„Różaniec ponagla
nasze palce, usta
i serca do szerokiej
symfonii modlitw”
abp Fulton Sheen

1 października
2 października
3 października
4 października
5 października
6 października
7 października
8 października
9 października
10 października
11 października
12 października
13 października
14 października
15 października
16 października
17 października
18 października
19 października
20 października
21 października
22 października
23 października
24 października
25 października
26 października
27 października
28 października
29 października
30 października
31 października

DZIECI KOMUNIJNE
RÓŻE RÓŻAŃCOWE
KLASY IV-V SP
KANDYDACI DO BIERZMOWANIA
GÓRNICY
OAZA MŁODZIEŻOWA
WSPÓLNOTA „SYCHAR”
SIOSTRY SZKOLNE DE NOTRE DAME
APOSTOLAT MARYJNY
AKCJA KATOLICKA
RÓŻE RÓŻAŃCOWE
KLASY VI-VII SP
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

NAUCZYCIELE
OAZA RODZIN
BRACTWO ŚW. BARBARY
WSPÓLNOTA MODL. ZE ZBYTKOWA
KLASY II GIMNAZJUM
DZIECI MARYI
MINISTRANCI I LEKTORZY
HARCERZE
RÓŻE RÓŻAŃCOWE
KANDYDACI DO BIERZMOWANIA
DZIECI KOMUNIJNE
APOSTOLAT MARYJNY
RÓŻE RÓŻAŃCOWE
WSPÓLNOTA MŁODZ. ZE ZBYTKOWA
DZIECI MARYI
MINISTRANCI I LEKTORZY
ODNOWA W DUCHU ŚW.
CZŁONKOWIE RADY DUSZPASTER.

Grupa prowadząca nabożeństwo przygotowuje rozważania i przewodniczy modlitwie. Proszę w modlitwę angażować
także dzieci obecne w kościele. Modlitwę prowadzimy z pierwszej ławki pod ołtarzem św. Józefa.

Z życia parafii
Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w naszym
sanktuarium: od poniedziałku do soboty o 17:30, w niedziele o godz. 16:30. Rozpiska prowadzących nabożeństwa w gazetce, gablotce i na stronie internetowej.
1 października zostaną poświęcone dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św. różańce. W ten dzień
także pierwsze spotkanie z rodzicami tych dzieci.
W I piątek miesiąca (6.10) tradycyjnie odwiedzimy
chorych z posługą od godz. 9:00. Zgłoszenia u siostry
w zakrystii.
7 października odbędzie się ogólnopolska inicjatywa:
„Różaniec do granic”. Trzy parafie z naszego strumieńskiego dekanatu są włączone do akcji: Kończyce Małe,
Zebrzydowice, Marklowice Górne. Chętni do modlitwy w tym dniu za Polskę i świat, mogą uczestniczyć
w niej we wspomnianych kościołach. Zapisy i szczegóły na stronie internetowej wydarzenia:
www.rozaniecdogranic.pl.
W piątek, 13 października zapraszamy na ostatnie
w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, które poprowadzi
Zespół Regionalny „Strumień”. Zapraszamy również
dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, kandydatów
do bierzmowania i wszystkich czcicieli Matki Bożej.
W październiku, w godzinach kancelaryjnych, będzie
można zamawiać Msze Święte na rok 2018 w następującym porządku:
23-27.10 Msze jubileuszowe: małżeńskie, urodziny,
imieniny, o zdrowie i potrzebne łaski
30.10-3.11 Msze za zmarłych, wypominki
jednorazowe i całoroczne (przy
nich zaznaczyć, przed jaką Mszą
niedzielną mają być odczytywane)
10 października rozpoczynamy w naszej parafii pierwszą edycję ewangelizacyjnego kursu ALPHA dla dorosłych (18+). Szczegóły na stronie internetowej, plakatach, ulotkach, banerach. Zapisy drogą internetową
(link do formularza podany na stronie internetowej
parafii). Zapraszamy do wzięcia udziału szczególnie
osoby będące „na obrzeżach wiary”.

Statystyka – wrzesień 2017
Chrzty:
Kamila Szymonek
Maria Świeży
Jakub Konig
Antonina Marek
Kaja Dajnak
Artur Smozik
Franciszek Wiktorowski
Patryk Gaszczyk
Śluby:
Lipina Daniel – Szyndler Katarzyna
Herman Krzysztof – Kozik Magdalena
Klimek Paweł – Olszok Michalina
Zmarli:
Bogdan Piątek (68 l.)
Zbigniew Stawniczy (67 l.)
Jan Perlega (80 l.)
Maria Sawikowska (90 l.)
Edward Jarczyk (60 l.)

WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA
ZE ZBYTKOWA ZAPRASZA!

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:
Państwu Helenie i Władysławowi Prefeta
P. Marii Gruszce
Państwu Marii i Engelbertowi Brudny
P. Janinie Mikołajczyk
Państwu Ziebura z ul. Starowiejskiej
P. Barbarze i Zofii Brzuska
P. Alojzemu Gawronowi
Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folek
Państwu Grzegorzowi i Danucie Szpernol
Państwu Mirosławowi, Renacie i Marii Gawron
P. Ludwikowi Rojczykowi
Państwu Agacie, Mariuszowi i Rafałowi Gamża
Państwu Marii i Bronisławowi Łukasik
P. Karolowi Rysiowi
Państwu Marianowi i Irminie Orlik
Państwu Wandzie i Stanisławowi Rygiel
Państwu Szostek z ul. Młyńskiej
P. Jadwidze Grygierek
P. Zbigniewowi Chlebkowi
P. Irenie Sojce
Państwu Michalik z ul. Cieszyńskiej
P. Anastazji Staroń
Państwu Janowi i Mirosławie Brandys
P. Anieli Krzempek

Jesteśmy wspólnotą młodzieżową działającą w Zbytkowie. Wspólnotę założył ks. Paweł Hubczak i jego następcy kontynuują to wspaniałe, Boże Dzieło. Co robimy? Modlimy się, rozwijamy się w dziedzinie chrześcijańskiej kultury przezoglądanie wartościowych filmów, granie w gry o tematyce religijnej, dyskutując
o bieżących wydarzeniach w życiu Kościoła i społeczeństwa. A to wszystko przy wspaniałej herbacie
i ciastku. Angażujemy się w życie parafii, którą traktujemy nie jak „noclegownię”, ale jako „DOM”, za
który czujemy się współodpowiedzialni. Panuje w naszej wspólnocie Boża, radosna atmosfera. Chcesz
zasmakować tej NIEBIAŃSKIEJ rzeczywistości, bracie
i siostro? Przyjdź i doświadcz tego w każdy piątek
o 19:15 w salce kościoła w Zbytkowie. Zapraszamy
kandydatów od klasy VI wzwyż.
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Intencje mszalne
1-sza niedziela miesiąca – 1.10
6:30 Za + Rudolfa i Helenę Herman, Huberta Musika,
rodziców z obu stron
8:00 W int. czcicieli Różańca żyjących i zmarłych
9:30 Za + Franciszka Hutnickiego, żonę Stefanię, synów:
Bronisława i Józefa, Renatę Hutnicką, Franciszkę
Papkoj, zięcia Alojzego, wnuka Dariusza
10:00 Zbytków – Za + Józefa Kurpasa – od mieszkańców
z ul. Starowiejskiej i rodz.: Dawiec i Flaczek
11:00 Do Bożej Op. za wstaw. MB z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze błog. z ok. 30 rocz. ślubu Róży i Bogdana
16:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
17:00 Za + Magdalenę Waleczek – od mieszkańców bloków
z ul. Powst. Śl. 2 i 4
Poniedziałek – 2.10 WSPOMNIENIE ŚŚ. ANIOŁÓW STRÓŻÓW
7:00 Za + Józefa Żura – od córki Heleny z mężem
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Stefanię Miły w 8 rocz. śm., męża Antoniego,
rodziców, rodzeństwo z obu stron
2) Z okazji 90 rocz. ur. Bronisławy o zdrowie i błog.
Wtorek – 3.10
7:00 1) Za + Jana Gawrona – od syna Adama
2) Za + Adolfa Kajsturę – od sąsiadów Labza i Wojtek
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 Za + Bronisławę i Franciszka Waleczek
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
Środa – 4.10
7:00 Do Bożej Op. za wstaw. NMP i św. Franciszka z podz. za
otrz. łaski z prośbą o dalsze błog. w int. członków
III Zakonu św. Franciszka
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz, łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 60 rocz. ur. Stanisława
2) Za + Zdzisława Barcika, rodziców: Leona i Marię Barcik

1-szy czwartek miesiąca – 5.10
WSP. ŚW. S. FAUSTYNY
8:00 1) Za + rodziców: Annę i Wiktora Skorupa, braci:
Rudolfa i Józefa, dziadków, teściów
2) Za + Walerię i Bolesława Król, rodzeństwo, synów:
Fryderyka i Jana, rodziców z obu stron, Pawła i Alojzego
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 Zbytków – Za + Franciszka Pieczkę, braci, rodziców
i rodziców Pinocy
18:00 Za + Jana Knieżyka, rodziców z obu stron, siostrę Zofię
i szwagra Michała (po Mszy Chrzest: Nikola SPEK)
1-szy piątek miesiąca – 6.10
7:00 W int. czcicieli NSPJ żyjących i zmarłych
16:30 Zbytków – W int. czcicieli Różańca żyjących i zmarłych
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 Za + Gertrudę i Józefa Lekkich, córkę Krystynę,
++ z rodz.: Lekki, Lach
WSP. NMP RÓŻAŃCOWEJ
1-sza sobota miesiąca – 7.10
7:00 Msza św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
Niepokalanemu Sercu NMP
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Eugenię Sosnę w 1 rocz. śm.
2) Do Bożej Op. w int. Remigiusza w 18 rocz. ur.
3) Za + Ludwika Pisarka w 9 rocz. śm., matkę Jadwigę
w 20 rocz. śm., teściów, szwagrów, Kazimierza Zająca
Niedziela – 8.10
6:30 Za + Łucję Kinelską- od Lucyny z mamą
8:00 Za + Zofię Ronge, męża, syna, ++ z rodz. Joneczko
9:30 Za + Lesława Augustyniaka, rodziców, rodzeństwo
10:00 Zbytków – Za + Stanisławę Dawiec, trzy siostry, rodziców z obu stron, ++ z rodz.: Sajdok, Omozik, Konieczny
11:00 CHRZEST:
ROCZKI: Hanna Konieczny
16:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
17:00 Za + Stefanię Stalmach w 1 rocz. śm.: od rodz. Pietrzyk,
Kamiński, Klimek, Kajstura
WSP. BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA
Poniedziałek – 9.10
7:00 Za + Halinę Sosnowską, matkę Wandę Hauszild,
Mirosława Sosnowskiego, dusze czyśćcowe
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Józefę Sowę w 1 rocz. śm.
2) Za + Zbigniewa Wojciechowskiego w 3 rocz. śm.

Wtorek – 10.10
7:00 Za + Helenę, Franciszka, Michała Puzoń, Zofię
i Józefa Waleczek, dusze czyśćcowe
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Annę Krzempek- od Żywego Różańca
2) Za + Marię i Jana Wojtek, Franciszka Kocura,
++ z rodz.: Pietroszek, Pytel
Środa – 11.10
7:00 1) Za + Magdalenę i Teresę Duraj
2) Za + Andrzeja Kempczyńskiego, syna Krzysztofa,
rodziców z obu stron, dusze czyśćcowe
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 20 rocz. ślubu Joanny i Radosława
2) Za + Alinę Stokłosę w 7 rocz. śm.
Czwartek – 12.10
8:00 Za + Maksymiliana i Sylwię Kaczmarek,
rodziców i rodzeństwo
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 Zbytków – Za + Elżbietę i Cyryla Halama, ++ z rodziny
18:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 50 rocz. ur. Bogusława
2) Za + Natalię i Ludwika Brandys,
rodziców i rodzeństwo z obu stron
Piątek – 13.10
WSP. BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO
7:00 Za + Bolesława i Barbarę Mikołajczyk,
córkę Jadwigę, rodziców z obu stron
18:00 1) Za + Michała Hoffmanna w 5 rocz. śm.
2) Za + Pawła i Emilię Witoszek, Brunona i Helenę Miły,
rodziców, rodzeństwo z obu stron, Karola Niemczyka
20:00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Sobota – 14.10
7:00 Za + Rudolfa, Joannę i Aleksandra Bojda,
rodziców, rodzeństwo z obu stron
9:00 Msza Św. w int. Akcji Katolickiej
15:00 Zbytków – Msza Św. z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla
Marii Stępnikowskiej w 1 rocz. ur. i dla Jolanty Stępnikowskiej w dniu 30 ur.
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Czesława Muchę w 1 rocz. śm.
2) Za + rodziców: Annę i Emila Ślusarz, córkę Renatę
i Halinę, zięcia Franciszka, Marię Ślusarz
3) Za + Wandę Byrczek, męża Czesława, rodzeństwo
i rodziców
Niedziela – 15.10
6:30 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z okazji 40 rocz. ślubu
8:00 Za + Jadwigę Podskarbi z ok. im., Grażynę Podskarbi,
Hermana Sikorę
9:30 Za + Helenę i Kazimierza Sosna
10:00 Zbytków – Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 20 rocz. ślubu Teresy i Tomasza
11:00 Za + Józefa i Amalię Szostek, wnuczkę Aleksandrę
i dusze czyśćcowe
16:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
17:00 Za + Stefanię Michalik, siostrę Annę z mężem, brata
Józefa z żoną i rodziców
Poniedziałek – 16.10 WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
7:00 Za + Eugenię Pietrzyk w 5 rocz. śm., rodziców: Zofię
i Jana Sabat, siostrę Bronisławę, Jerzego Szubę
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Jadwigę Wróbel na pam. imienin, męża Karola,
Marię i Wiktora Bochenek, rodziców z obu stron
2) Za + Jadwigę Smolorz na pam. ur., męża Emila
i rodziców z obu stron
Wtorek – 17.10
WSP. ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO
7:00 Za + Franciszka i Karolinę Kidoń, syna Leszka z żoną,
Józefa i Małgorzatę, ++ z rodz. Szczypka
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Annę i Jana Waleczek, córki, synów, synowe,
zięciów i wnuki
2) Za + Mariannę i Zygmunta Joniak w rocz. śm.
i córkę Grażynę
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Środa
7:00
17:30
18:00

– 18.10
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY
Za + Stanisława Teklę – od siostry z rodziną
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
1) Do Bożej Op. za wstaw. Św. Łukasza w int. lekarzy
i służby zdrowia naszej parafii
2) Za + Elżbietę i Józefa Staroń, córkę, dwóch synów,
synową, zięcia, Antoninę i Jana Kwoka
Czwartek – 19.10
8:00 O Boże błog., opiekę i wstawiennictwo MB Strumieńskiej i św. Barbary dla s. Anny od Matki Jezusa – naszej
rodaczki – z okazji ślubów wieczystych
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 Zbytków – Za + Ludwika Pryczka, żonę Jadwigę,
krewnych, dusze czyśćcowe
18:00 1) Za + rodziców: Marię i Karola Wróbel,
dziadków z obu stron
2) Za + Helenę i Jana Staroń, syna Stanisława,
++ z rodz. Perlega
Piątek – 20.10
WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO
7:00 Za + Ludwika Szkrobola w 8 rocz. śm., żonę Stefanię,
trzech synów, Zofię i Władysława Szczypka, ++ z rodz.:
Szkrobol, Kuboszek, Szczypka
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci:
Edwarda Jarczyka
2) Za + Ludwika Krzempka, rodziców z obu stron,
brata Emila
3) Za + Ignacego Wieczorka – od rodzin: Kuboszek,
Pawełczyk, Nagibauer
Sobota – 21.10
WSPOMNIENIE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ
7:00 Za + Jadwigę, Karola Rychlik, Emilię i Jerzego Kucz,
Annę Krzystek
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Marię i Alfreda Litta, syna Ernesta, zięcia Alojzego, wnuków: Bogdana i Mariana, ++ z rodz.: Litta,
Rozkoszny
		2) Za + Stanisława Husa w 3 rocz. śm.
3) Za + Leona Michalczyka, rodzeństwo, rodziców z obu stron

Niedziela – 22.10
6:30 Za + Bronisławę i Józefa Janik, rodziców z obu stron
8:00 Za + rodziców: Różę i Kazimierza Wróblewskich,
++ z rodziny
9:30 Za + Jana i Marię Omozik, rodziców, rodzeństwo z obu
stron, dusze czyśćcowe
10:00 Zbytków – Za + Alojzego Skaźnika, rodziców: Leopoldynę i Jana, Franciszka Strządałę, Annę Szkołda, dusze
czyśćcowe
11:00 Za parafian
16:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
17:00 Za + Marię Teklę, syna Jarosława
Poniedziałek – 23.10
7:00 1) Za + Stanisławę i Jerzego Teluk,
++ rodziców: Brzuska i Teluk
2) Za + Władysława Puzonia- od Domowego Kościoła
z Chybia
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Franciszka i Marię Krzempek, trzy córki, dwóch
synów, dwie synowe, pięciu zięciów, wnuczkę i trzech
wnuków
2) Za + Stanisława Mroczka, dwie żony, syna Eugeniusza, synową Bernadettę
Wtorek – 24.10
7:00 1) Za + Otylię Kajsturę – od wnuczki Bogusi z rodz.
2) Za + Andrzeja Dąbrowskiego – od chrześnicy Joli
z rodziną
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Jana i Alojzję Świeży, syna Alfreda,

Józefa Langa, ++ z rodz. Bochenek
2) Za + Annę Piątek, syna Bogdana, ++ z rodziny,
dusze czyśćcowe
Środa – 25.10
7:00 1) Za + Genowefę Żur – od męża Józefa
2) Za + Irenę Janotę – od rodz.: Bojda, Kliza, Jabłoński,
Dąbrowski, Gryzełko
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Alfreda Spandel w rocz. śm., żonę Dorotę, Bernadetę Spandel, dziadków, krewnych, dusze czyśćcowe
2) Za + Emila Szczypkę i Aleksandra Króliczka
Czwartek – 26.10
8:00 W int. czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki Dobrej
Śmierci żyjących i zmarłych
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 Zbytków – Za + Emilię Smolorz w 3 rocz. śm., męża
Franciszka w 38 rocz. śm., rodziców z obu stron, dusze
czyśćcowe
18:00 1) Za + Jana Bachnija w 10 rocz. śm., ojca Józefa
2) Za + Zbigniewa Palę w 5 rocz. śm., rodziców, teściów
z obu stron
Piątek – 27.10
7:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz, łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 55 rocz. ślubu Elżbiety i Józefa
2) Za + Annę Janotę, ++ dziadków
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Andrzeja Dąbrowskiego na pam. ur.
2) Za + Bronisława Piwko, syna Mirosława, rodziców
Sobota – 28.10 ŚWIĘTO ŚŚ. AP. SZYMONA I JUDY TADEUSZA
7:00 Za + Wiktorię Papkoj w 17 rocz. śm., męża Ludwika
12:00 Ślub: KOWALCZYK – JANNY
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 20 rocz. ślubu Anny i Janusza
2) 2) Za + Magdalenę Waleczek- od sąsiadów z ul. Osiedlowej 4 i 6
3) Za + Tadeusza i Bronisławę Jarzyńskich, s. Henryka
Niedziela – 29.10
6:30 W int. parafian
8:00 1) Za + Mariana Pieczkę na pam. ur.
2) W int. Ojczyzny
9:30 Za + Pawła i Alojzję Teklów, dziadków z obu stron,
bratową Marię, dusze czyśćcowe
10:00 Zbytków – Za + Krystynę Kurpas, ++ z rodziny
11:00 Za + Zofię Psotę w 23 rocz. śm., męża Józefa,
++ z rodziny
16:30 NABOŻEŃSTWO RÓZAŃCOWE
17:00 Za + Annę Konieczny w rocz. śm.
Poniedziałek – 30.10
7:00 1) Za + Janinę Fober w 1 rocz. śm.
2) Za + Eugenię Dziędziel- od siostry Marty i siostrzenicy Stanisławy z dziećmi
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Stanisława Pytla w rocz. śm., ++ z rodz.: Pietroszek, Pytel
2) Za + Annę i Jana Krzempek, córki: Genowefę i Helenę, zięcia, synów, synowe i wnuka Stanisława
Wtorek – 31.10
7:00 1) Za + Emanuela Krzempka- od Jana i Elżbiety Krzempek z rodziną z Chybia
2) Za + Annę Pisarek- od Anny Korch z córką
17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:00 1) Za + Franciszkę Górską w 24 rocz. śm., Teofila Górskiego w 15 rocz. śm., ++ dziadków z obu stron
2) Za + Martę Blobel, męża Adolfa, rodziców, rodzeństwo z obu stron

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

-5-

Różaniec – Czy wiesz, że?
Kiedy ukształtowała się obecna forma „Zdrowaś Maryjo”?
W XV w.
Kto i kiedy zatwierdził obecną formę „Zdrowaś Maryjo”?
Pius V w 1566 r.
Kogo uważa się za ojca Różańca świętego?
Św. Dominika, ponieważ objawiła się mu Matka Najświętsza
i poleciła rozpowszechnić różaniec na całym świecie.
Skąd wywodzi się nazwa różańca?
Ze średniowiecza.
Dlaczego odmawianie różańca porównywano z dawaniem
Matce Bożej róż?
Często modlitwy ofiarowywano jak kwiaty Bogu. Modlitwę
różańcową przyrównywano z dawaniem róż Maryi.
Kiedy ostatecznie ustalono porządek modlitwy różańcowej?
W XV w. za sprawą Dominikana Alamusa a la Roche.
Założył też pierwsze bractwo różańcowe.
Kiedy obchodzimy święto Matki Bożej Różańcowej?
7 października.
Który papież zachęcał do odmawiania Różańca w październiku?
Papież Leon XIII.

Różaniec naszym ratunkiem – historia odnaleziona
w Internecie, warta przeczytania!
„Cud w Hiroszimie”, oprac. Beata Ciastoń
„Znane są również we współczesnej historii cuda związane
z modlitwą różańcową. Jednym z nich jest cud ocalenia kilkunastu osób w Hiroszimie oraz Nagasaki. Na sześć miesięcy

przed atomowym atakiem lotnictwa USA w tych miastach
pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy trzem milionom katolików głosili konieczność nawrócenia, odmawiania Różańca
i pokuty jako jedynego ratunku przed zbliżającym się nieszczęściem. Nawoływali do życia w stanie łaski uświęcającej,
częstego przyjmowania sakramentów, do noszenia sakramentaliów, do trzymania w swoich domach wody święconej
oraz gromnicy, a także do codziennego odmawiania Różańca (przynajmniej jednej części).
Po ataku atomowym okazało się, że w Hiroszimie i Nagasaki
prawie wszystko zostało zrównane z ziemią – z wyjątkiem
dwóch budynków. W jednym było 12 osób, a w drugim 18. Oni
przeżyli. Otaczające dom podwórka, a nawet trawa, również
pozostały niezniszczone. Nie została zniszczona ani jedna
szyba czy dachówka! Specjaliści Armii Stanów Zjednoczonych przez kilka miesięcy obserwowali ten niezwykły fenomen
i próbowali zrozumieć, w jaki sposób oba domy wraz z ich mieszkańcami i otaczającym je dobytkiem mogły ocaleć. W końcu doszli do przekonania, że nie było tam niczego, co po ludzku mogłoby ocalić te domy przed zburzeniem. Stwierdzili,
że musiała tam zadziałać jakaś siła nadprzyrodzona.
Natomiast sami uratowani opowiadali, że w noc poprzedzającą atak bombowy usłyszeli puknie do drzwi. Twierdzą, że
ukazał się im Anioł, który zaprowadził ich do domu, w którym mieszkała rodzina wierna wezwaniom Matki Bożej
i wypełniająca Jej polecenie, by codziennie, przez sześć miesięcy odmawiać różaniec. Ocaleni żyli jeszcze przez wiele lat.
Jeden z nich został księdzem (ks. Hubert Schiffler). Powiedział, że od czasu ataku atomowego setki ekspertów zastanawiało się, czym mógłby różnić się ów ocalały dom od
kompletnie zburzonych. Ks. Schiffler twierdził, że różnił się
jednym: w tym domu posłuchano wezwań Matki Bożej do
codziennego odmawiania Różańca!”
Autorka przywołuje też przykład Portugalii, którą modlitwa
różańcowa uratowała przed wieloma cierpieniami II wojny
światowej.
Wszystkie informacje zaczerpnięte z Historia różańca święteto, oprac. Beata Ciastoń, (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/historia%20rozanca3.html; dostęp 15.09.2017)
Natalia Gabryś - Klus
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Pielgrzymka do Izraela szlakiem biblijnym
Termin: 05.02-12.02.2018

GALILEA – JAFFA - TABOR – KANA GALILEJSKA – KAFARNAUM – M.MARTWE –
– TYBERIADA – JEROZOLIMA – AIN KARIM – BETLEJEM – YAD VASHEM
1 dzień – KRAKÓW/Katowice – TEL AVIV
Zbiórka na lotnisku o 12:30, odprawa bagażowo – biletowa,
wylot do Tel Avivu o 15:10. Przylot do Tel Avivu o godz. 19:50,
transfer do Betlejem. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień – BETLEJEM – AIM KARIM
Śniadania. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsce gdzie Anioł Pasterzom obwieszcza nowinę o Narodzeniu Jezusa. Przejazd do
sklepu z dewocjonaliami z możliwością zakupu pamiątek,
sklep prowadzony jest od lat przez palestyńskich chrześcijan.
Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta w Kościele Św.
Katarzyny. Przejście do Groty
Mlecznej – miejsce, gdzie Najświętsza Maria Panna karmiąc Jezusa uroniła kroplę mleka i grota
stała się cała biała. Powrót do hotelu. Kolacja oraz nocleg w hotelu
w Betlejem.
3 dzień – JEROZOLIMA
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage – początek tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej. Kościół Pater Noster, gdzie znajdują
się mozaikowe tablice, które upamiętniają modlitwę, którą
Chrystus nas uczy – Ojcze Nasz. Przejście na pole widoko*
we na Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus Flevit
miejsca gdzie Pan zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym – modlitwa Chrystusa w Getsemanii –
w Ogrójcu. Przejazd na Syjon Chrześcijański, gdziemieści się Wieczernik, Synagoga, Grób Króla Dawida. Kolacja i nocleg.
4 dzień – JERYCHO – M. MARTWE
Śniadanie. Przejazd do Betanii – domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt, Jerycho – Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i na polu widokowym pod
Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas wolny na
relaksacyjną kąpiel ok. 2h). Kolacja i nocleg.
5 dzień – JAFFA – HAJFA - KANA - NAZARET
Śniadanie. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej – postój przy
Akwedukcie. Przejazd do Hajfy – nawiedzenie klasztoru Stella Maris na Górze Karmel– centrum duchowości Karmelickiej. Wizyta na Polu widokowym na Ogrody Bahaitów.
Przejazd do Nazaretu – miasta, gdzie Jezus dorastał. Na
koniec dnia wizyta w Kanie Galilejskiej – Sanktuarium
Pierwszego Cudu Jezusa (odnowienie sakramentu małżeństwa). Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie/ Tyberiadzie.
6 dzień – TABOR – TYBERIADA – JORDAN – GALILEA
– KAFARNAUM
Śniadanie. Transfer na Górę 8 Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabgha – miejsce gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. Przejście do Kościoła Prymatu Święte-

go Piotra – spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem. Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa. Przejazd nad
Jez. Galilejskie, po którym podróżować będziemy Łodzią
Piotrową. Przerwa na tradycyjny lunch ryba Świętego Piotra
(około 18 USD). Przejazd na Górę Przemienienia Pańskiego – wjazd na Górę Tabor. Kolacja i nocleg w Betlejem.
7 dzień – JEROZOLIMA
Śniadanie. Przejazd do Kościoła Św. Anny. Przejście Drogi
Krzyżowej. Modlitwa i zwiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas wolny na starym mieście. Wizyta pod Ścianą Płaczu. Kolacja i nocleg w Betlejem.
8 dzień – TEL AVIV – KATOWICE
Śniadanie. Transfer do Yad Vashem - Muzeum Ofiar i Bohaterów Holokaustu. Następnie przejazd do Ein Karem – miejsce
nawiedzenia św. Elżbiety i narodzin Jana
Chrzciciela. Przejazd do Jerozolimy. Czas
wolny na starym mieście. Transfer na lotnisko w Tel Aviv. Wylot do Krakowa o 20:40.
Planowany przylot do Polski 23:35.
CENA:
• 45 os. i więcej - 870 USD
• 40 – 44 osób - 880 USD
• 35 – 39 osób - 890 USD
• 30 osób i mniej - 900 USD
CENA ZAWIERA:
• Przelot lotem rejsowym.
• Transport komfortowym autobusem na terenie Izraela
• 7 noclegów – Hotel 3*** w pok. 2, 3- os. (jedynki za
dopłatą – 150 USD).
• Śniadania, obiadokolacje.
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.
• Koszty zwiedz. wg programu.
• Opieka duchowa Kapłana.
• Przewodnik z jęz. polskim.
CENA NIE ZAWIERA:
• Tzw. koszty realizacji programu 90 USD.
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
• Obligatoryjna składka na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 13 zł.
• Transfer na lotnisko w Polsce.
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Biuro Podróży ViaTravel Mariusz Surzyn
Biuro otwarte pn-pt: 10.00-16.00
ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów; NIP 551-179-55-75
tel./fax. 33 875 76 12; kom. 502 261 340
www.viatravel.pl; e-mail:biuro@viatravel.pl
Wpis do rejestru organizatorów turystyki: Z/41/2007
Gwarancja ubezpieczeniowa na rzecz klientów
Signal-Iduna: M208472

Krew jest najcenniejszym darem,
jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi

Mimo kosmicznego postępu w medycynie, krwi wciąż nie da
się niczym zastąpić. Bez niej najcięższe operacje nie byłyby
możliwe. Jest niezbędna w stanach zagrożenia życia, jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom m. in. nowotworowym.
Decyzja o oddaniu krwi i staniu się krwiodawcą, to początek
drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. To również sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz najbliższych.

Dzięki oddawaniu krwi:
• ratujesz życie i zdrowie drugiego człowieka;
• masz za każdym razem wykonywane
badania laboratoryjne;
• przysługuje Ci zwolnienie z pracy,
szkoły w dniu oddania;
• otrzymujesz czekolady jako ekwiwalent kaloryczny;
• zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach
i punktach usługowych zrzeszonych wokół
inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów
znajdziesz na www.dawcomwdarze.pl;
• po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość
kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami;
• uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej;
• możesz skorzystać z wizyty
u specjalisty poza kolejnością.
Oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla Twojego zdrowia czy
życia. Krew pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego
użytku, przez profesjonalny personel medyczny.

Przy naszej parafii powstaje Klub Honorowych Dawców Krwi.
Chętni do członkowstwa mogą się zapisać w trakcie najbliższej akcji oddawania krwi
15 października 2017 roku przy kościele Świętej Barbary w godzinach od 9.00 do 13.00.
Dodatkowe informacje u panów
Zbigniewa Korzeniewskiego (nr. tel. 501 413 755) i Czesława Kuboszka (nr. tel. 510 531 886)!

Frazeologizmy związane ze światem zwierząt –
– cz.1 –

Ogromną grupę frazeologizmów stanowią te związane z przyrodą, a przede wszystkim ze światem zwierząt. Przez stulecia człowiek, obserwując przyrodę, dostrzegał wiele podobieństw pomiędzy światem zwierząt, a światem ludzi. Podobieństwa te mogły dotyczyć cech charakteru, zachowań,
wzajemnych stosunków itp. I stąd zapewne tyle „zwierzęcych”
związków frazeologicznych. Na łamach gazetki nie sposób
wymienić ich wszystkich, ale spróbuję przypomnieć chociaż
niewielką ich część. Na początek związki frazeologiczne, których bohaterami są kot i pies.
WYRAŻENIA:

kocia muzyka – muzyka hałaśliwa, jazgotliwa, piski, wrzaski, ogłuszający hałas często czyniony specjalnie jako znak
niezadowolenia lub w celu dokuczenia komuś („Przez tę kocią muzykę dochodzącą z młodzieżowego klubu nie mog-łam
zasnąć”).
kocie łby – nierówny bruk ułożony z nieociosanych, polnych
kamieni („Koła wozu głośno turkotały, podskakując na kocich
łbach”).
pieskie życie – życie nędzne, pełne wyrzeczeń i trudności
(„Nie mógł już znieść tego pieskiego życia”).
psie prawo – obowiązek, któremu należy się bezwzględnie
podporządkować („Twoim psim prawem jest opieka nad
niedołężnym ojcem”).
psi obowiązek – ciążąca na kimś niemiła, ale nieunikniona
konieczność („Psim obowiązkiem kierowcy jest uważać na
przechodniów”).
psim swędem – dzięki szczęśliwemu przypadkowi, bardzo
łatwo („Psim swędem dostał się na uczelnię, ale po pierwszym roku niestety odpadł”).
psia (pieska, pod psem) pogoda – pogoda brzydka, deszczowa, chlapa, szaruga („Ale psia pogoda! Cały urlop zmarnowany”).
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psie pieniądze – marna zapłata („Całe życie pracował za psie
pieniądze, niczego się nie dorobił”).
francuski piesek – określenie człowieka lub zwierzęcia wybrednego, przesadnie delikatnego („Nie sposób dogodzić temu
francuskiemu pieskowi”).
jak pies ogrodnika – o czyimś zachowaniu: sam nie korzysta
i drugiemu nie da („Jesteś jak pies ogrodnika, wolisz wyrzucić
stare ubranie, niż oddać biednym”).
wierny jak pies – bezwzględnie lojalny, oddany („Była jak
pies wierna swej chlebodawczyni”).
jak zbity pies – czuć się źle, podle z powodu jakichś przykrych wydarzeń, przeżyć („Po kampanii prasowej wymierzonej przeciw niemu czuł się jak zbity pies”).
na psa urok – rodzaj zaklęcia mającego odsunąć niepowodzenie, zapobiec złemu („Żeby tylko samochód się nie zepsuł. Tfu!
Na psa urok!”).
ni pies, ni wydra – z lekceważeniem o kimś, kogo nie można
bliżej określić, zakwalifikować („Trudno coś powiedzieć o
naszym nowym prezesie. Taki ni pies, ni wydra”).
pod psem – fatalny, nędzny, zły („Na weselu jedzenie było pod
psem”).
jak psu z gardła wyjęte – coś zniszczonego, pogniecionego,
brudnego, wyświechtanego („Ta koszula wygląda jak psu z gardła wyjęta. Wyprasuj ją”).
pies z kulawą nogą – nikt („Pies z kulawą nogą nie odwiedził
mnie, gdy byłem chory”).
ZWROTY:
drzeć z kimś koty – kłócić się, być z kimś w niezgodzie („Z sąsiadką z naprzeciwka żyje z zgodzie, ale i innymi na klatce
drze koty”).
bawić się jak kot z myszką (zabawa w kotka i myszkę) – drażnić, droczyć się z kimś, wykorzystując swoją przewagę („Bawił się z nią jak kot z myszką, nie mając zamiaru się ożenić”).
kupować kota w worku – kupować, brać coś, nie oglądając,
nie sprawdzając tego („Okazało się, że kupując samochód,
kupił kota w worku. Nie zauważył, że jest on po wypadku”).
żyć z kimś na kocią łapę – żyć z kimś jak w małżeństwie, ale
bez ślubu („Nie możemy tak dalej żyć na kocią łapę, wkrótce
urodzi się nasze dziecko”).
dostać kota (fioła, bzika, szmergla, hopla...) – żartobliwie
lub lekceważąco: stać się osobą niezrównoważoną psychicznie
lub zostać ogarniętym jakąś manią, zacząć nadmiernie interesować się czymś lub kimś („Chyba dostał kota, bo zapisał
się do jakiejś sekty”, „Odkąd przeczytał tę książkę, dostał kota
na punkcie zdrowej żywności”).
odwracać (wykręcać) kota ogonem – zmieniać sens czyjejś
wypowiedzi, przedstawiać nieprawdziwą interpretację czegoś
(„Nie odwracaj kota ogonem! Jeszcze wczoraj mówiłeś coś zupełnie innego!”).
pogonić (komuś) kota – zmusić kogoś, aby wyniósł się skądś,
przepędzić kogoś lub dokuczyć komuś, zmusić do wysiłku,
zganić kogoś („Jeśli zaraz nie przestaną grać w piłkę pod
moim oknem, to pogonię im kota”, „Popędził mu kota za
bałaganiarstwo i spóźnianie się do pracy”).
spaść (spadać) jak kot na cztery łapy – wychodzić cało z niebezpieczeństwa z trudnych sytuacji („Jak zwykle spadł na
cztery łapy i nawet nie zapłacił mandatu”).
biegać (latać, ganiać) jak kot z pęcherzem – gorączkowo udawać się z jednego miejsca na drugie, starając się coś załatwić
(„Od rana ganiała jak kot z pęcherzem, żeby przygotować
wszystko na przyjazd gości”).
żyć jak pies z kotem – żyć z kimś w niezgodzie, stale się
z kimś kłócić („Żyją ze sobą jak pies z kotem, odkąd on stał

się pracoholikiem”).
podchodzić (do kogoś, czegoś) jak pies do jeża – odnosić się
do kogoś (czegoś) szczególnie ostrożnie, z niechęcią („Władze miasta podchodzą do tego problemu trochę jak pies do
jeża”).
traktować jak psa – traktować kogoś bardzo źle, pomiatać
kimś („Szef traktuje go jak psa, w ogóle nie liczy się z jego
zdaniem”).
goić się jak na psie – goić się bardzo szybko, bez komplikacji
(„Nie ma powodów do obaw, rana goi się jak na psie”).
schodzić (zejść) na psy – ulegać pogorszeniu, podupadać,
biednieć („Nauka wkrótce zejdzie na psy przy takiej polityce
finansowej”).
wieszać na kimś psy - mówić źle o kimś, obmawiać, oczerniać
kogoś („Wszyscy wieszają psy na reformie zdrowia”).
wyglądać jak zbity pies – wyglądać nędznie, biednie („Gdy
dowiedział się o odmowie, wyglądał jak zbity pies”).
należy się coś komuś jak psu zupa (kiełbasa) – coś się komuś
słusznie należy, ktoś ma do czegoś prawo („Te koszty też obniżają pracownicy, więc podwyżka im się należy jak psu zupa”).
całuj psa w nos – zwrot wyrażający lekceważenie dla kogoś,
często występujący wraz z odmową czegoś („Całuj psa w nos,
nie będę sprzątał za ciebie!”)
czepiać się jak rzep psiego ogona - powracać do czegoś uporczywie i bezzasadnie, natrętnie coś krytykować, trwać przy
czymś obsesyjnie („Matematyczka uczepiła się mnie jak rzep
psiego ogona, tak jakby nie było nikogo innego w klasie do pytania”).
FRAZY:
„Tyle, co kot napłakał” – bardzo mało, prawie nic („Zarabiał
tyle co kot napłakał, wiec dorabiał sobie po godzinach”).
„Gdy kota nie ma, myszy harcują (Myszy harcuja, gdy kota
nie czują)” - kiedy nie ma przez jakiś czas kontroli („kota”)
nad podwładnymi lub podopiecznymi („myszami”), to następuje lekceważenie reguł, obowiązków itp. („Zaledwie wyszliśmy z domu, a dzieci zaczęły rozrabiać”).
„Pierwsze koty za płoty” – początek jakiejś działalności,
pierwsze próby, które mogą (choć nie muszą) zakończyć się
niepowodzeniem („Pani Małgosiu, wszystko w porządku, to
naprawdę pierwsze koty za płoty”).
„W nocy wszystkie koty są czarne (szare, bure)” – gdy nie
zna się sytuacji, można się łatwo pomylić w ocenie czegoś
(„Skąd miałem wiedzieć, że to nie tak? W nocy wszystkie koty
są czarne”).
„Starego kocura nie trzeba uczyć myszy łapać” – o kimś starszym, doświadczonym, kto nie potrzebuje rad („Nie mów mi, co
mam robić. Nie będziesz uczyć starego kocura myszy łapać”).
„Jak się chce psa uderzyć, kij się zawsze znajdzie” – jeśli ktoś
chce komuś dokuczyć, zawsze znajdzie jakiś sposób i pretekst
(„Boję się go, mimo iż jestem niewinny. Wiadomo, jak się chce
psa uderzy, kij się zawsze znajdzie”).
„Nie dla psa kiełbasa” – to nie dla ciebie, nie zasługujesz na
to („Nawet na to nie licz. Nie dla psa kiełbasa”).
„Psy szczekają, karawana idzie dalej” – różne sprawy toczą
się swoim rytmem, niezależnie od naszej niezgody na nie,
mimo protestów („Nasz sprzeciw nie na wiele się zdał. Cóż
robić? Psy szczekają, karawana idzie dalej”).
„Złego psa prędzej wilki zjedzą” - jeśli ktoś jest nieudolny,
słaby lub skorumpowany, niegodziwy, wtedy inni mogą to
wykorzystać, by go pozbawić wszystkiego, a przy okazji
ukarać („Nie przejmuj się nim. Złego psa prędzej wilki zjedzą”).
Grażyna Gądek
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Sierpniowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
„Tak, jak wiele spraw na świecie,
Lato jest…i już po lecie.
Myślę więc, że będzie miło
Opowiedzieć, jak to było”

„W lipcu pojechałam na Chorwację, gdzie widziałam wyścigi osłów. Pogoda dopisała, więc spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu. W ostatnim tygodniu sierpnia byłam bywalczynią strumieńskiego basenu, gdzie razem z przyjaciółmi
bawiliśmy się do późnych godzin. Kiedy wakacje się kończyły, coraz częściej myślałam o szkole.”
Milena Dziędziel
„Moje wakacje rozpoczęły się bardzo smutno, zmarł ukochany Dziadek Wiesiek. Długo za nim płakałem i dopiero
koledzy sprawili, że trochę poprawił mi się humor. Spędzaliśmy czas na basenie i byłem też w kinie. W połowie sierpnia pojechałem z babcią do Wałbrzycha, zwiedziłem zamek Książ, mogłem podziwiać cały kompleks zamkowy oraz
byłem także w kopalni złota, gdzie bardzo mi się podobało.”
Mikołaj Kawa

Żeby jeszcze choć na moment zatrzymać wakacyjny czas,
uczniowie klasy piątej tak opisują te niezwykle przyjemne
chwile…
„Moje wakacje spędziłem bardzo aktywnie. W Międzybrodziu Bialskim czekało nas wiele atrakcji. Codzienne treningi, basen, spacery, rowerki wodne, siłownia, spotkanie ze znanym sportowcem.”
Paweł Krawiec

Wakacje szybko minęły. Po przyjemnie spędzonym czasie
pozostały tylko opalenizna, zdjęcia oraz wspomnienia…
Przed nami nowy rok szkolny. Czeka nas wytężona praca,
nauka, ale też zabawa i dużo radości.

„W tym roku moje wakacje spędziłam bardzo ciekawie. Najpierw wyjechałam do Dźwirzyna na kolonie, gdzie zobaczyłam wiele ciekawych miejsc. Potem spotykałam się z koleżankami i wspólnie się bawiłyśmy. Bardzo podobało mi się również u babci.”
Magdalena Micek
„Wakacje spędziłem w Rabce–Zdroju. Zwiedzaliśmy okolice,
dobrze się bawiliśmy w Rabkolandzie – parku rozrywki dla
dzieci. Często wychodziłem na basen oraz dużo spacerowałem z rodzicami.”
Klaudiusz Lapczyk
„Początek wakacji spędziłam z rodziną. Jeździliśmy do kina i na wycieczki. Gościłam również u babci. Jednak najbardziej podobało mi się na kempingu w Ustroniu, bo często
chodziłam po górach.”
Wiktoria Machej
„Razem z mamą i bratem pojechaliśmy nad morze, mieszkaliśmy w hotelu. Często chodziliśmy na plażę. Pływałem i bawiłem się na piasku, karmiłem mewy, podziwiałem zachody
słońca. Chciałbym znowu tam pojechać za rok.”
Maksymilian Teda
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Pierwsze piątki miesiąca oczami

dzieci

Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem
pierwszych piątków miesiąca. Czwarta z nich brzmi: Będę ich bezpieczną ucieczką za życia,
a szczególnie przy śmierci. W dobie dzisiejszej „trzeciej wojny światowej toczącej się
w kawałkach” (słowa papieża Franciszka) poczucie bezpieczeństwa wydaje się być nikłe.
Znając jednak historie wojen, można zauważyć (przynajmniej na przykładzie Polski), jak
bardzo ludzie potrafili się wtedy jednoczyć. To dawało im poczucie siły i bezpieczeństwa.
Tymczasem dziś bardzo często ludzie czują się osamotnieni. Spowodowane to jest
fundamentalistycznym podejściem do słów: „każdy jest kowalem własnego losu”. Dlatego Bóg
zdaje się jeszcze głośniej niż kiedykolwiek w historii wołać: Człowieku, przecież Ja jeszcze
jestem! Mam dla ciebie Moje Serce, które pozwoliłem przebić za ciebie! Zaufaj mi, nie
zostawaj sam! Powtarza On ponownie to, co zapisał psalmista w swojej modlitwie: „Choćby
mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie” (Ps 27) oraz to, co Sam
skierował przez usta proroka Izajasza: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o Tobie” (Iż
49, 15). To daje prawdziwe poczucie bezpieczeństwa i radość, którą zaakcentowali autorzy
rysunku. Zatem praktykując pierwsze piątki, już nie tyle mówimy, co wołamy do Boga: Bądź
moją ucieczką! I jakże miałby nie odpowiedzieć?

Modlitwa przy Krzyżu na ul. Ks. Londzina

Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

