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W I piątek miesiąca (1.09) wyjazd do chorych od godz. 
9:00. Zapisy u siostry w zakrystii. Od 17:00 w tym dniu 
także okazja do Spowiedzi. Będzie to Spowiedź zarów- 
no pierwszopiątkowa, jak i na rozpoczęcie nowego ro-
ku szkolnego. Zapraszamy!
W niedzielę 3.09 na Mszy o godz. 8:00 będziemy dzię- 
kować Panu Bogu za tegoroczne plony i prosić o Boże 
błogosławieństwo dla rolników z naszej parafii i ich ro- 
dzin. Za Waszą pracę: Bóg zapłać i Szczęść Boże na 
dalszą! 
W poniedziałek 4.09 rozpoczęcie nowego roku szkol- 
nego 2017/2018. Zapraszamy na Msze Św.: o godz. 8:00 
gromadzą się dzieci z klas I-V SP, a o 9:00 z klas VI-
VII SP oraz II-III gimnazjum. Życzymy Bożego błogo-
sławieństwa na ten czas wszystkim nauczycielom, ucz-
niom oraz pracownikom szkół!
W piątek 8.09 Święto Narodzenia NMP. Na Mszach 
tradycyjne poświęcenie ziarna siewnego. Zapraszamy!
W niedzielę 10.09 na nieszporach w naszym kościele o 
godz. 16:30 będzie poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych dla uczniów naszej parafii. Zapraszamy na to 
nabożeństwo: nauczycieli, katechetów, a nade wszystko 
uczniów wraz z rodzicami. Prosimy o liczny udział!
We środę 13.09 zapraszamy do naszego sanktuarium na 
kolejne nabożeństwo fatimskie o godz. 20:00. Tym ra- 
zem nabożeństwo poprowadzą i poniosą figurę MB 
harcerze.

We czwartek 14.09 Święto Podwyższenia Krzyża Świę-
tego. W związku z tym zapraszamy w niedzielę 17.09 
na godz. 15:00 pod krzyż przy ul. Ks. Londzina na 
nabożeństwo.
Solenizantkom tego miesiąca, tj.: s. Emanueli i s. Wa- 
cławie życzymy obfitości łask Bożych na drodze po-
wołania zakonnego. Szczęść Boże!

Z życia parafii
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Zmarli:
Żur Józef (85 l.) 
Kawa Wiesław (63 l.)

Chrzty:
Łukasz Maziarz 
Julia Kozłowska 
Wojciech Krzempek 
Jan Florek

Statystyka – sierpień 2017

Śluby:
Cepok Łukasz – Ścieszka Marzena 
Janota Mateusz – Woźniczka Katarzyna

Tradycyjnie, jak co roku 6 sierpnia wyruszyła piesza 
pielgrzymka do Częstochowy. Grupą strumieńską opi- 
ekował się ks. Stanisław Binda, a głównym przewodni-
kiem grupy cieszyńskiej, z którą się połączyliśmy był 
Ks. prałat Stefan Sputek z parafii św. Jerzego w Cie-
szynie. Do grupy strumieńskiej zapisało się wiele no-
wych osób spoza Strumienia, które postanowiły po raz 
pierwszy wyruszyć na pielgrzymi szlak. W sumie 254 
osoby wyruszyły na cieszyńską pieszą pielgrzymkę. Cie- 
szyliśmy się z obecności siedmiu kapłanów, kleryka 
Macieja i sióstr zakonnych. Przez pierwsze trzy dni 
pogoda była dla nas wyjątkowo łagodna, ale później 
zmagaliśmy się z upałami. Obawialiśmy się także gro-
źnej burzy, która straszyła nas w Kamieńskich Młynach.
W czasie pogodnego wieczoru w poniedziałek uczci-
liśmy zawarcie małżeństwa pielgrzymkowej pary Kla- 
udii i Konrada Mysakowicz. A we wtorek, w dniu po- 
święconym kapłanom złożyliśmy życzenia z okazji ju-
bileuszu dwudziestopięciolecia święceń Ks. Stanisława 
Bindy. Zaś w środę po raz kolejny śpiewaliśmy uro- 
dzinowe sto lat Ks. Rafałowi Stworze. Podczas piel-
grzymiego szlaku mogliśmy wysłuchać świadectwa 
idącej z nami Magdaleny Michalik, która zagrała w fil- 
mie „Zerwany Kłos” opowiadającym o życiu błogosła-
wionej Karoliny Kózkówny. W tym roku częściowo 
uległ zmianie skład grupy muzycznej. Wejście grupy 
cieszyńskiej aleją jasnogórską upamiętniła w tym roku 
także telewizja Polsat w programie Wydarzenia, gdzie 

wspomniano o naszej nowej przyśpiewce na melodię 
refrenu Despacito:

To Cieszyńska!
W rytm muzyki wędruje Cieszyńska.
My piechotą zdobywamy szczyty.
W łaski Boże każdy dzień obfity.
To Cieszyńska!
Do Maryi wędruje Cieszyńska.
Każdy krok zbliża nas do celu.
Spójrz Mateńko jak nas jest wielu!

Pomysłodawcą i autorem słów pierwszej części refrenu 
był Adam Klus, słowa drugiej części refrenu ułożyła 
Dorota Cekiera. 
13 sierpnia zgromadziliśmy się pół godziny wcześniej 
przed różańcem, aby zaśpiewać pieśni do Matki Bożej. 
O 20.00 rozpoczął się różaniec do Matki Bożej Fatim-
skiej, aby uczcić 100 lecie objawień. Cieszyliśmy się, że 
różaniec zgromadził i zaangażował do poprowadzenia 
modlitwy i niesienia figury Matki Bożej Fatimskiej 
pielgrzymów z cieszyńskiej pieszej pielgrzymki, także 
spoza naszej parafii. Z radością śpiewaliśmy, aż zgasły 
w  kościele wszystkie światła. Wyszliśmy z kościoła 
przed 22.00 – wciąż mając mało śpiewu na Chwałę 
Pana! 
Dziękujemy za modlitwy w naszej intencji oraz za 
przywitanie w Częstochowie!

Z pielgrzymim pozdrowieniem,
Natalia Gabryś

Każdy krok zbliża nas do celu. Spójrz Mateńko jak nas jest wielu!
 XXVI Piesza Pielgrzymka Cieszyn/Strumień – Jasna Góra
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1-szy piątek miesiąca – 1.09
WSPOMNIENIE BŁ. BRONISŁAWY

	 7:00	 1)	W	int.	czcicieli	NSPJ	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Henryka	Kulisa,	++	z	rodzin:	Kulis,	Michalik,	

dusze	czyśćcowe
	16:30	 Zbytków	–	W	int.	czcicieli	Różańca	Św.	żyjących	i	zmar-

łych
	18:00	 Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

błog.	z	ok.	60	rocz.	ur.	Stanisława
1-sza sobota miesiąca – 2.09
7:00	1)	Msza	Św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone	Nie-

pokalanemu	Sercu	NMP
	 	 2)	Za	+	rodziców:	Stanisławę	i	Walentego	Krzempków,	

dziadków	z	obu	stron
	18:00	 1)	Za	+	Franciszka	Strządałę	i	rodziców
		 	 2)	Za	+	Franciszka	Szupinę	w	rocz.	śm.,	żonę	Annę,	

++ rodzinę	z	obu	stron
1-sza niedziela miesiąca – 3.09
	 6:30	 Za	+	Julię	i	Józefa	Tomaszków,	rodziców	z	obu	stron,	

synów:	Franciszka	i	Józefa
	 8:00	 Msza	Św.	dziękczynna	za	tegoroczne	plony,	zbiory
	 9:30	 W	int.	czcicieli	Różańca	Św.	żyjących	i	zmarłych
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Gertrudę	Dziendziel,	męża	Romana
	11:00	 Za	+	Wiesława	Kawę-	od	rodzeństwa
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Józefa	Żura	–	od	rodziny	Brandys
Poniedziałek – 4.09
	 7:00	 Za	+	Karola	i	Zofię	Zaremba,	synów	i	córki
	 8:00	 Msza	Św.	na	rozpoczęcie	roku	szkolnego	(klasy:	I-V)
	 9:00	 Msza	Św.	na	rozpoczęcie	roku	szkolnego	(klasy	VI-VII,	

II-III	gimnazjum)
	 	 18:00	 Za	+	Kazimierza	Wieczorka	w	1	rocz.	śm.
Wtorek – 5.09
	 7:00	 1)	Za	+	męża	Kazimierza	Trepczyńskiego,	rodziców:	

Agnieszkę	i	Wilhelma	Żertka
	 	 2)	Za	+	Józefa	Niemczyka,	dwie	żony,	dwie	córki,	trzech	

zięciów,	wnuka	Mariana,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	+	Bronisława	Zachorka,	Lucjana	Staronia,	 

++	z	rodzin:	Zachorek,	Baron,	Staroń,	Kupczak
	 	 2)	Za	+	Jana	Gawrona	–	od	żony
Środa – 6.09
	 7:00	 1)	Za	+	rodziców:	Stanisława	i	Annę	Dziewięckich,	Marię	

i	Henryka	Nawrat,	brata	Edmunda
	 	 2)	Za	+	Adolfa	Kajsturę-	od	córki	Wandy
	18:00		 1)	Za	+	rodziców:	Hildegardę	i	Czesława	Mejsak,	 

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

i	rodziców	z	obu	stron
1-szy czwartek miesiąca – 7.09

WSPOMNIENIE ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO
	 8:00	 1)	Za	+	Annę	Krzempek	–	od	rodzin:	Mika,	Pieczonka	

i Pietrzyk
		 	 2)	Za	+	Stanisława	Teklę-	od	rodzin:	Krzempek,	Szczyp-

ka	i	Folek
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Martę	Kopoczek,	męża	Ferdynanda,	 

++	z	rodzin:	Gil,	Staroń,	Kopoczek
	18:00	 Za	+	Emilię	Żerdka	w	35	rocz.	śm.	i	męża	Wiktora
Piątek – 8.09 ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
	 7:00	 1)	Za	+	Jadwigę	i	Alojzego	Mańka,	dwóch	synów	i	dziad-

ków,	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Władysława	Puzonia	–	od	rodziny	Szymonek
	18:00	 1)	Za	+	Rudolfa	Francuza,	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	rodziców:	Annę	i	Antoniego	Michalik,	męża	 

Pawła,	teściów,	rodzeństwo,	dziadków,	dusze	czyść.

Sobota – 9.09
	 7:00	 Za	+	Jadwigę	i	Józefa	Palarczyk,	syna	Franciszka
	12:00	 ŚLUB:	HERMAN-KOZIK
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Gołysznego,	zięcia	Mariana,	 

++	rodziców,	teściów,	++	z	rodzin:	Janik	i	Poloczek
	 	 2)	Za	+	Anitę,	Martę	i	Edmunda	Jerszyńskich,	Wandę	

Adamczyk
	 	 3)	Za	+	Kazimierza	Kajsturę,	ojca	Tadeusza,	dziadków:	

Zofię	i	Józefa
Niedziela – 10.09
	 6:30	 Za	+	teściów:	Jadwigę	i	Adolfa	Krzempek,	czterech	

synów,	córkę,	ks.	kan.	Alojzego	Raszkę,	kuzyna	 
	Franciszka,	Annę	Motyka,	Marię	Bregin,	Jadwigę	Bilik,	
krewnych,	znajomych,	sąsiadów,	dusze	czyśćcowe

	 8:00	 Za	+	Władysławę	i	Emila	Szupina,	rodziców,	rodzeństwo	
z	obu	stron

	 9:30	 Za	+	Annę	i	Franciszka	Niemiec,	córkę	Annę,	zięciów:	
Ludwika	i	Zdzisława

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Elżbietę,	Edwarda,	Krystiana	Pollok,	
rodziców	z	obu	stron

	11:00	 CHRZEST:	Smozik	Artur
	 	 ROCZKI:
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Ludwika	Burkot	i	żonę	Ludwinę
Poniedziałek – 11.09
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	Szczypkę	w	36	rocz.	śm.,	żonę	Antoninę	 

w	16	rocz.	śm.,	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Otylię	Kajstura	–	od	rodziny	Dyrlaga
	18:00	 1)	Za	+	Marię	Tyrtania	i	rodziców
	 	 2)	Za	+	Kazimierza	Kaplitę	w	29	rocz.	śm.	i	rodziców
Wtorek – 12.09
	 7:00	 1)	Za	+	Otylię	i	Tadeusza	Budkowskich,	Krystynę	i	Bru-

nona	Żur,	Franciszka	i	Zofię	Żur,	Rudolfa	 
i	Władysława	Żur

	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Dąbrowskiego-	od	rodziny	Bulanda
	18:00	 1)	Za	+	żonę	Bernadetę	Spandel	w	19	rocz.	śm.,	rodzi-

ców:	Dorotę	i	Alfreda	Spandel,	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Agnieszkę	i	Karola	Gawron,	rodziców	z	obu	

stron,	zięcia,	synową,	dusze	czyśćcowe
Środa – 13.09 WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	i	Otylię	Sosna,	Ryszarda	Niedzielę
	 	 2)	Za	+	Genowefę	Żur-	od	wnuczki	Joanny	z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Puszczewicza	w	rocz.	śm.,	żonę	Marię,	

córkę	Zofię,	zięciów:	Zbigniewa,	Krystiana,	d.	czyś.
	 	 2)	Za	+	Pawła	Kurciusa	na	pam.	ur.,	Gizelę	i	Stanisława	

Kluzik,	Małgorzatę	Chwieja,	Władysława	Kurciusa
	20:00	 NABOŻEŃSTWO	FATIMSKIE
Czwartek – 14.09

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
	 8:00	 Za	+	Irenę	Janotę-	od	rodzin:	Sojka,	Cywiński
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Annę	i	Franciszka	Pisarek,	czterech	

synów,	dwie	córki,	wnuczki,	wnuków,	++	z	rodziny
	18:00	 1)	Za	+	Andrzeja	i	Bronisławę	Misiur,	Wacława	Skłodow-

skiego,	++	z	rodzin:	Bryś,	Misiur,	Kozłowski,Skłodowski
	 	 2)	Za	+	Walentego	Pustelnika	w	18	rocz.	śm.,	rodziców	

i dziadków
Piątek – 15.09 WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ
	 7:00	 Za	+	Alfreda	Migdała	na	pam.	ur.-	od	żony
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci	za	++
	 		 	2)	Za	+	Karola	Wantuloka,	rodziców	z	obu	stron,	brata	

Zygfryda,	Jana	Mendera
	 	 3)	Za	+	Franciszka	Bukowskiego	w	15	rocz.	śm.,	 

rodziców:	Gertrudę	i	Stefana,	braci:	Jana	i	Tadeusza

Intencje mszalne
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Sobota – 16.09 
WSPOMNIENIE ŚŚ. KORNELIUSZA I CYPRIANA

	 7:00	 Za	+	Stanisława,	Mirosława	i	Kazimierza	Kajstura,	 
rodziców:	Stefanię	i	Franciszka

	18:00	 1)	Za	+	Zofię	i	Józefa	Sosna,	Emilię	i	Kornela	Waleczek
	 	 2)	Za	+	Brunona	Gołego,	siostrę	Wiktorię,	rodziców,	

dusze	czyśćcowe
	 	 3)	Za	+	Wilhelma	Ociepkę,	rodziców	z	obu	stron
Niedziela – 17.09
	 6:30	 Za	+	Agnieszkę	i	Jana	Czakon,	rodziców,	rodzeństwo,	

prawnuka	Dawida,	dusze	czyśćcowe
 8:00 
	 9:30	 Za	+	Alojzję	Pietrzyk,	męża	Józefa,	trzy	córki,	dwóch	

synów,	czter.	zięciów,	synową,	rodziców	z	obu	stron
	10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	Szkaplerznej	 

z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błog.	dla	rodziny	
Kuś

	11:00	 Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsza	
błog.	z	okazji	25	rocz.	ślubu

	15:00	 NABOŻEŃSTWO	PRZY	KRZYŻU	NA	UL.	KS.	LONDZINA
	17:00	 Za	+	Marię	Puzoń	w	32	rocz.	śm.,	siostrę	Hildegardę,	

rodziców,	dziadków,	++	z	rodz.:	Puzoń,	Niemczyk, 
	Kucz

Poniedziałek – 18.09 ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
	 7:00	 Za	+	Floriana	Worka	–	od	Ireny	i	Lidii	Szwarc
	18:00	 1)	Za	+	męża,	rodziców,	dziadków
	 	 2)	Za	+	Alfredę	i	Tadeusza	Polak,	Marcina	Cholewika
Wtorek – 19.09
	 7:00	 1)	Za	+	Eugenię	Dziędziel-	od	rodziny	Bołdys
	 	 2)	Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	sąsiadów:	Niemiec	 

i	Małek
	18:00	 Za	+	Wandę	i	Jana	Bochenek,	zięcia	Henryka
Środa – 20.09

WSPOM. ŚŚ. ANDRZEJA KIM TAEGON, PAWŁA HASANG I TOWARZYSZY

	 7:00	 Za	+	Annę	Pisarek	–	od	koleżanek	z	Koła	Gospodyń	
Wiejskich

	18:00	 1)	Za	+	Teofila	Kocóra,	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	++	z	rodz.:	Jurczyk,	Paździor,	Śleziona,	Haspert,	

Żertka
Czwartek – 21.09 ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA 
	 8:00	 Za	+	Janusza	Szweblika	–	od	żony	Ireny
	17:00	 Zbytków	–	Za	+	Joannę	i	Jana	Czerwińskich,	synów:	Jana	

i	Karola,	córkę	Otylię,	zięciów:	Karola	i	Franciszkę, 
wnuczkę	Renatę,	wnuka	Grzegorza,	Jadwigę	Szwarc	 
w	9	rocz.	śm.

	18:00	 1)	Za	+	Joannę	i	Stanisława	Płonka,	++	rodziców	 
i	rodzeństwo	z	obu	stron

	 	 2)	Za	+	Renatę	Gurba	w	10	rocz.	śm.,	męża	Stanisława
Piątek – 22.09
	 7:00	 Za	+	Józefa	Szefera	na	pam.	ur.,	rodziców:	Gruszka,	

Szefer
	18:00	 1)	Msza	Św.	dziękczynna	dla	rodziny	Żur
	 	 2)	Za	+	Jana	Brandysa	w	4	rocz.	śm.,	rodziców:	Brandys,	

Nawrat,	dusze	czyśćcowe
Sobota – 23.09 

WSPOMNIENIE ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY
	 7:00	 W	int.	czcicieli	św.	Ojca	Pio
	13:00	 ŚLUB:	KLUZ-GABRYŚ
	18:00	 1)	Za	+	Helenę	i	Ludwika	Wróbel,	++	synów:	Alojzego,	

Piotra,	Tadeusza

	 	 2)	Za	+	Józefę	i	Jana	Szczypka,	Mariannę	i	Franciszka	
Gabzdyl

		 	 3)	Za	+	Bronisławę	i	Jana	Matlak,	syna	Zdzisława,	
Stefanię	i	Ludwika	Szcypka,	rodziców	z	obu	stron,	Marię	
i Jana	Łomozik

Niedziela – 24.09
	 6:30	 Za	+	Marię	i	Konstantego	Kowal,	Emilię	Szczypka
	 8:00	 W	int.	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Weronikę	i	Józefa	Kamieńskich,	++	z	rodz.:	Kciuk,	

Pucharski,	Helenę	Chrostek,	Jana	Korca,	d.	czyść.
	10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	 

o	dalsze	błog.	z	ok.	rocznicy	ślubu
	11:00	 Za	+	ks.	dziekana	Franciszka	Jarczyka,	Helenę	i	Błażeja	

Jarczyk,	wszystkich	z	rodziny
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Alfonsa	Klimka,	brata	Karola,	szwagra	Józefa,	

szwagierkę	Bertę	i	rodziców	z	obu	stron
Poniedziałek – 25.09

WSPOMNIENIE BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA
	 7:00	 1)	Za	+	Stefanię	Janota	–	od	rodz.:	Wyleżuch,	Strządała,	

Kaplita
	 	 2)	Za	+	Grzegorza	Szafrańskiego-	od	współpracowników	

Zakładu	Uzdatniania	Wody	w	Goczałkowicach
	18:00	 Za	+	Alojzego	Zelnera,	++	z	rodz.:	Zelner,	Lala,	Alojze-

go	Korusa	i	Franciszka	Lalę
Wtorek – 26.09
	 7:00	 1)	Za	+	Joannę	Michalczyk-	od	rodz.	Orszulik
	 	 2)	Za	+	Wiesława	Kawę-	od	rodz.	Czyszczoń	z	Sieniawy
	18:00	 Za	+	Annę	i	Stanisława	Kajsztura
Środa – 27.09
	 7:00	 Za	+	Józefę	Sowa	i	rodziców:	Marię	i	Alberta	Tychow-

skich,	teściów:	Antoninę	i	Karola	Sowa
	18:00	 1)	Za	+	Antoniego	Kaszę	w	10	rocz.	śm.,	żonę	Wandę	 

i	syna	Leopolda,	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Mieczysława	Teklę
Czwartek – 28.09 WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA
	 8:00	 W	int.	czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki	Dobrej	

Śmierci	żyjących	i	zmarłych
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Józefa	Kurpasa	–	od	rodz.	Czech
	18:00	 Za	+	rodziców:	Bronisławę	i	Władysława	Lapczyk,	brata	

Bronisława,	dziadków	z	obu	stron
Piątek – 29.09

ŚWIĘTO ŚŚ. ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, GABRIELA, RAFAŁA

	 7:00	 1)	Za	+	Jerzego	Polińskiego	na	pam.	ur.,	++	z	rodzin:	
Poliński,	Dubicki,	Płonka,	Michner

	 	 2)	Za	+	Mariana	Korzeniewskiego	w	21	rocz.	śm.
	18:00	 1)	Za	+	Michała	i	Zofię	Sudoł,	syna	Eugeniusza,	synową	

Rozalię
	 	 2)	Za	+	Henryka	Urbanka	w	20	rocz.	śm.,	rodziców	 

i	teściów
Sobota – 30.09 WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA
	 7:00	 Za	+	Józefa	Żura	–	od	Ryszarda	i	Krystyna	Miodońskich
	12:00	 ŚLUB:	RAJWA-WYSŁUCH
	18:00	 1)	Za	+	Erwina	i	Otylię	Lang,	trzy	córki,	zięcia,	 

++	z	rodzin:	Żak,	Lang,	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	w	int.	Anny	i	Mirosława	 

w	1	rocz.	ślubu
	 	 3)	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	Św.	Ojca	Pio	z	podz.	za	otrz.	

łaski	z	prośbą	o	dalsze	błog.	i	zdrowie	dla 
	rodziny	Żur

W	intencjach	mogą	pojawić	się	błędy,	niedopatrzenia,	za	które	redakcja	z	góry	przeprasza.	 
W	miarę	potrzeby,	będą	one	poprawiane	w	intencjach	na	dany	tydzień.
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Słowa tej znanej i popularnej piosenki przywołują miłe 
wspomnienia. Ze względu na to, że z naszej parafii jest 
planowana pielgrzymka do Lwowa zachęcono nas, abyśmy 
napisały ten artykuł.
 Trzeba przyznać, że wiele osób, z którymi rozmawiałyśmy 
obawia się wyjeżdżać na Ukrainę. Często boimy się sytuacji 
politycznej, trudności przy przekraczaniu granicy, złych 
warunków sanitarnych. Jednakże trzeba pamiętać, że Ukra-
ina to wielkie państwo, dlatego we Lwowie znajdującym się 
blisko granicy z Polską można czuć się bardzo bezpiecznie. 
Wiemy o czym piszemy, ponieważ byłyśmy tam w dniach 
wspomnienia rzezi wołyńskiej. Nikt nie zrobił nam przy- 
krości, spotkałyśmy się za to z wielką życzliwością ludzi, 
którzy na każdym kroku starali się nam pomóc i mówić 
w języku polskim. Przesadzone są również opinie o warun-
kach sanitarnych. Wszystko zależy od miejsc, w których się 
znajdujemy. Na ogół warunki są znacznie lepsze, niż nasze 
opinie. Przed wyjazdem warto odwiedzić stronę Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W za-
kładce Polak za granicą znajdziemy bardzo szczegółowe 
informacje, które lepiej pomogą nam się przygotować do 
wyjazdu. Warto zarejestrować swój pobyt za granicą w inter-
netowym systemie Odyseusz, dzięki któremu można poczuć 
się bezpieczniej. Należy też wykupić ubezpieczenie. 
 Piętnaście lub szesnaście lat temu w naszej parafii przebywał 
na praktyce duszpasterskiej ks. dr Aleksander Biszko, któ- 
rego również udało nam się odwiedzić w kościele w Szczer- 
cu, gdzie jest proboszczem. Warto wspomnieć, że w Szczer-
cu urodził się i był ochrzczony gen. Stanisław Maczek, co 
upamiętnia tablica przy wejściu do świątyni. Wyjątkowym 

przeżyciem 13 lipca była w tej świątyni msza święta i ró-
żaniec w języku polskim, dzięki czemu mogłyśmy uczcić 
100 - lecie objawień fatimskich. Brat Ks. Aleksandra – Ks. 
Władysław obecnie jest dyrektorem Domu Pielgrzyma 
w Brzuchowicach na obrzeżach Lwowa. Zainteresowanych 
odsyłamy do strony internetowej: https://www.lwow-
dompielgrzyma.com/ 
Warto wspomnieć o Domu Pielgrzyma, ze względu na to, 
że w 2001 r. był tam papież a teraz św. Jan Paweł II. W Do-
mu Pielgrzyma są dwie kaplice, jadalnia, sala konferencyj-
na, duży ogród. W trakcie naszego pobytu znaleźli się tam 
ludzie z całego świata, którzy codziennie wychwalali Boga. 
P. S. Miejsce to pozwoliło nam przełamać kolejne stereotypy 
o Ukrainie. Nie było przerw w dostawie ciepłej wody, co 
więcej mogłyśmy pić wodę prosto z kranu, która była zdatna 
do picia, a w smaku bardzo smaczna. 
 Ze względu na pracę naukową miałyśmy mało czasu na 
zwiedzanie miasta. Jednakże przyjazna atmosfera i życzli-
wość ludzi zachęciły nas, aby przyjechać do Lwowa je-
szcze raz – obowiązkowo z wizytą w Operze Lwowskiej. 
Warto również odwiedzić Cmentarz Łyczakowski gdzie 
przy sektorze 60A tuż obok alejki znajduje się grób Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame na którym pisze:

TU SPOCZYWAJĄ S.S.de NOTRE-DAME
R.I.P.

MATKA PRZEŁOŻONA 
MARIA AKWINATA MIERZWA 

+ 14. VII. 1912.
MATKA PRZEŁOŻONA

MARIA STANISŁAWA BLANCARD 
(napis nazwiska nieczytelny)

+ 17. V.1920
Prawdopodobnie w grobie tym spoczywa siedem sióstr. 
Przy wejściu na cmentarz można poprosić o pomoc, aby po-
przez katalog wyszukać, w którym sektorze znajdują się na-si 
bliscy. Spotkałyśmy także przedstawiciela jednej z funda-cji 
przywieszającego biało-czerwone barwy do grobów Or- 
ląt Lwowskich. 
Ponadto uwadze wszystkich osób mających korzenie we 
Lwowie polecamy stronę internetową 
http://www.pamiecbliskich.com/index.php/pl/, 
ponieważ mogłyśmy zaobserwować ich pracę. 
 Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
tego, aby nasz pobyt naukowy we Lwowie mógł się udać, a w 
szczególności Pani Janinie Motylewskiej, która była z nami!

Natalia Gabryś
Mirosława Gabryś

Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu?
Tylko we Lwowie!
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Wynagradzajmy Niepokalanemu 
Sercu!

Wywiad ks. dra Krzysztofa Czapli  
dyrektora Sekretariatu  

Fatimskiego z Izabelą Kozłowską 
(przedruk z czasopisma „Źródło”) – CZ. 2

W tym roku Polska ponownie została poświęcona Niepo-
kalanemu Sercu Maryi…
6 czerwca na Krzeptówkach w Zakopanem, w miejscu zwa-
nym polską Fatimą, polscy biskupi ponowili poświęcenie 
Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Na stulecie objawień 
z Fatimy, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, została 
wypełniona jedna z próśb Matki Bożej. To poświęcenie 
się Niepokalanemu Sercu Maryi już było, więc w tym ro- 
ku było to powtórzenie, przypomnienie wydarzeń z 1946 r. 
Został przypomniany ten wspaniały dzień, który rozpoczął 
Fatimę w Polsce. Co więcej, była to okazja do zwrócenia 
uwagi, że Matka miała jedną prośbę, składającą się z dwóch 
elementów. Maryja mówiła: „przybędę prosić o poświęce-
nie” i dodała: i o „wynagrodzenie w pierwsze soboty”. Po-
święcenie się ma być aktem wspólnym, ale w parafiach ma 
to się przerodzić w praktykę nabożeństwa Pierwszych Sobót 
Miesiąca. Wówczas wypełnimy prośbę Maryi.

Maryja prosiła także o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu 
Sercu. Wokół tej prośby pojawiło się wiele mitów…
Mity i manipulacje wokół tej kwestii wynikają z tego, że 
wiele osób utożsamia wypełnienie warunku prośby, czy- 
li poświęcenie Rosji przez papieża i biskupów, ze zrealizo- 
waniem jej. Jest tu pewna nieścisłość. Matka Boża powie-
działa: „przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu 
Niepokalanemu Sercu i o Komunię Św. wynagradzającą 
w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, 
Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna 
propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywo-
łując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą mę-
czeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć”. 
Dokładnie wskazała, że papież w kolegialnej jedności z bi- 

skupami z całego świata ma poświęcić Niepokalanemu 
Sercu Rosję, ale jednocześnie musi być spełniony warunek 
wynagrodzenia, czyli przyjmowanie Komunii Św. wyna-
gradzającej w pierwsze soboty. Zadziwiającym by było, 
gdyby Rosja nawróciła się po samym poświęceniu, skoro 
nie jest wypełniana druga część prośby. Warunkiem jest po-
święcenie przez papieża i biskupów, ale my, Kościół, mamy 
wynagradzać Maryi.
Jak w księdza ocenie wypełniamy tę drugą część prośby 
skierowanej przez Matkę Bożą?
Niestety, sytuacja nie wygląda radośnie. Nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi, czyli tzw. Pierwsze Soboty 
Miesiąca, jest wciąż zbyt mało powszechne w świadomości 
wiernych i ludzi Kościoła. Ostatnie badania pokazały bar- 
dzo pięknie, że w Polsce w 80 % parafii znane jest nabo-
żeństwo Pierwszych Sobót. Niestety, jednak wczytując się 
w raport okazuje się, że niecałe 30 % polskich parafii 
przeżywa to nabożeństwo z intencją i warunkami, na które 
wskazywała Maryja. Tak sytuacja przedstawia się w Polsce, 
ale są kraje na świecie, gdzie to nabożeństwo jest obce. 
Powszechniejszym w świadomości katolików jest pobożność 
dnia 13. W dalszym ciągu funkcjonuje przekonanie, że 
poprzez praktykowanie dnia 13 wypełniamy orędzie Ma-
tki Bożej z Fatimy. Nic bardziej mylnego. Chociażby we 
wszystkich parafiach świata przeżywany był dzień 13, to 
nawet o ziarenko nie wypełniamy orędzia. Codzienny ró-
żaniec i przede wszystkim nabożeństwo wynagradzające 
– o to prosi Maryja. Jeśli tego nie będzie, nawet jeśli dnia 
13 przypominamy maryjne objawienie, to nie wypełniamy 
wezwania, które w nim jest. Przywołanie orędzia to jedno, 
ale kluczowym zadaniem jest wypełnianie orędzia poprzez 
Pierwsze Soboty. )
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W dniach od 16 do 21 sierpnia odbyła się kolejna pielgrzymka 
rowerowa. Tym razem pielgrzymi udali się do Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Swoje pielgrzymowanie 
rowerzyści rozpoczęli od mszy świętej i błogosławieństwa na 
drogę, którego udzielił im ksiądz proboszcz Jacek Kobiałka. 
Pielgrzymi ze swej strony wręczyli księdzu proboszczowi 
koszulkę pielgrzyma i złożyli życzenia z okazji zbliżających 
się imienin. 
Trasa IX pielgrzymki biegła przez Głuchołazy i Wambierzyce, 
grupa zwiedziła również Skalne Miasto w Czechach. Opiekę 
duchową nad pielgrzymami już kolejny raz roztoczył ks. Sta-
nisław, natomiast stroną techniczną zajął się P. Zdzisław Żur. 
Uczestnicy pielgrzymki dziękują wszystkim za modlitwę 
i podarowane ciasta, którymi raczyli się podczas wyprawy.

Czesław Kuboszek

IX Pielgrzymka rowerowa ze Strumienia  
dotarła do Krzeszowa!
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W dniach 5-14.08 cztery rodziny z naszego dekanatu wraz 
z ks. Wojciechem przeżyły wyjątkowy czas w Janowie Lubel-
skim – uroczym miasteczku na pograniczu Podkarpacia 
i  Lubelszczyzny. Na czas tych wczaso-rekolekcji składały 
się oprócz wspólnej modlitwy i Mszy Św. również m.in. od- 
poczynek nad tutejszym Zalewem Janowskim, zwiedzanie 
Sandomierza i Zamościa, rajd rowerowy przez przepiękne 
lasy janowskie do Łążka Garncarskiego, gdzie mieliśmy oka-
zję podpatrzeć jak powstają gliniane garnki (niektórzy sami 
się wzięli do lepienia). Również wieczory były urozmaicone: 
były warsztaty komunikacyjne z wykorzystaniem klocków 
„Lego”, maraton biblijny, projekcja filmu itd.…Te dziewięć 
dni przeleciało bardzo szybko. Rodziny wróciły zadowolone, 
ubogacone duchowo…Spotkaliśmy się tam bowiem nie tyl- 
ko z pięknem tamtejszych rejonów Polski, ale też z niesły-
chanym Pięknem duchowym mieszkańców „wschodniej 
ściany”. I w tym miejscu nie sposób nie wspomnieć osób, 
dzięki którym ten wyjazd doszedł do skutku w każdym de- 
talu: Księdzu Proboszczowi dr Jackowi Staszakowi za otwo- 
rzenie drzwi serca i sanktuarium MB Janowskiej dla nas; 
Państwu Andrzejowi, Beacie i Małgosi Wereskom z tam-
tejszego Domowego Kościoła za wspólną modlitwę, dyspo-
zycyjność, załatwianie wejść, przewodników, rowerów i go- 
ścinę podczas „garden party”; Pani Ani Majdanik – kiero-
wniczce internatu, w którym nocowaliśmy, a także Paniom 
kucharkom, sprzątaczkom za wielką życzliwość oraz Do-
minice, Wioli i Pani Eli za animowanie śpiewu podczas 
naszych Eucharystii, na których poznawaliśmy kolejne ra-
dy papieża Franciszka do owocnego przeżywania swego ży- 
cia…To tylko niektórzy spośród naszych dobrodziejów. Nie 
ma co za dużo pisać, bo autorowi zależy na tym, by w przy- 
szłym roku kolejne rodziny przekonały się na własnej skó- 
rze, jak wspaniale jest na wczaso-rekolekcjach w Janowie Lu- 
belskim. Tak, nie przesłyszeliście się, drodzy czytelnicy! 

Termin jest już zarezerwowany dla nas na 4-13.08.2018 r.! 
Zapisy na wyjazd u ks. Wojciecha do końca 2017 roku. 

Bracie, siostro…zdecydujesz się?

Rodzinne „wakacje z Bogiem” w Janowie Lubelskim 
zakończone. Ciąg dalszy nastąpi?
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Frazeologizmy ważną częścią naszego języka
– mitologizmy cz.2 –

puszka Pandory – źródło nieszczęść, zła, kłopotów, nie-
przewidzianych trudności („Molekularna puszka Pandory 
– tak oto przed nami rysuje się wspaniały świat biologii 
molekularnej, ale czy na pewno tak wspaniały?”). Według 
mitologii greckiej Pandora to pierwsza kobieta na Ziemi, 
którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi za to, że Prometeusz 
wykradł bogom ogień z Olimpu. Ulepił ją z gliny i wody 
Hefajstos na rozkaz Zeusa i zaprowadził do Epimeteusza, 
który pojął ją za żonę wbrew ostrzeżeniom swojego brata 
Prometeusza. W posagu Pandora otrzymała szczelnie zam-
kniętą glinianą beczkę (w literaturze europejskiej zwaną 
puszką), którą Epimeteusz i Pandora z ciekawości otworzyli. 
Znajdowały się w niej wszelkie nieszczęścia, które rozeszły 
się na cały świat.
złote runo – bogactwo, majątek, wielkie sprawy, rzeczy 
trudno osiągalne („Wizyta w muzeum to była istna wyprawa 
po złote runo wiedzy”). Frazeologizm pochodzi z mitologii 
greckiej i nawiązuje do wyprawy Argonautów po złote ru- 
no, czyli złotą skórę barana zawieszoną na drzewie w gaju 
w  Kolchidzie i strzeżoną przez stugłowego smoka, który 
nigdy nie spał. Skórę zdobył Jazon przy pomocy czarodziejki 
Medei.
męki Tantala – męczarnie wynikające z pożądania rzeczy, 
które znajdują się na wyciągnięcie ręki w wielkiej obfitości, 
a jednak są niedostępne („Cierpiał męki Tanala widząc, jak 
wszyscy wracali do domu na święta, podczas gdy on musiał 
zostać w pracy”). Związek frazeologiczny odwołuje się do 
historii lidyjskiego króla Tantala, który za zdradzanie bos-
kich tajemnic został skazany na wieczne męki głodu i pra-
gnienia w czeluściach Tartaru: stał w wodzie zanurzony po 
szyję, a najpiękniejsze owoce zwieszały się z gałęzi tuż nad 
jego głową. Gdy się nachylał, aby się napić, wody opadały, 
gdy sięgał po owoce, te natychmiast ulatywały w górę.
syzyfowa praca – praca bezcelowa, bezsensowna, nie-
przynosząca żadnych efektów, wymagająca ustawicznych 
i  często bezskutecznych wysiłków („Chciał oduczyć psa 
szczekania, ale zrozumiał, że to syzyfowa praca”, „Nasze 
pługi i piaskarki jeżdżą od dwudziestej, ale śnieg ciągle pada 
i jest to syzyfowa praca”). Według mitologii król Grecji Syzyf 
– najchytrzejszy z ludzi – po śmierci, za oszukanie bogów, 
dostał w Hadesie straszliwą pokutę: musiał pchać pod górę 
olbrzymi głaz, ale kiedy był już u szczytu i wydawało się, że 
jego męczarnia się kończy, głaz spadał i praca zaczynała się 
od nowa.
syreni śpiew – wabik; coś, co kusi, nęci, pociąga („Współ-
czesny telewidz to często tzw. szary odbiorca, który ulega sy- 
renim śpiewom wszechobecnej reklamy”). Syreny to wg mi-
tologii greckiej pół kobiety, pół ptaki, które mieszkają na 

wyspie, siedzą na łące i śpiewają, a na wybrzeżu pełno jest 
kości tych, co ich cudowny śpiew usłyszeli, zapomnieli 
o całym świecie i zginęli.
koło fortuny – zmienność losu, następowanie po sobie 
zdarzeń pomyślnych i niepomyślnych („Życie to koło fortuny”, 
„Gra w ruletkę to koło fortuny”). Fortuna (grec. Tyche) to 
bogini przeznaczenia, szczęścia, nieszczęścia i ślepego przy-
padku, kierująca ludzkimi losami. Przedstawiana jest z za-
wiązanymi oczami, rogiem obfitości i sterem.
znaleźć się w objęciach Morfeusza – zapaść w sen, za-
snąć, śnić („Przyłożyła głowę do poduszki i już po chwili 
znalazła się w objęciach Morfeusza”). W mitologii greckiej 
Morfeusz to jeden z trzech synów boga snu – Hypnosa 
zsyłający marzenia senne o ludzkich kształtach (Fobetor był 
personifikacją sennych koszmarów, zaś Fantasos zsyłał na 
ludzi sny o przedmiotach i zwierzętach).
zostać ugodzonym strzałą Amora (Erosa) – zakochać 
się w kimś od pierwszego wejrzenia („Chłopak ugodzony 
strzałą Amora nie mógł się oprzeć, by nie zerkać od czasu 
do czasu w stronę tej dziewczyny”). Frazeologizm pochodzi 
od mitologicznego bożka miłości Erosa (w mit. rzymskiej 
Amora) – pięknego chłopca o złotych skrzydłach, syna Aresa 
i Afrodyty, który trafiał z łuku strzałami miłości zarówno w 
serca bogów, jak i zwykłych śmiertelników.
wpaść w furię – wpaść w szał, być nieobliczalnym, wściekłym 
(„Jej ataki furii budziły przerażenie domowników”, „Kiedy 
wpadła w furię, nic nie mogło ją powstrzymać”). Furie to 
rzymskie boginie zemsty (w mit. grec. Erynie). Stały przede 
wszystkim na straży nienaruszalności związków krwi. Za 
zbrodnię popełnioną w rodzinie ścigały przestępcę nie tylko 
na ziemi, ale i w Hadesie.
wisieć nad kimś jak miecz Damoklesa – stanowić nieu-
stające źródło zagrożenia wiszące nad człowiekiem („Groźba 
powtórnego zdawania egzaminu wisiała nad nim jak miecz 
Damoklesa”). Damokles był dworzaninem tyrana Syrakuz 
Dionizjusza I Starszego. Gdy pewnego dnia wychwalał 
szczęście tyrana, Dionizos kazał mu zająć swe miejsce i wy-
dał dla niego wspaniałą ucztę, w czasie której Damokles 
ujrzał nad swoją głową ostry miecz zwisający z sufitu, za-
wieszony na cienkim włosie. Był to symbol zagrożeń i nie-
bezpieczeństw bezustannie czyhających na władcę.
poruszać się z gracją – poruszać się z wdziękiem, lekkością 
(„Szła ulicą, poruszając się z gracją”). Gracje to rzymskie 
odpowiedniki greckich charyt – bogiń wdzięku i radości 
(najczęściej przywoływane to: Eufrozyne – „radość”, Aglaia 
– „promienna” i Talia – „kwitnąca”)..

Grażyna Gądek



Pierwsze piątki miesiąca oczami  dzieci  

 

Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem 
pierwszych piątków miesiąca. Trzecia z nich brzmi: Będę ich pocieszał we wszystkich ich 
strapieniach. Każdy człowiek, na każdym etapie życia ma jakieś zmartwienia: dzieci 
przejmują się jedynkami w szkole (obrazek świetnie korespondujący z rozpoczynającym się 
rokiem szkolnym), młodzież odrzuceniem w grupie rówieśniczej, dorośli martwią się często 
o pracę, o dzieci, o najbliższych będących w obliczu choroby. Im dalej w życie, tym więcej 
zmartwień. Patrząc jednak od pozytywnej strony na ten obiektywnie trudny temat, można by 
powiedzieć, że zmartwienia są po to, by móc doświadczyć pocieszenia.  Stąd też wzięło się 
przysłowie: „jak trwoga, to do Boga”. I Jezus wcale się z tym nie kłóci. Sam zresztą mówi: 
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 
11, 28).  Jezus nieustannie nas pociesza, jest przy nas, ale my przyzwyczajeni do Niego jak do 
tlenu w powietrzu, nie zwracamy na to uwagi, nie dostrzegamy tego. Praktyka pierwszych 
piątków miesiąca (zwłaszcza Spowiedź- sakrament pocieszenia!) ma nas na tą prawdę bardziej 
otworzyć. I niech tak się stanie. Amen! 



Nabożeństwo Fatimskie

Fotografie z pielgrzymki oraz czuwania pochodzą od Adama Klusa, Renaty Zięby, Natalii Gabryś.

... Tylko we Lwowie!


