XXVI piesza pielgrzymka

Cieszyn/Strumień – Jasna Góra

6-11.08.2017

Wakacje z Bogiem ...

Piesza Pielgrzymka
ze Skoczowa na Jasną Górę

Z życia parafii
Odwiedziny chorych w I piątek miesiąca (4 VIII) od
godz. 9:00. Zapisy u siostry w zakrystii.
W dniach 6-11 sierpnia tradycyjnie wyrusza pielgrzymka na Jasną Górę ze Strumienia. Trwają jeszcze zapisy na wyjazd do Częstochowy na powitanie pielgrzymów. Wyjazd 11 VIII o 8:00 z Rynku. Zapisy u siostry
w zakrystii. A o pielgrzymach pamiętajmy w naszych
modlitwach!
13 VIII (niedziela) zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie na godz. 20:00, które poprowadzi młodzież z pieszej pielgrzymki do Częstochowy.
15 VIII Uroczystość Wniebowzięcia NMP i 97 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Msze Święte w porządku
niedzielnym. Po każdej Mszy poświęcenie ziół. Na
15:00 zapraszamy parafian do kaplicy Wniebowzięcia
NMP przy ul. Granicznej na nabożeństwo odpustowe.
24 czerwca przed godziną trzynastą do Strumienia
zawitali uczestnicy Pieszej Pielgrzymki ze Skoczowa
na Jasną Górę. Był to ich pierwszy dzień marszu,
a słońce wtedy przygrzewało. Posiłek przed dalszą
podróżą przygotowały nasze wspaniałe parafianki!
A już 6 sierpnia wyruszy XXVI Piesza Pielgrzymka
Cieszyn/Strumień – Jasna Góra!

Opiekunów kaplicy i okolicznych mieszkańców prosimy o przygotowanie jej na ten czas.
W dniach 16-21 VIII wyrusza kolejna pielgrzymka
z naszej parafii, tym razem rowerowa. W tym roku pielgrzymi za cel obrali sanktuarium MB Łaskawej w Krzeszowie k. Wambierzyc. Są jeszcze wolne miejsca. Chętni
zgłaszają się do Czesława Kuboszka. A reszta parafian
otacza modlitwą!
17 VIII swoje imieniny obchodzi nasz ks. proboszcz
– Jacek Kobiałka. Życzymy Mu obfitości łask Bożych
w pracy duszpasterskiej! Msza Św. imieninowa będzie
odprawiona w niedzielę 20 VIII o 8:00. Zapraszamy!
Z racji braku zainteresowania gazetkowym konkursem „25 kościołów na 25 lat diecezji” ten dział zostaje zawieszony.

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:

Państwu Janowi i Halinie Żakom
P. Małgorzacie Burkot
P. Romanowi Gądkowi
P. Danucie Szpernol
P. Magdalenie Chrobak
P. Barbarze Gawron
Państwu Pająk z ul. Brzozowej
P. Elżbiecie Lang
Państwu Barbarze i Marianowi Grelowskim
Państwu Krystynie i Karolowi Farugom
P. Anastazji Żur
Państwu Zdzisławowi i Alicji Żur
P. Marii Domasiewicz
P. Dorocie Trepczyńskiej i P. Leszkowi Jezierskiemu

Natalia Gabryś

Statystyka – lipiec 2017
Chrzty:
Antoni Pustelnik
Liliana Kopiec
Jan Wyleżuch
Patryk Mikolka
Zofia Milanowska
Oliwia Prokopowicz
Śluby:
Gabryś Bartłomiej – Penkala Anna
Lazar Daniel – Wróbel Klaudia
Zmarli:
Adolf Kajstura (91 l.)
Anna Krzempek (90 l.)
Mirosław Janikowski (60 l.)
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Intencje mszalne
Wtorek – 1.08
WSPOMNIENIE ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO
7:00 1) Za + Mirosława Janikowskiego – od sąsiadów
z ul. Powstańców Śląskich
2) Za + Janinę Michalczyk – od Żywego Różańca
3) Za + Grzegorza Szafrańskiego – od koleżanek, kolegów i wychowawcy ze Szkoły Podst. w Strumieniu
Środa – 2.08
7:00 1) Za + Stefanię Janotę – od rodz. Tekla, Jurczyk i Lapczyk
2) Za + Janusza Szweblika – od Krystyny i Ryszarda
Miodońskich
3) Za + Annę Pisarek – od chrześnicy Bogusi z rodz.
1-szy czwartek miesiąca – 3.08
8:00 Za + Marię i Franciszka Garbicz, ++ z rodziny
1 8:00 Zbytków – W intencji czcicieli Różańca Św. żyjących oraz
zmarłych
1-szy piątek miesiąca – 4.08
WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANNEYA
7:00 W int. czcicieli NSPJ żyjących i zmarłych
1 8:00 Za + rodziców: Zuzannę i Józefa Łukasików, dziadków
z obu stron, Arkadiusza i Janinę Łukasików
1-sza sobota miesiąca – 5.08
7:00 Msza Św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
Niepokalanemu Sercu NMP
1 8:00 1) Za + Jana Piaseckiego w 1 rocz. śm.
2) Za + Jadwigę Dźwigał w 12 rocz. śm., rodziców: Emilię i Rudolfa, teściów: Zofię i Władysława
1-sza niedziela miesiąca – 6.08
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
6:30 W int. parafian
8:00 W int. czcicieli Różańca Św. żyjących i zmarłych
9:30 Zbytków – Za + Andrzeja Dąbrowskiego w 1 rocz. śm.
11:00 Za + Emanuela Krzempka – od Hildegardy, Stanisławy
i Sylwii
1 6:30 NIESZPORY
17:00 Za + żonę Bernadetę Spandel na pam. ur., rodziców:
Dorotę i Alfreda Spandel, ++ z rodz. Spandel, Woźnica,
Gajda, Musiolik, Figas i dusze czyśćcowe
Poniedziałek – 7.08
7:00 1) Za + Pawła Żyłkę, żonę Herminę i zięcia Józefa
2) Za + Eugenię Dziędziel – od rodz. Krzempek, Bronowski
Wtorek – 8.08
WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA
7:00 1) Za + Floriana Worka – od rodz. Kasza
2) Za + Irenę Janotę – od rodz. Pawleta i Bartka z rodz.
Środa – 9.08
ŚWIĘTO
ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN)
7:00 1) Za + Józefa Pietrzyka, żonę Alojzję, trzy córki, dwóch
synów, czterech zięciów, synową, rodziców z obu stron
2) Za + Genowefę Żur – od wnuka Marcina z rodz.
Czwartek – 10.08
ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA
8:00 Za + Stefana Jasika na pam. ur., dwie żony, siostrę
Helenę i rodz. z obu stron
18:00 Zbytków – Za + Ludwika Chybiorza w rocz. śm.
Piątek – 11.08
WSPOMNIENIE ŚW. KLARY
1 8:00 Za + Łucję Przemyk, Rozalię i Józefa Kabocik, rodziców
i dziadków z obu stron, dusze czyśćcowe
Sobota – 12.08
7:00 Za + Zygmunta i Danutę Polczyków, Konkordię Kurczyk,
zmarłych z rodz. Polczyk, Dubieński
1 8:00 1) Za + Henryka Francuza w 1 rocz. śm.
2) Za + Brunona Bilika, jego rodziców, brata Adolfa,
żonę Marię i  szwagra Franciszka
Niedziela – 13.08
6:30 W int. parafian
8:00 Za + Erwina Walę w rocz. śm., rodziców z obu stron
9:30 Zbytków – Za + Andrzeja Dąbrowskiego –
– od brata Józefa z rodz.
11:00 CHRZEST: Łukasz Maziarz, Julia Kozłowska, Wojciech
Krzempek
ROCZKI:
1 6:30 NIESZPORY
17:00 Za + Henryka Sosnę w 7 rocz. śm., ++ rodziców
20:00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Poniedziałek – 14.08
UROCZYSTOŚĆ
ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
7:00 1)  Za + Józefa Szczudłę w 2 rocz. śm., rodziców,
teściów, Annę Szczudło, dusze czyśćcowe
2) Za + Otylię Kajsturę – od wnuczki Aldony w rodz.
Wtorek – 15.08 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
6:30 Za + Rudolfa i Helenę Herman, ojca redemptorystę
Józefa Hermana i ich rodziców
8:00 Za + Matyldę i Jana Szupina, córkę, synów, synowe,
zięciów, zmarłych z rodziny
9:30 Zbytków – W int. parafian
11:00 Za + Anzelma Standurę na pam. ur., żonę Marię,
rodziców i rodzeństwo z obu stron
1 7:00 Za + Annę Gabzdyl w 1 rocz. śm.
Środa – 16.08
7:00 1) Za + Józefa Kubicę, Stefanię i Alfreda Strządała
2) Za + Władysława Puzonia – od kuzynki Anieli z Wandą
Czwartek – 17.08
WSPOMNIENIE ŚW. JACKA
8:00 Za + Kazimierza Zarembę w 7 rocz. śm., rodziców
i rodzeństwo
18:00 Zbytków – Za + Agnieszkę i Ludwika Grygierczyk i rodziców z obu stron
Piątek – 18.08
1 8:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci za:
Mirosława Janikowskiego, Adolfa Kajsturę
2) Za + Bronisławę i Józefa Sosna, córki: Helenę i Małgorzatę, syna Józefa, zięciów: Jana i Alojzego
Sobota – 19.08
7:00 Za + Stanisława Pachułę, rodziców: Franciszka i Marię,
braci: Rudolfa, Karola, Jana, siostrę Martę, szwagra
Adolfa, bratową Zofię
12:00 ŚLUB: JANOTA-WOŹNICZKA
1 8:00 1) Za + ojca Adama Szuba i brata Jerzego
2) Za + Henryka Dymarza na pam. ur., zięcia Eugeniusza Gąskę
Niedziela – 20.08
6:30 Za + Franciszka Ochodka w 4 rocz. śm., ++ rodziców
8:00 Do Bożej Op. za wstaw. Św. Patrona w int. ks. prob.
Jacka z okazji imienin
9:30 Zbytków – Za + Zofię Wojtek w 3 rocz. śm., dusze
czyśćcowe
11:00 Za + Bronisławę Kajsturę, brata, rodziców, teściów,
dziadków
1 6:30 NIESZPORY
1 7:00 Za + rodziców: Annę i Alojzego Pawełek: Jadwigę
i Antoniego Kajstura, ++ z rodz. Pawełek i Kajstura
Poniedziałek – 21.08
WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X
7:00 1) Za + Łukasza Skolskiego w 6 r. śm. oraz na pam. ur.
2) Za + Marię i Tadeusza Michner, rodziców z obu stron,
rodzeństwo, dusze czyśćcowe
3) Za + Marię Janotę – od rodziny
Wtorek – 22.08
WSPOMNIENIE NMP KRÓLOWEJ
7:00 1) Za + Czesława Byrczka, żonę Wandę i rodziców z obu
stron
2) Za + Stanisława Teklę – od rodz. Stryczek i Bilewicz
3) Za + Jana Gawrona – od rodz. Uchyła i Sojka
Środa – 23.08
7:00 1) Za + Janinę Łukasik w 1 rocz. śm.
2) Za + Annę Krzempek – od Romana i Krystyny
Grygierczyk
3) Za + Adolfa Kajsturę – od wnuczki Bogusławy
z rodziną
Czwartek – 24.08
ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA
8:00 1) Za ++ rodzeństwo: Genowefę Furtak, Marię Garbicz,
Stefana Klimondę, ++ z ich rodzin
2) Za + Mirosława Janikowskiego – od sąsiadów
z ul. Powstańców Śląskich
18:00Zbytków – Za + Karola Żyłę w 3 rocz. śm. i żonę Jadwigę
Piątek – 25.08
1 8:00 1) Za Stefanię i Gustawa Rajwa, rodziców z obu stron,
dusze czyśćcowe
2) Za + Julię i Antoniego Zygma, syna Eugeniusza,
rodziców z obu stron
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Sobota – 26.08

UROCZYSTOŚĆ
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
7:00 Za + Joannę Michalczyk – od rodz. Sosna
13:00 ŚLUB: LIPINA-SZYNDLER
1 8:00 1) Za + Brunona Strządałę w 4 rocz. śm.
2) Za + Adolfa Blobel, żonę Martę, rodziców z obu stron
i szwagra Stanisława
Niedziela – 27.08
6:30 W int. parafian
8:00 W int. Ojczyzny
9:30 Za + Franciszka i Marię Szweblik
10:00 Zbytków – Za + Ludwika Śleziaka w 20 rocz. śm.,
Marię Śleziak, ++ z rodz. Wójcik
11:00 Za + Władysława Krymca w 3 rocz. śm.
1 6:30 NIESZPORY
1 7:00 Za ++ rodziców: Otylię i Rudolfa Mazurek, Emilię Jasiak
Poniedziałek – 28.08
WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA
7:00 1) Za + Wilhelminę Podolską w 1 rocz. śm.
2) Za + Grzegorza Szafrańskiego – od pracowników
stacji uzdatniania wody w Strumieniu
1 8:00 Za + Emilię i Rudolfa Konieczny, córkę Jadwigę i syna Jana

Wtorek – 29.08

WSPOMNIENIE
MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA
7:00 Za + Stefanię Janotę – od córki Zofii z rodz.
1 8:00 1) Za + Jadwigę Podskarbi, synową Grażynę, ++ z rodz.:
Podskarbi i Sikora
2) Za + Walerię Staroń, rodziców: Joannę i Józefa, rodzeństwo
Środa – 30.08
7:00 1) Za + Helenę Ryszkę, Franciszka Światłocha, Józefa
Ryszkę
2) Za + Janusza Szweblika – od rodz. Kocur
1 8:00 Za + Anielę i Jana Szpernol, matkę Annę Strządała
Czwartek – 31.08
8:00 W int. czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki Dobrej
Śmierci żyjących i zmarłych
18:00 Zbytków – Za + Władysława Szemika na pam. ur., żonę
Helenę, syna Zygmunta, rodziców z obu stron, dusze
czyśćcowe
1 8:00 Za + Stefanię i Zygfryda Sikora, krewnych i dusze
czyśćcowe

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

Wyciąg z życiorysu śp. s. Marii Juliany Żur
Siostra Maria Juliana Żur urodziła się 14 października 1932 r. w Zbytkowie, pow. Cieszyn, woj. Śląskie. Rodzicami byli: Marianna
zd. Piechaczek i Alojzy, z zawodu kowal. Rodzina miała niewielkie gospodarstwo rolne.
Siostra Juliana była najstarszą wśród dziewięciorga rodzeństwa. Została ochrzczona w kościele pw. św. Barbary w Strumieniu. Przy
chrzcie otrzymała imię Jadwiga. Matka wychowywała dzieci do wierności modlitwie porannej i wieczornej. Szczególną czcią otaczała MB Częstochowską, jak zaznacza w swoim życiorysie siostra Juliana. Na niedzielną Mszę Św. rodzina
uczęszczała do kościoła w Strumieniu, odległego o godzinę
drogi pieszo.
Gdy Jadwiga w siódmym roku życia miała rozpocząć przygotowanie do I Komunii Św., we wrześniu 1939 r. wybuchła
II Wojna Światowa i nastała okupacja. Dzieci musiały być
przygotowane do sakramentów św. w języku niemieckim.
Gdy ksiądz tłumaczył dzieciom katechizm na język polski,
władze okupacyjne zabroniły mu nauczania w kościele.
Wtedy jedna ze Sióstr Szkolnych de Notre Dame ze Strumienia podjęła się przygotowania dzieci do I Komunii Św.
w języku polskim. Jadwiga przyjęła I Komunię Św. w 1943 r.
Wraz z całą rodziną przeżywała niezwykle trudne lata wojny, szczególnie front wojenny na początku 1945 r., przed zakończeniem wojny. Rodzina przez kilka tygodni musiała się
chronić w piwnicy. Siostra wspomina w życiorysie, że w tym
czasie nie rozstawała się z różańcem, a matka powierzyła
rodzinę MB Częstochowskiej, której obraz był z rodziną
w piwnicy. Po kilku tygodniach, tuż przed zakończeniem
wojny, dom rodzinny stanął w płomieniach na skutek pocisku. Wszyscy zdołali wydostać się na zewnątrz przez okno
piwniczne. Potem rodzina była ewakuowana i przez dwa
miesiące przebywała u krewnych w Zarzeczu.
Po wojnie w 1945 r. Jadwiga kończyła polską szkołę podstawową. Do 17 roku pozostawała w domu rodzinnym, pomagając rodzicom w pracy w gospodarstwie. Po jakimś czasie

podjęła pracę w cukrowni, a następnie przy
budowie dróg.
W lipcu 1955 r., mając 22 lata, Jadwiga zgłosiła
się do pracy w Domu Pomocy Społecznej dla
dzieci, prowadzonym przez Siostry Szkolne
de Notre Dame w Strumieniu. Tam poznała
bliżej siostry i postanowiła wstąpić do tego
Zgromadzenia. Już tego samego roku w październiku poprosiła przełożoną prowincjalną – s. Marię Jarosławę Bonczek o przyjęcie
i 31 października wstąpiła do kandydatury
zgromadzenia w Opolu.
W dniu 31.07.1956 r. została przyjęta do nowicjatu. Przy
obłóczynach otrzymała imiona: Maria Juliana. Po rocznym
nowicjacie złożyła pierwsze śluby zakonne dnia 1.08.1957 r.
Rok później zo-stała wysłana do domu zakonnego w Białej
Prudnickiej, a następnie w 1960 r. do domu zakonnego w
Bytomiu. Tam przydzielono siostrze pracę w ogrodzie.
W latach 1972-1988 siostra przebywała we wspólnocie zakonnej w Bielsku-Białej Lipniku, gdzie siostry prowadziły
maleńkie gospodarstwo rolne. Od 1988 do 1994 r. była w domu zakonnym w Otwocku k. Warszawy. Wykonywała tam
różne prace, choć zdrowotnie była już słabsza. W bieżącym
roku mija 10 lat pobytu siostry Marii Juliany we wspólnocie
w Głubczycach. Przez te ostatnie lata siostra była już chora,
a w ostatnich miesiącach obłożnie chora.
Otoczona modlitwą sióstr, zmarła we wspólnocie zakonnej
w Głubczycach 28.06.2017 r.
Śp. S. Maria Juliana odznaczała się przede wszystkim niezwykłą pracowitością. Była tego do tego przyzwyczajona
i nauczona od dzieciństwa, jako najstarsza wśród rodzeństwa w domu rodzinnym. Była niezwykle ofiarna, życzliwa
dla drugich i niewymagająca w stosunku do siebie. Kochała
Pana Boga i modliła się z wielką ufnością. Kochała szczerze
Zgromadzenie. Była cicha, pogodnego usposobienia i pokorna.
NIECH ODPOCZYWA W POKOJU!
Józef i Maria Żur
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Wakacje z Bogiem… w Biskupinie

Dnia 23 czerwca, zaraz po odebraniu świadectw szkolnych,
grupa 49 dzieci rozpoczęła swoje wakacje z Bogiem i wraz
z ks. Wojciechem wyruszyła w podróż do Biskupina.
Pierwszego dnia kolonii udaliśmy się w sentymentalną
podróż kolejką wąskotorową do Żnina. Wieczorem panie
animatorki przeprowadziły pełen niespodzianek chrzest
obozowicza. Niedzielę spędziliśmy w pierwszej stolicy państwa polskiego – Gnieźnie. Uczestniczyliśmy we Mszy w Katedrze Gnieźnieńskiej, następnie zapoznaliśmy się m.in.
z historią Drzwi Gnieźnieńskich, przedstawiających życiorys św. Wojciecha. Później zwiedziliśmy Muzeum Początków Państwa Polskiego. Wieczorem w naszej Przystani Biskupińskiej rozegraliśmy pasjonujący turniej hokeja na wodzie. Kolejny dzień upłynął nam również na podróży w odległą przeszłość. Przenieśliśmy się 2700 lat wstecz do starożytnej osady biskupińskiej, gdzie rodziła się kultura łużycka.
Wynieśliśmy stamtąd mnóstwo wrażeń… oraz słoiczków
z pysznym miodem. W Przystani czekały już na nas kolejne
atrakcje, tym razem warsztaty kulinarne. Nikt nie powie
nam już, że nie potrafimy zrobić drożdżowej bułeczki czy
ubić w maselnicy masła. Smakowały wybornie wraz z kiełbaską z ogniska. Wtorek spędziliśmy zwiedzając Muzeum

Kolejki Wąskotorowej w Wenecji oraz ruiny zamku Diabła
Weneckiego. Wieczorem odbyła się olimpiada sportów dziwnych. Oj, działo się! W środę czekał nas Ostrów Lednickiwzruszająca podróż w miejsce Chrztu Polski. Dużym przeżyciem była msza św. pod słynną Bramą Rybą na Polach Lednickich. A relaksu dostarczyło plażowanie na kąpielisku w
Gołąbkach. Kolejny dzień – kolejna wycieczka. Tym razem
Kruszwica, a w niej Kolegiata i słynna Mysia Wieża, gdzie
myszy zjadły Popiela. Na deser rejs statkiem po jeziorze Gopło. W drodze powrotnej schłodziliśmy emocje na kąpielisku. Kolejnego dnia ambitne plany pokrzyżowała nam ulewa. Ale i na to znalazł się sposób. Najpierw zmierzyliśmy się
z testem wiedzy na temat Biskupina i okolic. Popołudnie to
już rekreacja na basenie krytym w Mogilnie. Wieczorem
uczestniczyliśmy w uroczystej mszy dziękczynnej za czas
kolonii. Na kolację pyszna rybka… a później „zielona noc”!
Nadeszła sobota i niestety czas pożegnania z pięknym Biskupinem. Ostatnią atrakcją były odwiedziny w siedzibie
Radia Maryja w Toruniu. Nasi reprezentanci mieli nawet
okazję uczestniczyć w modlitwie różańcowej na antenie radia. Po kilku godzinach podróży, z walizkami pełnymi wrażeń i pozytywnych przeżyć wróciliśmy do naszych domów.
Dziękujemy wszystkim organizatorom, sponsorom i uczestnikom tego wspaniałego wypoczynku, w szczególności
księdzu Wojciechowi! Do zobaczenia za rok!
Sylwia Grygierczyk
PS.
Do obejrzenia obszernej fotorelacji i poczytania wspomnień
uczestników zapraszamy na stronę internetową naszej
parafii! W tym miejscu chcemy podziękować naszym sponsorom: „Caritas” diecezji bielsko-żywieckiej, Parafii pw. św.
Barbary w Strumieniu, Urzędowi Miasta Strumień, Firmie
„Accord Plus” ze Zbytkowa, Panu Mirosławowi Klimoszowi, Panu Krzysztofowi Tekli a także uczestnikom Wieczoru
Uwielbienia w Zbytkowie. NIECH WASZĄ DOBROĆ BÓG
STOKROTNIE WYNAGRODZI!
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Wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu!
Wywiad ks. dra Krzysztofa Czapli
dyrektora Sekretariatu
Fatimskiego z Izabelą Kozłowską
(przedruk z czasopisma „Źródło”)- CZ. 1
Stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie może
być dla chrześcijan impulsem?
Każda rocznica przypomina nam wydarzenia i fakty. Obchody okrągłych jubileuszy cechuje to, że zawsze są bardziej celebrowane. Przeżywamy setną rocznicę objawień fatimskich, więc rodzi się
nadzieja, że jubileusz będzie okazją do zgłębienia tego, co
trojgu pastuszkom z Fatimy powiedziała Maryja. Biskupi
na całym świecie, także i w Polsce – mówię tu m. in. o biskupie świdnickim, tarnowskim i ełckim – skierowali do wiernych listy. Czytając wspomniane pasterskie słowa nie mam
wątpliwości, że setna rocznica objawień fatimskich otwiera
nową księgę spoglądania w treść i istotę orędzia. Dotychczas
wiele mówiono o okolicznościach objawień Matki Bożej,
o tajemnicach fatimskich, ale jest to wiedza powierzchowna.
Setna rocznica mobilizuje, aby spojrzeć na to wydarzenie
jeszcze raz, ale tym razem dokładniej, głębiej. I właśnie to
jest nowym otwarciem w postrzeganiu wydarzeń z Fatimy
z 1917 r.
Czy we współczesnym świecie objawienia fatimskie wciąż
pozostają aktualne? Co rusz pojawiają się głosy, że było
ono odpowiednie przed stu laty, ale nie dziś…
W samy orędziu mamy jednoznacznie wskazane przez
Maryję, że proces, który miał miejsce, był zapowiedziany.
Matka Boża powiedziała o poświęceniu świata i Rosji jej
Niepokalanemu Sercu. Maryja wskazała, że tak jak Ludwik XIV nie poświęcił Francji – i oto Francja doznała cierpienia rewolucji, tak samo i teraz nie uwierzą. Mówiła o tym
Maryja siostrze Łucji 13 czerwca 1929 r. w kaplicy domu
zakonnego w hiszpańskiej miejscowości Tuy. Oznacza to,
że Matka Boża w swoim orędziu wiedziała, że nie zostanie
ono przyjęte, że pojawią się wątpiący i negujący Jej słowa.
U samego początku Maryja zapowiada, że to
będzie proces. Powiedziała, że Hiacynta i Franciszek zostaną niedługo zabrani do nieba, a Łucja pozostanie na ziemi, aby przekazywać maryjne orędzie. Skoro Łucja Dos Santos zmarła dopiero w 2005 r., oznacza to, że w planach
Bożych objawienie Maryi w Fatimie ma wypełniać się przez dłuższy czas. Pan Bóg zaplanował,
że proces przyswajania, uwierzenia i odkrywania Fatimy będzie trwał przez dziesięciolecia.
Jak dzisiaj możemy rozpowszechniać orędzie
fatimskie?
Fatima ogólnie jest znana. Wielkim wyzwaniem
jest, żeby sięgać do treści orędzia. Bardzo popularna jest pobożność dnia 13 każdego miesiąca. Wówczas odbywają się czuwania maryjne, procesje, odmawiany jest różaniec fatimski.
Zadaniem jest, aby 13 dnia każdego miesiąca
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przywoływać treść maryjnego orędzia z Fatimy. Wówczas
zobaczymy poświęcenie, wynagrodzenie Niepokalanemu
Sercu Maryi, pierwsze soboty, codzienny różaniec. O tym
wszystkim mówi Maryja w orędziu. Dotychczas wiele
mówiliśmy o samej Fatimie, a pomijaliśmy treść objawień.
Są dwie części wspomnień siostry Łucji. W pierwszej streszczone jest całe orędzie, czyli wszystko co Maryja objawiła.
Ta książka ma 30-40 lat i zadziwiającym jest, że bardzo mało
osób ją zna. Treść objawień jest znana od 1930 r., a w Polsce od 1946 r. Ta treść nie jest potężną książką, mającą setki
stron. Licząc tylko słowa Maryi i anioła to zostaje raptem
kilka stron A4, które można przeczytać w kilka minut.
Mimo to sięgnięcie po nie, uważne odczytanie, traktowane
jest jako coś niemożliwego do przeczytania. A w tych kilku stronach A4 znajdziemy wszystko. Matka Boża mówi
wprost, że Pan Bóg pragnie nabożeństwa do Niepokalanego
Serca Maryi. Mamy w jej treści zawartą pierwszą tajemnicę
fatimską – wskazanie na źródło zła. Drugą tajemnicę fatimską, z której wprost dowiadujemy się, że lekarstwem na zło
jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, jak ono
powinno być przeżywane. Wszystko dokładnie mamy zapisane. Nie musimy domyślać się, analizować, doszukiwać się
głębszego sensu. W naszej Ojczyźnie zostało to dobitnie
przypomniane w 1946 r., kiedy Polska poświęcała się Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzieci po I Komunii Św. praktykowały pierwsze soboty, więc wypełnialiśmy orędzie Maryi. Co się wydarzyło, że po siedemdziesięciu latach od tego poświęcenia nie jesteśmy świadomi? W wielości treści
rozmyło się orędzie z Fatimy.
Jaki jest tego powód?
Brak sięgania do źródła. Musimy na nowo sięgnąć do treści
objawień i zacząć je wypełniać.
(część druga wywiadu pojawi się w następnym numerze)

Czerwcowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
• W czerwcu uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursach: matematycznym i polonistycznym, wykazując
się umiejętnościami z zakresu rozwiązywania zadań testowych oraz czytania ze zrozumieniem. W konkursie
„Świetnie liczę” wystartowało 57 uczniów. Na poziomie
klas II najładniej wypadł Michał Milanowski, zajmując
I miejsce, następnie na II miejscu znaleźli się Kacper
Blinda i Jakub Hernik, III miejsce wywalczyli sobie:
Aleksander Badura, Kinga Grygierczyk, Oliwia Jagniątkowska. Wśród uczniów klas trzecich I miejsce zajęli:
Jakub Barwicki, Krzysztof Kurowski na II miejscu
znaleźli się: Natalia Gołek, Bartłomiej Grzywa, Maria
Rozmarynowska, zaś III miejsce przypadło: Lenie Dybczyńskiej, Hannie Fyrli, Olivierowi Jurkowi. Konkurs
polonistyczny „Mądrze czytam” zgromadził aż 46 uczestników, którzy zmagali się ze szczegółowymi pytaniami
odnoszącymi się do tekstu o charakterze przyrodniczym.
I miejsce spośród uczniów klas II, którzy brali udział
w konkursie, zajęli: Kacper Blinda, Karolina Jerzok, Kornelia Kuczera, Wiktoria Strządała, na II miejscu znaleźli się: Agata Janik, Oliwia Jagniątkowska, III miejsce
przypadło: Natalii Górce, Milenie Kubasiak. Spośród
trzecioklasistów I miejsce wywalczyli sobie: Lena Dybczyńska, Nadia Dzięgielowska, Hanna Fyrla, Dominik
Nikiel, Maria Rozmarynowska, na II miejscu byli: Natasza Rauer, Klaudia Stokłosa, zaś III miejsce przypadło: Patrycji Kajsturze i Justynie Trędzie.
• 18 czerwca na Stadionie AZS Łódź odbywały się XXIII finały Ogólnopolskiej Edycji „Czwartków lekkoatletycznych”. Wśród ok. 2 tysięcy uczestników znaleźli się także
nasi uczniowie: Anna Szoska, w biegu eliminacyjnym na
600 metrów uzyskała bardzo dobry wynik 2:08:73 oraz
Jakub Libura, który świetnym czasem – 8,39 – w biegu
na 60 metrów chłopców w roczniku 2006 wywalczył
dla siebie złoty medal, puchar oraz nagrodę rzeczową
w postaci roweru. Ponadto 27 czerwca Jakub będzie re-

prezentował Polskę na Międzynarodowym Pucharze Lekkoatletycznym Dzieci w Łowiczu.
• 24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Podczas ostatniego w tym roku apelu całej społeczności uczniowskiej przedstawiono tych, którzy dzięki sumiennej
pracy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Oprócz świadectw i dyplomów gratulacyjnych zostały wręczone upominki ufundowane przez Radę Rodziców. W tym roku
szkolnym na przysłowiowy „pasek” zasłużyli sobie: w klasie IVa: Norbert Gaszczyk, Oliwia Góra, Jacek Halama, Miłosz Kucab, Magdalena Smolorz, w IVb: Mateusz
Blinda, Oliwia Wieczorek, Dominika Owsiany, w klasie
IVc : Remigiusz Konieczny, Mikołaj Kawa, Martyna
Maryńczak, Amelia Sajdok, Paweł Dziwoki, w klasie
Va: Paweł Kolendowicz, Natalia Stawowska, Martyna
Rzyman, Nadia Rzyman, Martyna Stawowska, Bartosz
Walecki, w klasie Vb: Albert Blobel, Natalia Figas, Dorota Herda, Wiktoria Kocur, Milena Kopeć, Nicole Krótki, Marcin Strządała, w klasie VIa: Bartłomiej Haspert,
Luiza Konieczny, Anna Franek, Dominika Myrczek, Maja Mijal, w klasie VIb: Dagmara Kornas, Marta Mrowiec,
Wiktoria Lazar, Dagmara Żeleźnik, Maria Chrośnik,
Oliwia Hawełka, w klasie VIc: Wiktoria Adamczyk, Hubert Blobel, Nikola Grzywnowicz, Karolina Ociepka,
Igor Stryczek, Piotr Strządała, Anna Szoska, Laura Żur.
Wszystkim uczniom gratulujemy wysokich osiągnięć w nauce.
Możecie być z siebie dumni, ponieważ to dzięki Waszej pracy
i zaangażowaniu mogliście się realizować i odnosić liczne
sukcesy. Życzymy udanych wakacji, by każdy z Was z wielkim
zapasem energii i pełen zapału wkroczył w nowy rok szkolny!
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Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum
16 czerwca na konferencji klasyfikacyjnej rada pedagogiczna
dokonała podsumowań kończącego się roku szkolnego
2016/2017. Tytuł "Najlepszego Absolwenta" otrzymało dziesięcioro uczniów: Milena Szczypka, Jakub Żur, Patryk Bielecki, Julia Ochodek, Wiktoria Jagieła, Zuzanna Rygiel, Łukasz
Faruga, Patrycja Hanslik, Izabela Kurowska, Agnieszka Żur.
Zdobywcą tytułu "Najlepszy Sportowiec" został Mateusz Pająk. Najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego uzyskał Łukasz Faruga, natomiast tytułem "Najbardziej kulturalnego
ucznia gimnazjum" uhonorowana została Weronika Winiarska. Wśród uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem znaleźli się, oprócz najlepszych absolwentów, następujący uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich: Bartłomiej Balas, Julia Bambach, Bartosz Bieńkowski, Szczepan
Blobel, Hubert Bojda, Karolina Cemor, Martyna Czaja, Kaja

Duda, Jan Dziwoki, Wiktoria Franka, Jakub Gabryś, Mateusz
Gabryś, Mateusz Gajda, Kamila Gawron, Inga Gruszka, Jan
Grygierek, Aleksandra Haładaj, Samuel Jurek, Agata Kajstura, Karolina Kamieńska, Aleksandra Kawa, Zuzanna Kąkol,
Martyna Kijas, Julia Kojzar, Oliwia Kozioł, Oliwia Luszowska, Emilia Maciąg, Mateusz Maciąg, Bartosz Maksimiuk,
Kamila Mendrok, Julia Mrowiec, Daniel Mrowiec, Paulina
Niedźwiedź, Marcela Pawlak, Kinga Pławecka, Laura Sędek,
Julia Sikora, Oliwia Słowik, Kornelia Staroń, Szymon Srokosz, Roksana Szczypka, Aneta Sztajer, Oliwia Szweblik, Przemysław Tomaszczyk, Paulina Wantulok, Paweł Wieliczka,
Aneta Wyleżuch, Oliwia Zawada, Martyna Zawiślańska. Wyróżnionym uczniom gratulujemy wyników, natomiast wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.
Oprac. IK
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Frazeologizmy ważną częścią naszego języka
– mitologizmy cz.1 –

Mitologia to, mówiąc najprościej, zbiór mitów, a także
nauka zajmująca się ich badaniem. Natomiast mit, według
słownika języka polskiego, to «opowieść o bogach, demonach, legendarnych bohaterach i nadnaturalnych wydarzeniach, będąca próbą wyjaśnienia odwiecznych zagadnień bytu, świata, życia i śmierci, dobra i zła oraz przeznaczenia człowieka». Uogólniając, za pomocą mitów starożytny człowiek tłumaczył sobie zjawiska otaczającego go
świata (funkcja poznawcza mitu), starał się zrozumieć swe
miejsce na Ziemi (funkcja światopoglądowa), wyrażał i podtrzymywał wierzenia religijne (funkcja sakralna).
Mity powstawały w różnych kulturach. Tworzyli je m. in.
Grecy, Rzymianie, Celtowie, Słowianie, Chińczycy itd. Najbardziej znana jest mitologia grecka, która (łącznie z Biblią) stanowi kolebkę kultury europejskiej. Uniwersalna
wartość mitów, zawarte w nich archetypy i symbole do dziś
są źródłem inspiracji dla twórców kultury i sztuki. Mity
stanowią także źródło wielu związków frazeologicznych
zwanych mitologizmami. A oto przykłady:
pięta achillesowa/Achillesa – czyjaś słaba strona, słaby
punkt („Matematyka była jego piętą achillesową, zawsze miał
z nią problemy”). Wyrażenie przywołuje imię mitycznego
herosa, bohatera wojny trojańskiej Achillesa, którego matka
Tetyda, pragnąc zapewnić mu nieśmiertelność, w dzieciństwie kąpała go w wodach Styksu, dzięki czemu jego ciało
stało się odporne na ciosy z wyjątkiem pięty, za którą go
trzymała. Zginął ugodzony strzałą właśnie w piętę przez
Parysa.
stajnia Augiasza – określenie czegoś zaniedbanego, będącego w wielkim nieładzie, którego usunięcie wymaga wielkiego wysiłku („Inspektor dał nam do zrozumienia, że należy
oczyścić tę stajnię Augiasza, jaką jest sytuacja w firmie”). Frazeologizm nawiązuje do dwunastu prac Herkulesa (w mit.
grec. Heraklesa). Jednym z zadań herosa było uprzątnąć nigdy nieczyszczone stajnie króla Elidy – Augiasza, posiadacza niezliczonych stad bydła. Herkules poradził sobie z zadaniem w ciągu jednego dnia, przepuszczając przez stajnie nurty rzek Alfejos i Penejos.
koń trojański – coś lub ktoś podstępnie wprowadzony do
jakiejś zbiorowości, a następnie działający na jej niekorzyść
i zgubę; ukryte niebezpieczeństwo („Luigi N. miał być koniem trojańskim rozpracowującym mafię od środka”). Wyrażenie pochodzi z „Iliady” Homera i nawiązuje do przebiegu wojny trojańskiej. Grecy, pozorując odstąpienie od oblężenia Troi, pozostawili pod murami miasta wielkiego drewnianego konia, w którym ukryli się wojownicy. Obrońcy
Troi, wbrew przestrogom Kasandry i Laokoona, wciągnęli
konia do środka, co przesądziło o ich zgubie. Grecy w nocy
opuścili swą kryjówkę, otworzyli bramy miasta i rozpoczęli
krwawą rzeź.
paniczny strach – nagły, niepohamowany, często nieuzasadniony strach, przerażenie, popłoch („Gdy wracam w nocy
do domu, ogarnia mnie paniczny strach, że ktoś czai się za
rogiem”, „Kiedy nauczyciel wywołał mnie do odpowiedzi,
ogarnął mnie paniczny strach”). Powiedzenie jest związane
z imieniem Pana – greckiego boga opiekuńczego lasów
i pól strzegącego pasterzy oraz ich trzód. Pan słynął ze swej

niezwykłej brzydoty oraz z bardzo kochliwego serca. Był pół
człowiekiem i pół zwierzęciem. Całe jego ciało pokrywała
gęsta, krótka sierść, miał koźle nogi, koźle różki, brodę
capa, długie szpiczaste uszy i pomarszczoną, zwierzęcą
twarz. Wzbudzał popłoch wśród nimf swoim przeraźliwym
wyglądem i przenikliwymi okrzykami. Szczególnie niebezpiecznie było zakłócać jego południową drzemkę. Nie wolno go było budzić najmniejszym nawet krzykiem czy choćby
łagodnym śpiewem. Pan zrywał się wówczas na równe nogi
rozwścieczony do granic wytrzymałości, wzbudzając trwogę
swym przeraźliwym krzykiem.
ikarowe loty – odważne przedsięwzięcie, które może zakończyć się fiaskiem („Podejrzewałem, że jego ikarowe loty
tak się zakończą – przeszacował swe możliwości i firma upadła”). Ikar, razem z ojcem Dedalem, na skrzydłach sporządzonych z piór i wosku uciekł z Krety. Wbrew ojcowskim
zakazom wzbił się zbyt wysoko i słońce stopiło wosk. Chłopiec runął do morza i utonął. Stał się symbolem młodzieńczego idealizmu, marzycielstwa, skłonności do podejmowania ryzyka.
nić Ariadny – nić przewodnia; sposób wybrnięcia z zawiłej,
trudnej sytuacji („Wskazówki, których mi udzieliłaś były dla
mnie niczym nić Ariadny. Dzięki nim udało mi się wybrnąć
z poważnych kłopotów”). Wyrażenie nawiązuje do mitu o Tezeuszu, który udał się do Labiryntu, aby zabić Minotaura
(pół człowieka, pół byka). Ariadna (córka króla Minosa)
wręczyła mu kłębek nici, a Tezeusz za jej radą umocował
koniec nitki u wejścia do Labiryntu, po czym kłębek rozwijał, dzięki czemu mógł trafić z powrotem do wyjścia.
przenieść się na Pola Elizejskie – umrzeć. Według mitologii
greckiej i rzymskiej Pola Elizejskie, Elizjum, Kraina Cieni,
Wyspy Błogosławionych i Szczęśliwych było to miejsce
pobytu dusz błogosławionych zmarłych. Znajdowało się
gdzieś na Zachodzie, nad Oceanem albo pod ziemią, w Hadesie (tzw. łąki asfodelowe).
przeciąć węzeł gordyjski – rozwikłać prostym, acz niebanalnym i radykalnym posunięciem, skomplikowaną, trudną lub niemożliwą do rozwiązania sytuację, zwłaszcza społeczną lub polityczną. Węzeł gordyjski to kunsztowny węzeł
z dereniowego łyka łączący jarzmo z dyszlem starego wozu
królewskiego złożonego w darze wotywnym w świątyni Zeusa przez Gordiosa – ojca Midasa, mitycznego założyciela
Frygii. Według wyroczni, ten, kto ten węzeł rozwiąże, zostanie panem świata. Gdy Aleksander Wielki w 333 r. p.n.e.
ujarzmił Frygię i zajął miasto Gordion, spróbował rozwiązać
węzeł, a nie mogąc tego uczynić, rozciął go mieczem.
znaleźć się między Scyllą a Charybdą – znaleźć się w sytuacji bez wyjścia, między dwoma niebezpieczeństwami,
między młotem a kowadłem. Zwrot nawiązuje do przygód
Odysa, bohatera „Odysei” Homera, który wracając po wojnie trojańskiej do Itaki, musiał przepłynąć pomiędzy Scyllą
i Charybdą – dwoma potworami stojącymi na dwóch przeciwległych brzegach cieśniny morskiej (Scylla mająca sześć
głów porywała ludzi ze statków, zaś Charybda połykała je
w całości). Odys wybrał tzw. mniejsze zło – pokonał cieśninę, płynąc w pobliżu Scylli, ale musiał poświęcić życie
sześciu towarzyszy.
Grażyna Gądek
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Pierwsze piątki miesiąca oczami

dzieci

Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem
pierwszych piątków miesiąca. Drugi z nich brzmi: Zgoda i pokój będą panowały w ich
rodzinach. Cóż tu dodać? Sprawa rodziny od zawsze, a już tym bardziej dziś w dobie okrutnej
walki szatana z tą najbardziej podstawową wspólnotą gdzie wzrasta wiara, jest priorytetowa!
Siostra Łucja- jedna z trojga dzieci fatimskich- pod koniec swego życia napisała list do kard.
Carlo Caffarry, w którym można przeczytać treść jednej z jej wizji: „Ostateczna walka między
szatanem a Bogiem rozegra się o małżeństwo i rodzinę (…) Nie lękaj się, gdyż każdy, kto działa
na rzecz świętości małżeństwa i dla rodziny zawsze będzie atakowany i będą mu się sprzeciwiać
na wszelkie sposoby, gdyż są to kwestie kluczowe. Matka Boża już zmiażdżyła mu (szatanowi,
przyp. a.) głowę”. Od zewnętrznych wrogów rodziny jeszcze jednak gorsi są…sami członkowie
rodziny! Dlatego brawo dla dziewczynek, które namalowały ten obrazek, za zaakcentowanie
przeproszenia i przebaczenia w rodzinie! Bo właśnie silną rodzinę buduje się na trzech słowach,
o których papież Franciszek mówił na ŚDM w Krakowie: proszę, przepraszam, dziękuję! Zatem
do dzieła, walczmy o silne rodziny przez odprawianie pierwszych piątków. W końcu sam Jezus
obiecał nam pomoc!
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