król
18:00	 Za	+	Halinę	Hudziec	–	od	kolegów	i	koleżanek	

Szkoły	Podstawowej	w	Strumieniu
Czwartek – 14.11   
	 8:00	 Za	+	Reginę	Szczygieł	na	pamiątkę	urodzin	
18:00	 [Zbytków]	Za	+	Aleksandrę	Śleziak	–	od	Ze-

społu	Regionalnego	Strumień	
18:00	 1)	 Do	 Bożej	 Opatrzności	 za	 wstawiennictwem	

Najświętszej	Maryi	 Panny	 z	 podziękowaniem	 za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Boże	Błogosła-
wieństwo	i	zdrowie	dla	Krystyny	z	okazji	50	uro-
dzin	oraz	dla	córki	Weroniki	z	okazji	18	urodzin

	 	 2)	Za	++	rodziców:	Helenę	i	Pawła	Kuś,	 
++	dziadków,	rodzeństwo	i	pokrewieństwo

Piątek – 15.11   św. Alberta Wielkiego
	 7:00	 1)	Za	+	Marię	Moj,	męża	ludwika,	++	z	rodzi-

ny	Moj,	Nikiel,	Świerkosz	–	od	Córki	i	wnuków
	 	 2)	Za	+	Grzegorza	Koniecznego	–	od	miesz-

kańców	bloku	nr	2
18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za:	++	Antoninę	Litta,	męża	Ernesta,	
Kazimierza	Berka

	 	 2)	Za	+	Wiesława	Wieliczko,	Zofię	i	Józefa	
Wróbel,	Małgorzatę	i	Władysława	Stopa	i	du-
sze	czyśćcowe

Sobota – 16.11  św. Małgorzaty Szkockiej
	 7:00	 1)	Za	++	Alojzję	i	Karola	Brzuska,	dziadków	z	

obu	stron,	siostrę	Marię	Cecylię	Turek
  2)	Za	+	Anastazję	Staroń	–	od	syna	Grzegorza	z	żoną	
18:00	 1)	Za	++	Józefa	i	Alfredę	Brudny,	rodziców	 

z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	++	Zofię	i	Adama	Labza,	syna	Waleria-

na,	córki:	Cecylię	i	Wiktorię,	wnuka	Tomasza,	
Ludmiłę	Szwarc

XXIII Niedziela Zwykła – 17.11
	 6:30	 Za	+	ojca	Stanisława	Rygla	na	pamiątkę	100	

urodzin,	żonę	Magdalenę,	brata	Czesława,	 
++	dziadków	z	obu	stron,	Jadwigę	i	Karola	
Żyła,	++	z	rodziny	i	dusze	czyśćcowe

	8:00	 Za	Parafian

	9:30	 Za	+	Halinę	Hudziec,	++	rodziców	i	++	z	ro-
dziny	–	od	siostry	Róży	wraz	z	córkami

10:00	 [Zbytków]	Za	+	Leona	Stokłosę	i	dusze	czyśćcowe
11:00	 Za	+	Tadeusza	Janotę	–	od	rodzin:	Staniek	i	Jaworski
16:30	 Nieszpory
17:00	 Za	+	Grzegorza	Szwarca,	ojca	Alojzego,	 

++	z	rodzin:	Szwarc	i	Czerwiński
Poniedziałek – 18.11   bł. Karoliny

 Kózkówny 
	 7:00	 Za	+	Otylię	Wieliczka	–	od	rodzin:	Janik	i	Czaja
	 	 *	Za	+	Antoniego	Zachorka	–	od	bratanicy	

Cecylii	z	rodziną
18:00	 1)	Za	+	Jana	Janotę	w	12	rocznicę	śmierci,	 

++	rodziców,	teściów	i	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Mariana	Mencnarowskiego	w	rocz.śm.,	

+	ojca	Józefa	i	++	z	rodzin:	Mencnarowski,	Pie-
la,	Michalik	

Wtorek – 19.11  bł. Salomei
	 7:00	 Za	+	Tadeusza	Kajsturę	–	od	Dawida	z	rodziną
	 	 *	Za	+	Piotra	Janotę	–	od	rodzin:	Francuz,	

Pieszka	i	Maśka
18:00	 1)	Za	+	Józefa	Tkocza	w	25	rocznicę	śmierci,	

++	z	rodzin:	Tkocz	i	Jędruś
	 	 2)	Za	+	Grzegorza	Koniecznego	w	1	rocz.	śm.	
Środa – 20.11  św. Rafała Kalinowskiego
	 7:00	 Za	+	Ryszarda	Szajtera	–	od	Beaty,	Jacka	i	Ka-

mila	Adamus	i	od	rodziny	Stokłosów
*	Za	+	Tadeusza	Dudę	–	od	kolegów	syna	Grzegorza
18:00	 1)	Za	++	Helenę	i	Mariana	Nowak,	córkę	Wie-

sławę,	zięcia	Zbigniewa,	Jana
	 	 2)	Za	+	Helenę	Prefeta,	męża	Emila	i	++	rodzi-

ców	z	obu	stron
Czwartek – 21.11  Ofiarowanie NMP
 8:00 Za	++	Genowefę	i	Ludwika	Wyleżuch,	++	dziad- 

ków	i	++	z	rodzin:	Wyleżuch,	Tekla	i	Spyra
18:00	 [Zbytków]	 Za	 +	 Zdzisława	 Matlaka	 na	 pamiątkę	

urodzin,	++	rodziców,	dziadków	i	dusze	czyśćcowe
18:00	 1)	Za	+	Erwina	Gawrona,	żonę	Marię,	jego	ro- 

dziców,	brata	Fryderyka,	dwóch	szwagrów	i	szwa- 
gierkę	Emilię

	 	 2)	Za	++	Jana	Kucharczyka	w	48	r.	śm.,	++	ro-
dziców	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Piątek – 22.11  św. Cecylii
	 7:00	 1)	 Do	 Bożej	 Opatrzności	 z	 podziękowaniem	 za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	Błogosławieństwo,	
zdrowie	i	opiekę	Matki	Bożej	z	okazji	80	urodzin

	 	 2)	Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	mamy,	sio-
stry	Haliny	i	siostrzenicy	Darii

18:00	 1)	Za	+	Rudolfa	Skorupa,	++	rodziców,	teściów, 
szwagrów,	brata	Józefa,	++	z	rodziny	Skorupa,	
Czakon	i	Łomozik

	 	 2)	Za	+	Jana	Sojka	w	10	rocz.	śmierci,	++	ro-
dziców,	rodzeństwo	i	dusze	czyśćcowe

Sobota – 23.11   
 św. Klemensa I, pap.
	 7:00	 1)	Za	++	rodziców	++	Annę	i	Stanisława	

Dziewieckich	i	++	z	rodziny,	++	teściów:	Ma-
rię	i	Henryka	Nawrat,	żonę	Henrykę	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące	

	 	 2)	Za	+	Marię	Lapczyk	–	od	siostry	Genowefy
15:00	 [Zbytków]:	Do	Bożej	Opatrzności	z	podzięko-
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Kiedy pomyślimy „listopad”, w naszej wyobraźni natychmiast 
pojawiają się dwa obrazy: kwiaty i płonące na grobach znicze 
oraz powiewające na wietrze biało-czerwone flagi. To symbole 
przypadających na ten miesiąc świąt: Święta Zmarłych i Święta 
Niepodległości. Dlatego w kąciku „Niektórzy lubią poezję” nie 
może zabraknąć wierszy o tej właśnie tematyce. 
Spośród wielu utworów poruszających problem śmierci i prze-
mijania wybrałam mało znany wiersz Jana Brzechwy pt. „Dzień 
zaduszny”. Drugi utwór to „*** oblicze ojczyzny” Tadeusza Róże-
wicza – utwór prosty w przesłaniu, definiujący pojęcie ojczyzny.
Utwór Jana Brzechwy to wiersz opisowo-refleksyjny. Obrazy 
jesieni (więdnące, liście, babie lato, siwe obłoki) przeplatają 
się z refleksją o przemijaniu. Każdego z nas czeka śmierć, ale 
nie wiemy, kiedy ona przyjdzie. Może już jutro, a może za 
kilkadziesiąt lat. Ale przyjdzie na pewno i również „nasze dusze 
ku tym lampom [...] wyruszą”. Życie człowieka jest jak wątła nić, 
którą łatwo przerwać, ale dla każdego z nas jest ono niezwykle 
cenne. Ale o ileż łatwiej byłoby nam żyć, gdyby nie myśl o śmierci! 

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

Jan Brzechwa  „Dzień zaduszny”

Kiedy miedzianą rdzą
Pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki,
Zgadujemy, czego od nas obłoki chcą,
Smutniejące w dali swojej wysokiej.

Na siwych puklach układa się babie lato,
Na grobach lampy migocą umarłym duszom,
Już niedługo, niedługo czekać nam na to,
Już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce wyruszą.

Jeżeli życie jest nicią – można przeciąć tę nić,
I odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie...
Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć,
Gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej!

waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	
błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Marii	z	okazji	
60	urodzin	

18:00	 Za	++	Mariannę	i	Karola	Bochenek,	+	rodzi-
ców	z	obu	stron

XXXIV Niedziela Zwykła – 24.11 ur. Jezusa
 Chrystusa Króla Wszechświata 

	 6:30	 Za	Parafian
	8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Do	 Bożej	 Opatrzności	 z	 podziękowaniem	 za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	błogosławień-
stwo	 i	 zdrowie	 dla	 Marii	 z	 okazji	 60	 urodzin	
męża	Tadeusza

10:00	 [Zbytków]	Za	+	Jana	Pietrzyka	w	rocz.	śmierci
	 	 Roczek:	Kornel	Micek
11:00	 Do	 Bożej	 Opatrzności	 z	 podziękowaniem	 za	 otrzy-

mane	łaski	z	prośbą	o	Boże	Błogosławieństwo	i	zdro-
wie	dla	Ewy	i	Mariana	z	okazji	45	rocznicy	ślubu

16:30	 Nieszpory
17:00	 Za	+	Anastazję	Staroń	w	1	rocznicę	śmierci,	

męża	Lucjana,	++	rodziców	z	obu	stron
Poniedziałek – 25.11    św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej 
	 7:00	 Za	+	Zbigniewa	Mroczka	–	od	rodziny	Śpie-

wak	z	Wilkowic
18:00	 1)	Za	++	teściów:	Zofię	i	Dominika	Duda
	 	 2)	Za	+	Cecylię	Zaremba	–	od	rodziny	Wyle-

żuch	z	Tychów
Wtorek – 26.11 
	 7:00	 Za	+	Helenę	Klepek	–	od	siostrzeńca	Kazimie-

rza	z	rodziną
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

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

	 	 2)	Za	+	mamę	Janinę	Danis	w	6	rocznicę	
śmierci,	+	ojca	Władysława	Danis

Środa – 27.11  
	 7:00	 Za	+	Stefanię	Macura	–	od	nauczycieli	emery-

tów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Strumieniu
18:00	 1)	Za	+	Aleksandrę	Szostek	w	7	rocznicę	śmier-

ci,	++	dziadków	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
  2)	Za	+	Karola	Pietrzyka,	2	żony,	córkę	i	synów
Czwartek – 28.11 
	 8:00	 1)	W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	 

i	Patronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Cecylię	Kocur	–	od	Marii	Kucharczyk
18:00	 [Zbytków]	Za	++	Łucję	i	Wiktora	Flajszok,	+	Ma- 

rię	i	Alojzego	Żur,	+	Marię	i	Roberta	Szymik
18:00	 Za	+	Kazimierza	Trenczyńskiego,	+	rodziców	

z	obu	stron
Piątek – 29.11  Triduum ku czci św. Barbary 
	 7:00	 1)	Za	+	Stanisława	Szulika	–	od	Władysława	 

i	Marii	Krzempek	z	rodziną
  2)	Za	+	Stanisławę	Zofię	Chudy	–	od	Marii	I	Anny
18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Barbarę	i	Czesława	Janik
	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Ucherka	–	od	córki	i	cyna	 

z	rodzinami
  3)	Za	+	Bronisława	Skorupę	–	od	rodziny	Pilarz	
Sobota – 30.11  Triduum ku czci św. Barbary 
	 7:00	 1)	Za	+	Anielę	Nowek	–	od	sąsiadów	z	ul.	

Osiedlowej	4cd
  2)	Za	+	Ludwika	Gamża	–	od	Ewy	i	Haliny	z	rodziną
	 	 3)	Za	+	Józefę	Uchyła	–	od	iostry	Bronisławy	 

i	rodziny	Biesok
18:00	 1)	Za	Czesława	Nowoka	w	18	rocznicę	śmier-

ci,	rodziców	z	obu	stron,	++	3	szwagrów,	
szwagierkę	Emilię	i	siostrzenicę	Halinę

	 	 2)	Za	+	Marię	Gawron	–	od	kolegów	syna	z	
Pielgrzymki	Rowerowej

*	ks.	Bartłomiej	odprawia	poza	parafią	na	rekolek-
cjach

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



 – 7 –

Stojąc w zadumie nad grobami swoich bliskich, uzmysławiamy sobie często, jak kruche jest życie człowieka. Jeszcze 
nie tak dawno byli z nami, a już odpłynęli „na obłoku niby na srebrnej tratwie”. I takie są nieuchronne koleje 
człowieczego losu. Choć nie zawsze chcemy się z tym pogodzić.

Wiersz Tadeusza Różewicza, poważny, melancholijny, porusza temat bliski 
każdemu z nas: definiuje pojęcie ojczyzny. Podmiot liryczny, który jest 
nieokreślony, nie ujawnia się,  próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest 
ojczyzna. I nie tylko próbuje, ale i odpowiada. Ojczyzna to wszystkie nasze 
przeżycia, wszystko to, co jest nam bliskie i drogie. Jesteśmy Polakami, 
bo urodziliśmy się w polskim mieście lub polskiej wsi, w dzieciństwie 
słuchaliśmy polskich baśni, oglądaliśmy polską przyrodę. Wychowaliśmy 
się pośród krewnych, ich groby odwiedzamy w dniu święta zmarłych, 
wspominamy ich, podziwiamy otaczający nas pejzaż. To nasz osobisty 
świat widziany oczami dziecka.
Ale z czasem poznajemy inny wymiar bycia Polakiem. Poznajemy historię 
naszego kraju, stajemy się za niego coraz bardziej odpowiedzialni, po-
znajemy narodowe wady i zalety. Jesteśmy świadomi, że pojawiają się róż-
ne problemy, że ojczyzna wymaga od nas poświęceń, że czasem trzeba na- 
wet podjąć walkę o nią. A to już nie jest takie sielankowe. To ojczyzna 
postrzegana oczami dorosłego człowieka; świat, który czasem „krwawi” 
i „boli”.
Utwór Różewicza jest wierszem nieregularnym, pozbawionym rymów 
i  znaków interpunkcyjnych. Napisanym jest zwykłym, potocznym 
językiem, bez środków artystycznych (z wyjątkiem tzw. wyliczeń). To 
wiersz „różewiczowski”, charakterystyczny właśnie dla tego poety.

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

A. Kremiec i D. Stopki, wyd. „GREG”)

Tadeusz Różewicz: 
***oblicze ojczyzny

ojczyzna to kraj dzieciństwa 
miejsce urodzenia 
to jest ta mała najbliższa 
ojczyzna

miasto miasteczko wieś 
ulica dom podwórko 
pierwsza miłość 
las na horyzoncie 
groby

w dzieciństwie poznaje się 
kwiaty, zioła, zboża 
zwierzęta 
pola łąki 
słowa owoce

ojczyzna się śmieje 
na początku ojczyzna 
jest blisko 
na wyciągnięcie ręki

dopiero później rośnie 
krwawi 
boli

Św. Franciszek Ksawery (1506-1552) w swoim II liście z misji 
w Indiach datowanym na 15 stycznia 1544 r. opisuje bardzo 
ciekawą rzecz, która zainspirowała autora do zredagowania 
niniejszego artykułu. To spostrzeżenie dotyczące wzrastania 
dzieci w świętości (jak na listopadową uroczystość Wszystkich 
Świętych znalazł!). Świętości, która cechuje się m.in. konse-
kwencją i swoistą radykalnością:
„Ufam, że dzięki Bożemu miłosierdziu dzieci z pogańskich rodzin 
staną się doskonałym wzorem dla swoich rodziców, gdyż okazują 
wielką miłość do naszego Prawa. Płoną pragnieniem słuchania 
moich nauk i przekazywania ich innym do tego stopnia, że gardzą 
bożkami miejscowymi i często występują przeciw nim w ostrych 
słowach. Kiedy zaś zauważą, że rodzice ich oddają cześć idolom, 
karcą ich ostro, po czym donoszą im o tym. Jeśli zaś dochodzą do 
mnie skargi na innych mieszkańców, którzy z lękiem przed dziećmi 
nie odważają się oddawać czci idolom w mieście, i odbywają swe 
praktyki poza murami, natychmiast zwołuję chłopców z całego 
miasta. Ci z niezwykłą werwą pędzą tam, gdzie urządzane są bałwochwalcze obrzędy, i czynią szatanowi większą 
zniewagę niż ich rodzice, przydający mu zaszczytu przez to, że oddają cześć idolom. Chłopcy porywają posągi, ciskają je 
natychmiast w ogień, a głowy bożków rozbijają kamieniami. Robią z nimi i inne rzeczy, których wprawdzie nie wypada 
przytaczać, ale nie jest jednak rzeczą złą, by dzieci drwiły z tego, co wpędziło ich rodziców w obłęd, że zamiast Boga czczą 
kamienie i skały”1.
Nie jest bynajmniej rzeczą obcą, że dzieci mają w sobie naturalną gorliwość, karność i sumienność. Źle się dzieje, gdy  
w dzieciach to się zabija. I niestety coraz częściej odwracają się role względem tego, co relacjonuje św. Franciszek 

Płonący pragnieniem słuchania…
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Ksawery. To rodzice niejednokrotnie „rozwalają” Boga w sercach dzieci. Tak- rozwalają. Bo jak nazwać obojętność 
wobec praktyk religijnych takich jak: modlitwa, niedzielna Eucharystia? „To sfera prywatna”- ktoś powie. Autorowi 
przypomina się świadectwo swojego promotora o tym, jak rozwinęła się pewna niechlubna praktyka na Ukrainie, 
za którą  to praktyką szła niechęć do kościoła rzymsko-katolickiego. Otóż z niektórych kościołów wynoszono figury, 
obrazy na zewnątrz pozwalając na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, a umieszczano w nich to, co 
„swoje”. Niby nic takiego. Kiedyś przecież po prostu katolików mordowano, więc czegóż się tu czepiać. Ale przecież 
niechęć ma różne oblicza, to czy nie powinno się reagować? Podobnie z wychowaniem religijnym: obojętność może 
jest mniej „szkodliwa” niż jawna wrogość, ale czy za jednym i drugim nie kryje się to samo: brak miłości do Boga-
Stwórcy? Kapłani z bólem serca patrzą, jak dzieci wzrastające w takiej atmosferze tracą swój naturalny, apostolski wręcz 
zapał i, mówiąc bardzo ogólnie, marnie kończą. Bogu dzięki, że jednak scenariusz przedstawiany przez św. Franciszka 
Ksawerego wciąż się powtarza! Jak dzieci potrafią przyciągnąć swoich rodziców do Boga. No i oczywiście też w drugą 
stronę: rodzice przekazują Boga swoim dzieciom (to tak naprawdę powinno być naturalniejsze i  oczywistsze). Wielkim 
pod tym kątem świadectwem jest choćby coraz większa liczba uczęszczających rodzin na tzw. Mszę szkolną w niedziele 
o 9:30. Widok modlących się w październiku na różańcu dzieci też napawał radością! 
Drodzy dorośli! Nie lekceważmy naturalnej wiary dzieci. Nie „rozwalajmy” ich Boga. Raczej pozwalajmy im „rozwalać” 
nasze bożki: karierę, pieniądze, święty spokój, aktywizm, życiową pogoń, egoizm. Św. Franciszek po prostu doświadczył 
na własnej skórze tego, co już sam Jezus mówił: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 
królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3). Mało tego! trzy wersety dalej Jezus ostrzega nas: „Lecz kto by się stał powodem 
grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić 
go w głębi morza” (Mt 18, 6). Niech nam to nie daje spokoju. Nie przeszkadzajmy dzieciom kroczyć do Jezusa!

Ks. Wojciech

1 Andrade A., Niedawne odkrycie Wielkiego Kataju albo Państw Tybetu, red.: Wolańczyk M., WAM, ss 24-25.

Historie ludzi opisane w Biblii mogą się nam wydawać nierealne. W wielu miej- 
scach czy to Nowego czy Starego Testamentu możemy przeczytać o wydarzeniach, 
które przeczą prawom natury. Dlatego można odnieść wrażenie, że Biblia jest 
opowieścią o wymyślonych super bohaterach. A jednak jeśli wczytamy się lepiej 
w historie rodów biblijnych odkryjemy, że Pismo Święte pokazuje prawdziwych lu- 
dzi, a nie oderwane od rzeczywistości ideały. Najczęściej są to opowieści o mężczy-
znach i ich zmaganiach z wiarą i służbą Bogu. Jednak w tym całym męskim świecie 
znajduje się 5 kobiet, które zostały wyróżnione i to właśnie ich historie będą przy-
taczane w kolejnych artykułach. Te niezwykłe kobiety to Tamar, Rachab, Rut, Batsze-
ba i Maria. Co je łączy? Może niektórzy wiedzą. A ci którzy nie wiedzą to dowiedzą  
się przy okazji historii Marii.
Pierwszą kobietą, której historia opisana została w Księdze Rodzaju (Rdz.38), 
jest Tamar. Tamar nie miała lekkiego życia. Jej pierwszy mąż Er umarł nie 
zostawiwszy po sobie potomka. Zgodnie z prawem lewiratu brat jej męża Onan 
poślubił ją, aby mogła zostać matką. Dzięki temu Tamar miałaby zapewniony 
byt, ponieważ dziecko dziedziczyłoby majątek po jej pierwszym mężu. Onan 
wiedział, że dziecko z ich związku będzie uważane za potomstwo jego brata i nie 
podobało mu się to. Unikał więc spłodzenia potomka. Nie podobało to się Bo-
gu więc ukarał go śmiercią. Wtedy Juda, teść Tamar, obiecał jej, że jego trzeci syn dopełni obowiązku lewiratu, ale 
dopiero gdy dorośnie. Jednak Juda nie zamierzał dotrzymać obietnicy. Tamar domyśliła się prawdy i postanowiła użyć 
podstępu. Kiedy Juda udał się do miasta, gdzie strzyżono jego owce, Tamar przebrała się za kobietę „lekkich obyczajów” 
i usiadła przy bramie miasta. Miała zasłoniętą twarz i Juda jej nie rozpoznał. Za usługę Juda zaproponował jej koźlątko. 
Ponieważ nie miał koźlątka przy sobie zażądała od niego, aby dał jej w zastaw sygnet, laskę i sznur. Jakiś czas później 
Juda wysłał swojego przyjaciela z koźlątkiem, aby odnalazł dziewczynę i odebrał zastaw, ale ten jej nie znalazł. Po 
3 miesiącach doniesiono Judzie, że jego synowa jest w ciąży. Kazał on ją niezwłocznie spalić. Wtedy Tamar posłała 
mu jego sygnet, sznur i laskę informując, że należą one do ojca jej dziecka. Wówczas Juda zorientował się co zrobił  
i cofnął rozkaz. Tamar urodziła bliźniaków o imionach Peres i Zerach.
Tamar to kobieta, która nie bała się przejąć kontroli nad swoim życiem. Kiedy zorientowała się, że Juda chce ją oszukać 
i straci szansę na godne życie nie załamała się. Postanowiła działać i dzięki sprytowi zmieniła swój los. Może się nam 
wydawać, że postąpiła okropnie, to jednak warto sobie uświadomić, że walczyła o swoje prawa usankcjonowane wolą sa-
mego Boga. Dzięki swojemu uporowi pokazuje nam, że warto walczyć o swoje prawa, nawet kiedy sytuacja jest bezna- 
dziejna i wszystko obraca się przeciwko nam.

S.M.

Niezwykłe kobiety z Biblii – Tamar
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NARODOWE CZYTANIE

We wrześniu 2019 r. odbyło się już 8. Narodowe Czytanie, objęte honorowym patronatem Pary 
Prezydenckiej. W pierwszą sobotę 7.09.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej zgromadziło się 
grono ludzi, którzy hołdują idei wspierania czytelnictwa. W tym szacownym gronie znaleźli się 
również uczniowie siódmych i ósmych klas naszej szkoły, którzy wraz z aktorami Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej – panią Jadwigą Grygierczyk i panem Adamem Myrczkiem przedstawili fragmen-
ty zaproponowanych na ten rok lektur. Aktorzy świetnymi interpretacjami głosowymi czytanych 
tekstów pozwolili słuchającym przenieść się w atmosferę i świat czytanych ośmiu nowel.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

 • 13 września uczniowie klas starszych  poprzez uczestnictwo w II Szkolnym Dyktandzie Biega-
nym uczcili obchody 100-lecia I powstania śląskiego. W dwuosobowych zespołach w niezwykle 
aktywny   sposób zmierzyli się z polską ortografią w tekście o powstańczej tematyce. Aby 
osiągnąć dobry wynik, potrzebna była  kondycja i dobra współpraca. Najlepszą parą okazali 
się uczniowie z kl.5b: Julia Figas i Kacper Blinda, którzy będą reprezentować naszą szkołę 
w konkursie międzyszkolnym z udziałem dzieci całej gminy. 

 • 9 września odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski poświęcony tematyce powstańczo 
– patriotycznej. Chętni uczniowie z klas V-VIII prezentowali utwory, włączając się w obchody 
święta tak ważnego dla wszystkich Ślązaków. Najładniej swoje utwory wyrecytowały uczennice: 
Dorota Herda z klasy 8b, Hanna Fyrla VI c oraz Lena Dybczyńska VI a, dziewczynki następnie 
wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbył się 12 września. 
Honorowy patronat nad tym konkursem objęła Burmistrz Miasta, Pani Anna Grygierek. Ko-
misja oceniająca uwzględniła dobór repertuaru, interpretację oraz zwróciła szczególną uwagę 
na wyraz artystyczny prezentowanych utworów. Wszyscy recytatorzy zostali nagrodzeni upo-
minkami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta. Wśród nagrodzonych, na II miejscu znalazła 
się nasza uczennica – Lena Dybczyńska.

 • 19 września uczciliśmy Święto Patrona Szkoły połączone obchodami 100. rocznicy wybuchu 
I powstania śląskiego. Honorowy patronat nad całością święta objął Marszałek Województwa 
Śląskiego oraz Burmistrz Miasta Strumienia. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym przemar-
szem pod tablicę pamiątkową, gdzie znajdowała się siedziba Polskiej Organizacji Wojskowej. 
W tym ważnym historycznie miejscu odczytany został apel pamięci oraz nastąpiło złożenie 
kwiatów. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej MGOK-u , gdzie odbyła 
część artystyczna oraz wykład historyczny pana Wojciecha Kiełkowskiego. Święto Patrona 
Szkoły było również okazją do przeprowadzenia w szkołach naszej gminy trzech konkursów 
– recytatorskiego, plastycznego i ortograficznego. Uroczystość zakończyła się wręczeniem na-
gród oraz zwiedzaniem wystawy tematycznej i prac plastycznych uczniów.



 SPORTOWE ZMAGANIA

 • 24 września na stadionie LKS Wisła Strumień odbyły się miejsko – gminne sztafetowe biegi 

przełajowe w kategorii dzieci i młodzieży. W zawodach brały udział reprezentacje 4 szkół 

podstawowych z całej gminy. Dziewczyny rywalizowały na dystansie 6x800m, zaś chłopcy 6x 

1000m. Każdy z uczestników dał z siebie wszystko i za to należą się im brawa. Ostatecznie 

w każdej z kategorii i dziewcząt i chłopców triumfowali uczniowie naszej szkoły i to oni będą 

reprezentować gminę Strumień na szczeblu powiatowym.

 • 2 października w Cieszynie odbył się Finał Powiatowy w sztafetowych biegach przełajowych 

dzieci młodszych i starszych szkół podstawowych. W każdej z kategorii startowało 12 najlep-

szych szkół powiatu cieszyńskiego wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach gminnych. 

Nasi reprezentanci zajęli kolejno miejsca:dziewczyny starsze: XI miejsce, dziewczyny młodsze: 

III miejsce – awans do Finału Rejonowego,chłopcy starsi: IV miejsce,chłopcy młodsi: III miejsce- 

awans do Finału Rejonowego. Trzy najlepsze drużyny każdej kategorii będą reprezentowały 

powiat cieszyński w finale rejonowym. 

 • 9 października na obiektach LKS Łąka odbył się Finał Rejonowy w sztafetowych biegach 

przełajowych dzieci młodszych i starszych szkół podstawowych. W rywalizacji wzięło udział 10 

zespołów wyłonionych podczas wcześniejszych etapów. Reprezentanci naszej szkoły, uczniowie 

klasy sportowej 6a – drużyna dziewcząt, jak i chłopców startowali w kategorii dzieci młod- 

szych. Rywalizowali tam z najlepszymi szkołami powiatu cieszyńskiego i pszczyńskiego, po 

dzielnej walce lepiej zaprezentowały się dziewczyny, zdobywając ostatecznie IV miejsce. 

Skład: Bojda Marcelina, Badura Laura, Dybczyńska Lena, Gołek Natalia, Gołyszny Oliwia, 

Kwaśniewska Nadia, Stokłosa Klaudia.

SPOTKANIA INTEGRACYJNE

   Za nami miesiąc wrzesień i pierwsze spotkania uczniów biorących udział w innowacji 
pedagogicznej: Wspomaganie porozumiewania się uczniów niepełnosprawnych z tru-
dnościami w komunikacji werbalnej z rówieśnikami przy użyciu znaków manualnych 
i graficznych według Programu Rozwoju Komunikacji „MAKATON”. Uczniowie z klasy 
II a, którzy w tym roku utworzyli grupę SK PCK oraz uczennice z klasy VIII bardzo 
chętnie przystępują do nauki pierwszych gestów Makatona oraz poświęcają swój czas 
na kontakt z niepełnosprawnymi kolegami , dzieląc się swoim uśmiechem i życzliwością. 
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