
... dołączysz do nich?



Koncert charytatywny MelomAni dla Ani



„Sprawiedliwością nie jest oddać każdemu to na co 
zasługuje, tylko oddać każdemu to czego mu potrzeba”

św. Wincenty a Paulo

„Chata” to książka William’a Paul’a Young’a, która zo- 
stała zekranizowana. Film w marcu 2017 r. wszedł do 
kin. Jest to historia Maca- męża i ojca, który podczas 
jednego z rodzinnych wyjazdów, w tragicznych okoli- 
cznościach traci najmłodszą córkę Missy. To trauma-
tyczne wydarzenie rozpoczyna jego długą drogę zma-
gania się z poczuciem winy oraz oddalania się od Bo- 
ga, którego oskarża o rodzinną tragedię. Pewnego dnia 
bohater otrzymuje tajemnicze zaproszenie do chaty, 
w której zginęła jego córeczka. Mimo wątpliwości po- 
stanawia pojechać w to miejsce i przekonać się kim jest 
autor zaproszenia. Na miejscu spotyka jednak nie, jak 
podejrzewał, mordercę Missy a samego Boga, który 
oferuje mu pomoc. Bóg, w trzech postaciach, pomaga 
Macowi przejść przez jego żałobę. Ze spokojem odpo-
wiada na pytania i zarzuty Maca. Tłumaczy mu jego 
błędy i pokazuje, że nie gniewa się na niego i nadal 
bardzo go kocha. W ciągu pobytu Maca w chacie zaob-
serwować można wiele istotnych i symbolicznych sy- 
tuacji. Kluczowym momentem w powieści jest spot-
kanie mężczyzny z Mądrością, w trakcie którego musi 
on osądzić, które z jego dzieci ma trafić do nieba a które 
do piekła. To spotkanie uświadamia mu jak trudno 

jest Bogu skazać jedno z Jego dzieci na potępienie. 
Symboliczny jest również czas, który Mac spędza z Du- 
chem Świętym w ogrodzie, który jest obrazem jego du-
szy. Razem porządkują ogród pozbywając się chwastów 
i usuwając zbędne i niebezpieczne zarośla. „Chata” jest 
powieścią o przebaczeniu, ale także o sprawiedliwości. 
Zobaczcie to sami!

Sylwia Myrczek

„Dominicantes” i „Comunicantes” w parafii pw. św. 
Barbary w Strumieniu na podstawie liczenia wiernych 
(w dniu 15.10.2017 r. z sobotnią Mszą św. wieczorną). 
Liczba wiernych w parafii: 4400.
„Dominicantes” – uczestnictwo we Mszy Świętej 
niedzielnej):
MĘŻCZYŹNI:    812 
KOBIETY:   1172 
RAZEM:   1984
„Comunicantes” – rozdane komunie św.:
MĘŻCZYŹNI:    245 
KOBIETY:     475
RAZEM:     720
dokładność liczb na 95 %
1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte 
w porządku niedzielnym i także Msza Św. o g. 15:00 na 
cmentarzu z procesją do czterech stacji. Zapraszamy!
Przyjmowanie intencji mszalnych za zmarłych, wy-
pominek całorocznych, jednorazowych, „zalecek” 
możliwe w następujących porach i miejscach:
– 30.10-3.11 w kancelarii parafialnej 

w godzinach urzędowania
– u siostry w zakrystii
– 1.11 na cmentarzu parafialnym od 9:00 do 16:00
Różaniec za zmarłych z czytaniem wypominek od 2 do 
8.11 przed Mszami wieczornymi (17:30).
2.11 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warun-
kami i odwiedzeniem cmentarza od 1 do 8 listopada.

3.11 przypada I piątek miesiąca. Wyjazd do chorych 
tradycyjnie od godz. 9:00 (chorych zgłaszamy u siostry 
w zakrystii).
11.11 przypada 99 rocznica odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Proszę pamiętać o wywieszeniu 
flag narodowych. Msza Św. za Ojczyznę w tym dniu 
o godz. 8:00 w naszym sanktuarium. Zapraszamy!
18.11 przypada dzień imienin naszego bpa ordynar-
iusza Romana Pindla. Pamiętajmy o nim w tym dniu 
w naszych modlitwach. 
26.11 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 
Ze względu na trwający w naszej parafii Kurs AL-
PHA zwracamy się z prośbą do grup parafialnych, osób, 
które planują spotkania w Sali Jana Pawła II o to, aby 
we wtorki w okresie do 12.12 włącznie nie planować 
tam żadnych spotkań. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Z życia parafii
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Zmarli:
Józef KANAFEK (73 l.)

Chrzty:
Martyna BRONOWSKA 
Jan MOJ

Statystyka – październik 2017

Śluby:
KLUS Adam – GABRYŚ Natalia

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:
P. Ludwikowi Rojczykowi
Państwu Lang z ul. Korfantego 29
Państwu Annie i Leszkowi Gabzdyl
P. Janinie Sikorze
P. Annie Kasperydus
Państwu Róży i Bogdanowi Rajwom
Państwu Ryszardowi i Łucji Siejok
P. Janowi Polakowi
Państwu Spandel z ul. Ks. Londzina 49
Państwu Serwatka z ul. Olchowej 35
Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom 
P. Krystynie Ochman
P. Stanisławie Niemiec
P. Romanowi Gądkowi
Państwu Wioletcie i Henrykowi Blindom
Państwu Orszulik z ul. Brzozowej 9

„Chata” – recenzja filmu.
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Środa – 1.11 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
	 6:30	 Za	+	Marię	Brzuskę	i	męża
	 8:00	 Za	++	kolejarzy
	 9:30	 Za	+Agnieszkę	Pietrzyk	w	9	rocz.	śm.
	10:00		 Zbytków	–	Za	+	Elżbietę	Kuboszek	w	8	rocz.	śm.,	jej	

męża	Franciszka	w	26	rocz.	śm.	o	dar	życia	wiecznego
	11:00	 Za	+	Magdalenę	i	Stanisława	Ryglów,	brata	Czesława	 

i	teściów:	Anielę	i	Wincentego	z	dziećmi
	15:00	 MSZA	ŚW.	NA	STRUMIEŃSKIM	CMENTARZU	 

ZA	WSZYSTKICH	ZMARŁYCH
	17:00	 Za	+	Józefa	Konotka	–	od	Ilony	i	Leszka	Strządałów	 

z	rodziną
1-szy czwartek miesiąca – 2.11

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
	 8:00	 Za	+	Magdalenę	Waleczek	–	od	mieszkańców	z	bloków	

na	ul.	Młyńskiej	1,	kl.	1-30	i	31-60
	16:00	 W	int.	Odnowy	w	Duchu	Św.	o	Boże	błog.	i	potrzebne	

łaski
	18:00		 Zbytków	–	Za	+	Helenę	Szemik	na	pam.	ur.,	męża	Wła-

dysława,	syna	Zygmunta,	rodziców	z	obu	stron,	dusze	
czyśćcowe

	18:00	 Za	+	Józefa	Lacha	w	rocz.	śm.,	rodziców,	rodzeństwo,	
dusze	czyśćcowe

1-szy piątek miesiąca – 3.11
	 7:00	 W	int.	czcicieli	NSPJ	żyjących	i	zmarłych
	16:30		 Zbytków	–	Za	+	Józefa	Strządałę	w	35	rocz.	śm.
	18:00	 1)	Za	+	Jadwigę	i	Jana	Barchańskich,	++	z	rodziny
		 	 2)	Za	+	Joannę	Michalczyk	–	od	sąsiadów	z	ul.	Pawłowic-

kiej
1-sza sobota miesiąca – 4.11 

WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone	 

Niepokalanemu	Sercu	NMP
	16:00		 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	Szkaplerznej	 

w	int.	Pawła	Walczaka	w	18	rocz.	ur.
	18:00	 1)	Za	+	Adolfa	i	Stefanię	Pietrzyków,	wnuczkę	Grażynę	

Podskarbi,	Marię	i	Antoniego	Młynarskich
	 	 	2)	Za	+	Annę	i	Józefa	Sikora,	córki:	Helenę,	Marię,	 

zięciów:	Karola	i	Augustyna,	syna	Jana,	synową	Helenę
1-sza niedziela miesiąca – 5.11
	 6:30	 Za	+	Marię	i	Karola	Płonka,	Joannę	i	Teofila	Polok
	 8:00	 W	int.	czcicieli	Różańca	żyjących	i	zmarłych
	 9:30	 Za	+	Jana	i	Otylię	Kajstura,	brata	Franciszka,	 

++	z	rodziny
	10:00		 Zbytków	–	W	int.	czcicieli	Różańca	żyjących	i	zmarłych
	11:00	 Za	+	Stanisława	Gaciek,	rodziców,	teściów,	 

brata	Karola,	dwóch	szwagrów,	Henryka	Madeja	 
(ROCZEK:	Wojciech	Janota)

	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Bogdana	Piątka	–	od	rodz.	Ryman
Poniedziałek – 6.11
	 7:00	 Za	+	Zbigniewa	Stawniczego	–	od	sąsiadów	Kwoków
	18:00	 1)	Za	+	Karola	Teklę,	córkę	Małgorzatę
		 	 2)	Za	+	Józefa	Filapka	w	23	rocz.	śm.,	żonę	Hildegardę,	

rodziców,	dziadków,	++	z	rodz.:	Filapek,	Kret
Wtorek – 7.11
	 7:00	 Za	+	Marię	Barcik	w	5	rocz.	śm.,	męża	Leona,	 

syna	Zdzisława	i	zięcia	Marka
	18:00	 1)	Za	+	Alojzego	Kocura,	rodziców	z	obu	stron
	 		 2)	Za	+	Annę	Polok	w	rocz.	śm.,	męża	Andrzeja,	 

Alojzego	Szymoszka,	dusze	czyśćcowe
Środa – 8.11
	 7:00	 Za	+	Annę	i	Ferdynanda	Sosna,	rodziców,	rodzeństwo	 

z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	+	Antoniego	Michalika	w	rocz.	śm.,	rodziców,	 

rodzeństwo,	Łucję	i	Bronisława	Giertugów,	 
dusze	czyśćcowe

	 		 2)	Za	+	Łucję	i	Wilhelma	Mańka,	rodziców	z	obu	stron,	
Agnieszkę	i	Alojzego	Macura,	Annę	i	Franciszka	Celner,	
d.	cz.

Czwartek – 9.11 
ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

	 8:00	 Za	+	Zofię	Labza,	męża	Adama,	syna	Waleriana,	córki:	
Cecylię	i	Wiktorię,	wnuka	Tomasza,	Ludmiłę	Szwarc

	18:00		 Zbytków	–	Za	+	Tadeusza	Króla,	rodziców	z	obu	stron
	18:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Strojnego	i	dziadków
	 		 2)	Za	+	Ludwika	Krzempka	w	rocz.	śm.,	żonę	Marię
Piątek – 10.11 WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO
	 7:00	 Za	+	Józefa	Smola	na	pam.	ur.,	rodziców,	++	z	rodz.:	

Smol,	Sołtysek,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	+	Karola	Pietrzyka,	żonę	Justynę,	dwóch	synów	 

i	córkę	z	rodzinami
	 		 2)	Za	+	Emanuela	Mikołajczyka,	żonę	Zofię,	 

syna	Czesława	i	synową	Wiesławę
		 		 3)	Za	+	Józefa	Wiaka	w	21	rocz.	śm.,	żonę	Jadwigę,	Jana	

i	Marię	Wojtek,	Stanisława	i	Katarzynę	Wiak
Sobota – 11.11 WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS 

(99 rocz. odzyskania Niepodległości)
	 7:00	 Za	+	mjr	Józefa	Płonkę,	żonę	Marię,	córkę	Danutę	 

i	Bolesławę,	zięcia	Franciszka
	 8:00	 1)	W	int.	Ojczyzny
		 	 2)	Za	+	Helenę	i	Józefa	Malinowskich,	rodziców	z	obu	

stron,	córkę	Otylię,	syna	Czesława,	zięcia	Jerzego	i	Aloj-
zego,	dusze	czyśćcowe

13:00		 ŚLUB:	SZCZYPKA-KRZEMPEK
	18:00	 1)	Za	+	Emila	Bielskiego	w	50	rocz.	śm.,	żonę	Marię,	

córkę	Elżbietę,	męża	Tadeusza	i	krewnych
		 		 2)	Za	+	Elfrydę	Godziek,	Stefanię	i	Helmuta	Kozik,	 

Huberta	Musika,	Helenę	i	Rudolfa	Herman
Niedziela – 12.11
	 6:30	 W	int.	parafian
	 8:00	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	proś-

bą	o	dalsze	błog.	z	ok.	85	rocz.	ur.	Cecylii
	 9:30	 Za	+	Marię	Sawikowską	–	od	koleżanek	córki
	10:00		 Zbytków	–	Za	+	Otylię	i	Nikodema	Stajszczyk,	ich	rodzi-

ców,	rodzeństwo,	krewnych	z	rodz.:	Stajszczyk,	Jurczyk,	
Różę	Rawski

	11:00	 CHRZEST:
	 		 ROCZKI:
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Helenę	Prefetę	i	rodziców
Poniedziałek – 13.11 WSPOMNIENIE ŚŚ. BENEDYKTA, 

JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	Perlegę	–	od	rodz.	Ziętek
		 	 2)	Za	+	Edmunda	Jarczyka	–	od	rodz.	Czaja	i	Skiba
	18:00	 1)	Za	+	Ludwika	Janika	w	2	rocz.	śm.,	żonę	i	syna
		 		 2)	Za	+	Wiesława	Wieliczko,	Zofię	i	Józefa	Wróbel,	 

Małgorzatę	i	Władysława	Stopa,	dusze	czyśćcowe
Wtorek – 14.11
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Żura	–	od	Heleny	i	Tadeusza	Sobel	 

z	dziećmi
		 	 2)	Za	+	Jana	Gawrona	–	od	kolegów	górników	z	kopalni	

„1	Maja”
	18:00	 1)	Za	+	Helenę,	Albina,	Mieczysława,	Edytę	Wileńskich,	

Zofię	i	Karola	Janota,	Stanisławę	Palichleb
		 	 2)	Za	+	Reginę	Szczygieł	na	pam.	ur.
Środa – 15.11
	 7:00	 1)	Za	+	Adolfa	Kajsturę	–	od	rodz.	Dyrlaga
		 		 2)	Za	+	Władysława	Puzonia	i	żonę	Teresę	w	8	rocz.	śm.	

–	od	córki	Wiesławy	z	rodz.

Intencje mszalne
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	18:00	 1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błog.	i	opiekę	z	ok.	20	rocz.	ślubu	Honoraty	i	Arkadiusza

		 	 2)	Za	+	Bernadetę	Mroczek,	męża	Eugeniusza,	rodziców	
i	teściów

Czwartek – 16.11
	 8:00	 1)	Za	+	Alojzję	i	Karola	Brzuska,	Stanisławę	i	Jerzego	

Teluk,	dziadków	Brzuska	i	Turek
		 	 2)	Za	+	Wojciecha	Kopca	w	7	rocz.	śm.
	18:00		 Zbytków	–	Za	+	Zdzisława	Matlaka,	rodziców,	dziadków
	18:00	 Za	+	Józefa	i	Alfredę	Brudny,	rodziców	z	obu	stron,	

dusze	czyśćcowe
Piątek – 17.11 WSP. ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
	 7:00	 Za	+	Otylię	Kajsturę	–	od	sąsiadów	z	ul.	Poddane
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci	za:	

Józefa	Kanafka
	 		 2)	Za	+	Jana	Janotę	w	11	rocz.	śm.,	rodziców,	rodzeń-

stwo,	teściów,	dusze	czyśćcowe
	 		 3)	Za	+	Grzegorza	Szwarca	i	ojca	Alojzego
Sobota – 18.11 WSP. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
	 7:00	 Za	+	Andrzeja	Dąbrowskiego	–	od	sióstr	nazaretanek	 

z	Rabki-Zdroju
	18:00	 1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

błog.	z	ok.	60	rocz.	ur.	Stanisława
		 	 2)	Za	+	Mariana	Mencnarowskiego	w	rocz.	śm.,	ojca	

Józefa,	dziadków,	dusze	czyśćcowe
Niedziela – 19.11
	 6:30	 Za	+	ojca	Stanisława	Rygla	na	pam.	ur.,	żonę	Magdale-

nę,	brata	Czesława,	Jadwigę	i	Karola	Żyła,	Ewę	Szczot-
ka,	kapłanów,	siostry	zakonne

	 8:00	 Za	+	Genowefę	Żur	–	od	rodz.	Szkrobol
	 9:30	 Za	+	Krystynę	Błaszczyk	w	1	rocz.	śm.,	męża	Stanisła-

wa,	rodziców	i	rodzeństwo
	10:00		 Zbytków	–	W	int.	parafian
	11:00	 Za	+	Julię	Lapczyk	w	16	rocz.	śm.,	Antoniego	Lapczyka	

w	18	rocz.	śm.
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Helenę	i	Pawła	Kuś,	rodzeństwo,	krewnych,	dusze	

czyśćcowe
Poniedziałek – 20.11 

WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
	 7:00	 1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

błog.	z	ok.	80	rocz.	ur.	Emilii
		 		 2)	Za	+	Irenę	Janotę,	dusze	czyśćcowe	–	od	rodz.	Ha-

werland,	Uchyła
	18:00	 1)	Za	+	Jana	Kucharczyka	w	46	rocz.	śm.,	rodziców	 

z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe
		 		 2)	Za	+	Eugenię	Dziędziel	–	od	rodz.	Kocur,	Kopel
Wtorek – 21.11 WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP
	 7:00	 1)	Za	+	Edmunda	Krzempka	–	od	żony	Bronisławy
		 		 2)	Za	+	Annę	Pisarek	–	od	sąsiadów	z	ul.	Starowiejskiej	 

i	Sportowej
	18:00	 1)	Za	+	Erwina	Gawrona	w	24	rocz.	śm.,	rodziców,	Marię	

Macurę,	jej	rodziców,	rodzeństwo,	dusze	czyśćcowe
		 		 2)	Za	+	Józefa	Tkocza	w	24	rocz.	śm.,	++	z	rodz.:	 

Tkocz,	Jędruś
Środa – 22.11 WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII
	 7:00	 1)	Za	+	Wiesława	Kawę	–	od	mieszkańców	 

z	ul.	Turystycznej
		 		 2)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	rodz.	Wójtowicz
	18:00	 1)	Za	+	Jana	Sojkę,	rodziców,	rodzeństwo,	szwagra	Jana	

i	Franciszka,	dusze	czyśćcowe
	 		 2)	Za	+	Rudolfa	Skorupę,	rodziców,	teściów,	szwagrów,	

++	z	rodz.:	Łomozik,	Skorupa,	Czakon

Czwartek – 23.11
	 8:00	 Za	+	Magdalenę	Waleczek	–	od	mieszkańców	z	ul.	Młyń-

skiej	1,	kl.	1-30	i	31-60
	18:00		 Zbytków	–	Za	+	Leona	Stokłosę	w	6	rocz.	śm.,	dusze	

czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	+	Jadwigę	i	Franciszka	Krzempek,	syna	Józefa,	

córkę	Marię,	++	z	rodz.:	Krzempek,	Tyrtania,	Pisarek,	
Trojok

		 	 2)	Za	+	Irenę	Grzybek	w	7	rocz.	śm.,	męża	Karola	 
i	wszystkich	z	rodziny

Piątek – 24.11 WSPOMNIENIE 
ŚW. ANDRZEJA DUNG-LAC I TOWARZYSZY

	 7:00	 1)	Za	+	Joannę	Michalczyk	–	od	sąsiadów	 
z	ul.	Pawłowickiej

	 		 	2)	Za	+	Bogdana	Piątka	–	od	sąsiadów	z	bloku	przy	 
ul.	Młyńskiej

	18:00	 Za	+	Marię	i	Józefa	Wojtków,	córkę	Marię,	zięciów:	Jana,	
Józefa

Sobota – 25.11 WSPOMNIENIE 
ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ

	 7:00	 Za	+	Zbigniewa	Stawniczego	–	od	Zarządu	Koła	PZW	
Strumień-Miasto

	18:00	 1)	Za	+	Karola	i	Mariannę	Bochenków,	r 
odziców	z	obu	stron

		 		 2)	Za	+	Władysławę	i	Emila	Szupina,	rodziców,	 
rodzeństwo	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe

		 		 3)	Za	+	Magdalenę	Waleczek	–	od	koleżanek	i	kolegów	 
z	klasy	ze	Szkoły	Podstawowej

Niedziela – 26.11 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

	 6:30	 Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	Iwony	i	Bogusławy	Goryl	 
z	synami

	 8:00	 1)	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	Św.	Katarzyny	w	int.	kolejarzy	
naszej	parafii

		 	 2)	W	int.	Ojczyzny
	 9:30	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	w	int.	Pauliny	w	18	rocz.	ur.
	10:00		 Zbytków	–	Za	+	Marię	i	Alojzego	Żur,	synów:	Alojzego	 

i	Stanisława,	rodziców,	rodzeństwo
	11:00	 Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

błog.	z	ok.	60	rocz.	ur.	i	35	rocz.	ślubu
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	mamę	Janinę	Danis	w	4	rocz.	śm.,	męża	Władysła-

wa	Danis,	++	z	rodz.:	Danis,	Bralewski
Poniedziałek – 27.11
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	Perlegę	–	od	żony	i	córek	z	rodzinami
		 		 2)	Za	+	Adolfa	Kajsturę	–	od	wnuczki	Aldony	z	rodziną
	18:00	 1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

błog.	dla	Barbary	i	Wiktora	w	65	rocz.	ur.
		 		 2)	Za	+	Czesława	Janika	w	27	rocz.	śm.
Wtorek – 28.11
	 7:00	 Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	Żywego	Różańca
	18:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Trepczyńskiego	w	3	rocz.	śm.	 

i	rodziców	z	obu	stron
		 		 2)	Za	+	Jadwigę	Krzempek	w	5	rocz.	śm.
Środa – 29.11
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Żura	–	od	wnuczki	Joanny	z	rodziną
		 		 2)	Za	+	Jana	Gawrona	–	od	rodz.	Dusińskich	z	Krzętowa
	18:00	 Za	+	Helenę	i	Mariana	Nowak,	córkę	Wiesławę,	zięcia	

Zbigniewa	i	Jana
Czwartek – 30.11 ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
	 8:00	 W	int.	czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki	Dobrej	

Śmierci	żyjących	i	zmarłych
	18:00		 Zbytków	–	Dziękczynna	z	ok.	60	rocz.	ur.	Barbary
	18:00	 Za	+	Czesława	Nowoka	w	16	rocz.	śm.,	rodziców	z	obu	

stron,	trzech	szwagrów,	szwagierkę	Emilię,	siostrzenicę	
Halinę

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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– Chcesz naprawić swoje małżeństwo, zacznij od siebie – słyszą. I na po-
czątku buntują się na te słowa, bo przecież to mąż zdradził, żona odeszła.

Ostatnio pielgrzymując z moimi 
uczniami na zlot szkół im. Jana 
Pawła II w Częstochowie nau-
czycielka religii przybliżyła nam 
historię Apelu Jasnogórskiego. 
Muszę przyznać, że nigdy wcze- 
śniej nie słyszałam tej opowieści. 
W październiku zakończyliśmy 
różaniec fatimski w 100-lecie ob- 
jawień Matki Bożej, dlatego po-
myślałam, że warto przybliżyć 
historię apelu, który towarzyszył 
nam w czasie modlitwy.

Por. Władysław Polesiński około godziny 21.00 doznał 
awarii samolotu. W tym czasie niczego nie świadoma 
żona modliła się za niego. Pilot usłyszał głos: Puść 
klamry pasów! Pchnij tamte dźwigary! Uciekaj!” Poru-
cznik uznał to za cud. Uważa się, że słowa: „Jestem przy 
Tobie, pamiętam, czuwam” to w rzeczywistości raport 
Chrystusowi – naszemu wodzowi. Polesiński będąc 
wdzięcznym Bogu za uratowane życie zaczął zdawać 
raport codziennie, ale wspominał też Matkę Bożą 
i dlatego to dziś ta przepiękna modlitwa kojarzy nam 

się w szczególności z Maryją. Oprócz tego założył Ry- 
cerski Zakon Krzyża i Miecza, gdzie praktykowano 
odmawianie apelu. 
Choć porucznik Polesiński w 1939 r. zaginął to odma- 
wianie apelu zostało rozpowszechnione dzięki Palloty-
nom. To duchowni zmienili charakter modlitwy na 
bardziej Maryjny. Odmawianie apelu spodobało się 
młodzieży i studentom. W 1948 r. ks. Kisiel zastosował 
nazwę „Apel Jasnogórski” znaną nam współcześnie. 
Niektórzy ks. Cieślakowi przypisują ułożenie słów ape-
lu śpiewanego obecnie. Prawdopodobnie nazwa „Apel 
Jasnogórski” pochodzi z klasztoru w Częstochowie 
i był od 8 grudnia 1954 r. odmawiany za uwięzionego 
prymasa  ks. Stefana Wyszyńskiego.  
Zachęcam do zgłębienia historii apelu 
- to tylko jedna z  jego genez, odnale-
ziona w Internecie. Źródło: 
E. Łażewski, Tajemnica Apelu Jasno-
górskiego. Skąd się wzięła modlitwa, 
która jednoczy Polaków?  
[pl.aleteia.org; 13.10.2017 r.]

Natalia Gabryś-Klus

Apel Jasnogórski  
czy wiesz kim był por. Władysław Polesiński?

Ta wspólnota zaczęła się od forum dys- 
kusyjnego, gdzie ludzie szukali wsparcia 
w swoich trudnych sytuacjach małżeń-
skich. Tak łatwiej, bo anonimowo. Po-
tem kilka osób spotkało się w realu i po- 
wstała wspólnota. Dzisiaj w różnych 
miejscach działa już 50 ognisk, dwa za 
granicą, w Chicago i Bonn. (…) 
Wspólnota Trudnych Małżeństw SY- 
CHAR to, jak piszą w tekście określa-
jącym jej charyzmat, Wspólnota Wiernej 
Miłości Małżeńskiej. Sychar to miejsce 
spotkania Jezusa z kobietą przy studni, gdzie usłyszała 
coś, co zmieniło jej życie. Oni też są w takim punkcie 
zwrotnym.  
– Charyzmatem tej wspólnoty jest prawda, że każde 
sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Myśmy 
tego nie wymyślili, to wynika z przykazań i Ewangelii. 
Wiele razy słyszałem, jak ktoś mówił „tak, ale nie moje”. 
Ja wierzę dziś w to, że każde.  Skoro Bóg, do którego 
się modlimy, jest Bogiem wszechmogącym. A każda 
żona i mąż może wymodlić więcej poprzez sakrament 
małżeństwa jaki ich łączy – mówi lider tarnogórskiego 
ogniska Sebastian Stalmach.
Bożena i Jacek z Bytomia, małżeństwo z 20-letnim sta-
żem, byli na razie na kilku spotkaniach. Ale z zamiarem 
tym nosili się od ponad roku. Wcześniej starali się so- 
bie pomóc, każde na własną rękę. – Nie można powie-
dzieć, że nie próbowaliśmy, ale na tamten moment 
nieudolnie. Każdy naprawiał na swój sposób. A sytua-
cja była taka, że dziś mówimy „to cud, że jesteśmy ra-

zem”. Kiedy zobaczyłam, że jesteśmy 
pod ścianą, a po ludzku wydawało się,  
że wszystko już zrobiliśmy, ksiądz po-
lecił nam Sychar. Wtedy pomyślałam,  
że jak mamy ratować małżeństwo, to 
teraz już razem. Oddzielnie próbowa-
liśmy i nic z tego nie wyszło – opowiada 
Bożena. (…) – Tam słuchając innych 
zobaczyliśmy, że nie jesteśmy jacyś wy-
jątkowi w tych problemach, ale też to, 
że sami nie damy rady. Musimy znaleźć 
wspólnotę – mówi Bożena. 

– Jest wielka potrzeba takich grup. Każde małżeństwo 
na swój sposób jest sycharowe, bo w związku dwóch 
osób to tylko kwestia czasu kiedy nastąpi kryzys i wa-
żne jest jak się go przeżyje. (…) w tej wspólnocie przede 
wszystkim korzystamy z doświadczenia, którym dzie-lą 
się inni – dodaje. Tu słyszą o tym, jak zawalczyć o mał- 
żeństwo, bo wiele jej koleżanek przy pierwszym 
kryzysie mówi „dość”. 
– Problemy nie znikają, ale człowiek dużo lepiej sobie 
z nimi radzi – zauważa Sebastian. – Widzimy to kiedy 
przychodzi nowa osoba, zdruzgotana, bo zawaliło się 
jej życie. Ze mną też tak pewnie było. Ale jak w miarę 
regularnie jest na spotkaniach to nie trzeba dużo cza-
su, żeby zobaczyć jak staje na nogi. Zaczyna sobie le-
piej radzić pomimo tego, że w tym czasie problemy 
często się pogłębiły. Ważne jest wsparcie.
– Widzi się, że wielu przeżywa to samo, a nawet gorsze 
rzeczy. Poruszające jest to, kiedy słyszy się, jak ktoś 
mówi, że kilka lat czeka na swojego współmałżonka 

nd yu cr hT             M a at ło żn el ńó sp ts w
 W  
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Sychar w Strumieniu
Spotkania odbywają się w pierwsze soboty miesiąca o godz. 16.00 w salce na górze rozpoczynamy spotka-
nie Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji naszych małżeństw, następnie o godz. 18.00 udajemy się na 
Mszę Świętą, a potem na ciąg dalszy spotkania w salce. 
To grupa dla osób przeżywających kryzys w małżeństwie, opuszczonych przez współmałżonka, po ro-
zwodzie. 
Informacje o wspólnocie można znaleźć na: www.sychar.org.

i  jest w stanie przyjąć go w każdej chwili. Potrafi mo-
dlić się za niego, a nawet za osobę, z którą się związał 
– mówi Jacek.
– Kiedy pierwszy raz usłyszałem takie świadectwo, po-
myślałem „chyba zwariował”, ale jednocześnie przyszło 
mi do głowy, że tak jest po bożemu – dodaje Sebastian. 
Bo przecież nic nas nie zwalnia z przysięgi małżeńskiej. 
Zobaczyłem, że ten mężczyzna całkiem dobrze wygląda 
i mówi, że mimo wszystko jest szczęśliwy, bo jest blisko 
Pana Boga. To mi pomogło. Od siedmiu lat czekam na 
swoją żonę i przy Panu Bogu to wcale nie jest takie 
trudne. To nie znaczy, że nie mam kryzysów, ale On da- 
je mi nadzieję, że moja żona do mnie wróci. Może nawet 
dzisiaj, naprawdę w to wierzę – mówi. 
Często przychodzą z nastawieniem, żeby w tej wspól-
nocie to drugie się zmieniło. – Wtedy mówimy: chcesz 
naprawić swoje małżeństwo, zacznij od siebie. Na po-
czątku wydaje się to głupie, bo przecież mąż mnie zdra- 
dził czy żona odeszła. Czasem  ktoś przychodzi z pro-
blemami małżeńskim, a odkrywa swoją niepoukłada-
ną relację z Panem Bogiem – wyjaśnia Sebastian. – Za-
czyna się patrzeć na małżeństwo jak na sakrament. Ja 
nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. Teraz 
widzę, że Pan Bóg naprawia nasze małżeństwo, skoro 
naprawia mnie. Jestem alkoholikiem, nie piję od 6 lat. 

Dzisiaj nie usprawiedliwiam się, bo to, co robiłem było 
złe, ale nawróciłem się , Pan Bóg mnie uzdrowił, po ro- 
ku zrozumiałem, że czegoś ode mnie chce. Kocham 
moją żonę i czekam na nią – mówi. – Żeby zacząć na-
prawiać swoje małżeństwo to trzeba dwojga, mnie i Pa-
na Boga. Naprawdę tak jest – dodaje.
W spotkaniach uczestniczą zarówno małżonkowie ra- 
zem, jak i jedno z nich. Grupa spotyka się raz w miesią-
cu, oprócz tego są dodatkowe, indywidualne spotka- 
nia na zasadzie pogotowia ratunkowego. Są też „War-
sztaty 12 kroków” prowadzone stacjonarnie i przez 
Internet. (…).
Kryzys nie jest wcale tragedią. Jest nawet czymś do-
brym, bo nas wzmacnia, pobudza do działania. Kryzy-
sy są naturalne. Przechodzi je każde małżeństwo, każ- 
dy pracownik, każdy ksiądz… – przekonuje. Często 
małżonkowie po przejściu najtrudniejszego czasu, mó-
wią, że nigdy nie było tak dobrze, jak po kryzysie. No- 
wi we wspólnocie pytają: „jakie jest to trudne małżeń-
stwo?”, w odpowiedzi słyszą: „każde”.  

Źródło: Fragmenty artykułu, który został opublikowany 
w 30. numerze gliwickiej edycji Gościa Niedzielnego na 
30 lipca 2017 r., dostępny jest również na stronie www.
gliwice.gosc.pl.

Po co się modlić za zmarłych?
Kraków-Ruczaj, 2.11.1998 

Po co się modlić za zmarłych, skoro ci z czyśćca pójdą 
i tak do nieba, a tym w piekle i tak nic nie pomoże? 
Pytanie sprytne, bo za pozornie prostym pytaniem, kry- 
je się cały problem sensowności modlitwy za zmarłych. 
Kryje się niewiara w to, że możemy pomóc zmarłym, 
a nawet przeświadczenie, że oni mają swoje życie a my 
swoje. 
A może niektórzy myślą, że modlitwy za zmarłych to 
wymysł księży, którzy chcą zarobić na wypominkach 
czy mszach za dusze naszych krewnych? 
Teza sprytna, ale czy prawdziwa, czy tylko zaczepna? 
Przyjrzyjmy się problemowi głębiej. Wątpliwość co do 
sensowności modlitwy za zmarłych jest wnioskiem 
z dwóch słusznych stwierdzeń. Jedno mówi, że modli-
twa nie pomaga duszom w piekle, drugie zaś, że ci, co są 
w czyśćcu i tak pójdą do nieba. Zajmijmy się najpierw 
stwierdzeniami, a później zobaczymy, czy wyciągnięty 
wniosek jest słuszny. Co do sensowności modlitwy za 
zmarłych znajdujących się w piekle, nie można mieć 
pretensji. Faktycznie, modlitwa im nie pomaga, więc 
po co za nich się modlić? No, ale któż za nich się mo- 
dli? My modlimy się za zmarłych, a nie za tych, co 

znajdują się w piekle. Powie jednak ktoś – jeśli za 
zmarłych, to i za tych z piekła. Dobrze, ale kto wie, 
którzy zmarli są w piekle? My mamy nadzieję, że 
zmarli są w czyśćcu i dlatego się za nich modlimy. Nie 
możemy dzielić zmarłych na tych, co są w piekle 
i  tych, co w czyśćcu. To jest sprawa Boga. My jeśli-
byśmy odmówili modlitwy za zmarłego, sądząc, że 
on jest w piekle, to byśmy zrobili mu krzywdę, bo 
o tym, gdzie on jest, my nie wiemy. A więc nie roz-
dzielając zmarłych, modlimy się za tych, co są w czyś- 
ćcu. I tu pojawia się  drugie stwierdzenie - oni i tak 
pójdą do nieba. I znów jest ono prawdziwe. To jest 
pewne, że ci, co są w czyśćcu pójdą do nieba. Stwier-
dzenia są prawdziwe, tylko wniosek jest błędny. Wnio-
sek podobny jest do takich wniosków jak: i tak każdy 
umrze, więc po co się leczyć? Ci, co mają umrzeć i tak 
umrą a ci, co mają wyzdrowieć i tak wyzdrowieją; al-
bo: jak ktoś bez lekarstwa będzie się leczył miesiąc a z 
lekarstwem tydzień, to po co zażywać lekarstwa, jak 
i tak wyzdrowieje, a że się pomęczy dłużej to co? albo: 
jak wraca twoje dziecko ze szkoły do domu a ty jedziesz 
samochodem, to po co je podwozić, jak i tak dojdzie 
do domu? Nie trzeba skończyć studiów, by zauważyć 
brak rozsądku w tych stwierdzeniach. Tak samo ma się 
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sprawa z sensownością modlitwy za zmarłych. Jeśli 
zmarli idą do domu Ojca niebieskiego, to dlaczego 
ich nie „podwieźć"?. Jeśli chcą wyzdrowieć z cho- 
roby grzechu, to dlaczego nie podać im lekarstwa 
modlitwy? Samo ludzkie serce nakazuje nam po-
magać potrzebującym, a nie mówić „Męcz się, 
męcz. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz". Modlitwa 
za zmarłych jest bowiem dla nich pomocą w celu 
skrócenia ich mąk czyśćcowych. A jeśli można skrócić 
ich cierpienie, to jest to również obowiązek wynikający 
z miłości bliźniego. Na tym można by zakończyć na-
świetlanie problemu, gdyż teza jest fałszywa już z lo-
gicznego punktu widzenia. Niektórym może to jeszcze 
nie wystarczyć i stawiają problem w postaci dwóch 
pytań:
– czy Bóg czasem nie chce, ażeby zmarli wycierpieli sa- 
mi swoja karę?
– czy rzeczywiście możemy pomóc zmarłym?
I na te pytanie odpowie już nam sam Pan Bóg mówią- 
cy słowami Pisma św. i Kościoła, w którym nieustannie 
przemawia Duch Święty. Otóż w Drugiej Księdze Ma-
chabejskiej czytamy, że Juda Machabeusz, przywódca 
walczących o wolność Żydów, zabrał składkę i posłał ją 
do Jerozolimy, aby kapłani złożyli ofiarę za grzech tych, 
co zmarli. Autor Księgi komentuje to tak: „Bardzo pię- 
knie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwych-
wstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, ze ci zabici 
zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby 
czymś zbędnym i niedorzecznym. lecz jeśli uważał, że 
dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana 
najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna. 
Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną 
za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu" (2 Mch 
12, 43b-45). Tekst mówi sam za siebie. W innym miej- 
scu, w Księdze Mądrości Syracha czytamy: „Miej 
dar łaskawy dla każdego, kto żyje, nawet umarłym 
nie odmawiaj oznak przywiązania" (Syr 7, 33), 
a  w Księdze Tobiasza: „Kładź chleby twoje na grobie 
sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj" (Tb 4, 17). 
Teksty te wskazują, że Żydzi znali i zalecali praktykę 
modlitwy za zmarłych. Na kartach Nowego Testamentu 
św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 
15, 29) pisze o chrzcie za zmarłych, który jest jakąś 
formą pomocy dla nich. Natomiast w Drugim Liście 
do Tymoteusza (Tm 1, 16-18) prosi Boga o miłosierdzie 
dla zmarłego Onezyfora. Ale nie tylko Pismo św. mówi 
o modlitwie za tych, którzy zeszli już z tego świata. Setki 
chrześcijańskich nagrobków z II - III w. zawiera prośby 
o zbawienie dla zmarłych a wśród nich znamienny tekst: 

„Niech każdy z braci, który to rozumie, pomodli się za 
Abercjusza". Gdyby wiara chrześcijańska nie wyrobiła 
w duszach swych wyznawców mocnego przekonania, 
że mogą istotnie duszom przez swoje wstawienie się 
w jakiś sposób pomóc, to nie wpadliby nigdy na myśl, 
takie modlitwy słać do Boga, a cóż dopiero ryć je na 
grobowych kamieniach. O modlitwie za zmarłych mó- 
wią także Ojcowie Kościoła: Cyprian, Klemens Ale-
ksandryjski, św. Augustyn, a również piszący w średnio-
wieczu św. Tomasz. Tertulian już pod koniec II w. grozi 
wdowie za to, że się nie modli za duszę zmarłego męża. 
Także wiele Soborów powszechnych wypowiadało się 
na ten temat. Sobór Lyoński II mówi, że Kościół zawsze 
czcił zmarłych i ofiarował im pomoc poprzez modlitwę. 
Tę samą naukę głosi papież Innocenty IV w Liście do 
Kardynała – Legata na Cyprze z 1254 r., a także So-
bór Florencki z 1439 r i Sobór Trydencki, który zde- 
cydowanie stwierdza: „Kto twierdzi, że ofiara Mszy 
św. nie powinna być ofiarowana za zmarłych niech 
będzie wyklęty!" Tych świadectw można by mnożyć je- 
szcze długo, zwłaszcza z ksiąg liturgicznych, szczegól-
nie zaś tekstów z mszy za zmarłych. Tę prawdę głosi ró- 
wnież niedawno wydany Katechizm Kościoła Katolic-
kiego. Dlatego trzeba z całą pewnością zaprzeczyć te-
zie, jakoby modlitwa za zmarłych nie miała sensu. Pi- 
smo św. i Kościół, w którym działa Duch św. nie może 
kłamać. Gdyby Bóg nie chciał, aby żyjący modlili się za 
zmarłych, albo uważał, że to nic zmarłym nie pomoże, 
albo gdyby chodziło tylko o pieniądze dla księży, to by 
o tym na pewno powiedział i tego zakazał, a wcale tego 
nie czyni, co więcej: mówi ustami Pisma św. i tradycji 
Kościoła, że modlitwa ta ma sens, a sens takiej modli-
twy opiera się na prawdzie o obcowaniu świętych, 
prawdzie o trzech Kościołach: pielgrzymującym, 
oczyszczającym się i triumfującym. Te trzy Kościoły 
pomagają sobie nawzajem, gdyż jest między nimi 
stała więź, o której mówi Skład Apostolski: „Wierzę 
w świętych obcowanie". Kto na ziemi zrobi cokolwiek 
dobrego, dobro to udziela się wszystkim. Gdy ktoś po- 
modli się za zmarłych, pomaga duszom w czyśćcu cier- 
piącym, tak jak święci w niebie pomagają nam piel-
grzymującym do Pana. I to jest prawda katolicka, piękna 
i pocieszająca, i budząca nieopisaną radość z powodu 
miłosierdzia Pana, który pragnie naszego zbawienia. 
I prawda ta nie tylko nas raduje, ale i przyćmiewa wszel- 
ką wątpliwość zawartą w zastrzeżeniu co do sensowno-
ści modlitwy za zmarłych.

Źródło:  
http://www.wegrzyniak.com/ksiadz/kazania/
owieta/37-po-co-sie-modlic-za-zmarlych

dostęp: 15.10.2017

Ks. dr Wojciech Węgrzyniak
Ur. 1973 r.; kapłan Archidiecezji Krakowskiej; 
biblista, wykładowca Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II, duszpasterz działający przy 
parafii św. Anny w Krakowie. Nasz strumieński 
ksiądz Wojciech jako kleryk, miał zaszczyt 
mieć z nim wykłady m. in. z Ksiąg prorockich 
i mądrościowych.
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Frazeologizmy związane ze światem zwierząt
– cz.2 – ptaki –

WYRAŻENIA:
kaczka dziennikarska – nieprawdziwa informacja zamie- 
szczona w prasie, mająca zwykle wywołać sensację („In-
formacje o dymisji ministra kultury były zwykłą kaczką 
dziennikarską”).
kaczy (kaczkowaty) chód – kołysanie się całym ciałem na 
boki w czasie chodzenia („Taka ładna dziewczyna, a ma ka-
czy chód”).
biały kruk – bardzo rzadki egzemplarz książki, publikacji 
(„Książka, którą kupił w antykwariacie, okazała się praw-
dziwym białym krukiem”).
łabędzi śpiew – ostatni przejaw działalności w jakiejś dzie- 
dzinie („Ten mecz to łabędzi śpiew szkolnej drużyny siat-
kówki”).
szpakami karmiony – o kimś przebiegłym, zaradnym, mą-
drym, doświadczonym („Mój kolega był chyba szpakami 
karmiony, nie da się go oszukać”).
sokoli (orli) wzrok – daleko sięgający, bystry wzrok („Jej 
sokoli wzrok dostrzegł ściągę pod ostatnią ławką”).
niebieski ptak – człowiek nigdzie niepracujący, żyjący cu-
dzym kosztem („Z niego to taki niebieski ptak, nigdzie nie 
pracuje i tylko stoi pod budką z piwem”).
dumny jak paw – bardzo dumny, zarozumiały („Gdy został 
przewodniczącym klasy, chodził dumny jak paw”).
kukułcze jajo – coś, co jest niemile widziane, czego wszyscy 
chcą się pozbyć („Odpady budowlane lądowały, jak kukułcze 
jaja, w nienadających się do tego koszach miejskich”).
gołębie serce – wyjątkowo dobry i łagodny charakter („Jego 
matka miała gołębie serce. Wszystko potrafiła mu wybaczyć”).
wesoły jak szczygieł – bardzo wesoły, rozentuzjazmowany, 
radosny („Dostał szóstkę z matematyki, więc wracał do domu 
wesoły jak szczygieł”).
jak trusia – bardzo spokojnie, grzecznie, nic nie mówiąc 
(„Siedziała jak trusia, widząc zagniewaną mamę”).
pierwsza jaskółka – oznaka tego, co ma nastąpić, fakt za-
powiadający następne, podobne („Zlikwidowanie cenzury 
było pierwszą jaskółką demokracji”).
ZWROTY:
puszczać kaczki – dla zabawy rzucać kamieniem tak, aby 
jak najwięcej razy odbił się od powierzchni wody („Kiedy 
ostatnio puszczałem kaczki nad stawem, kamień odbił się aż 
osiem razy”).
wywinąć orła – wywrócić się, przewrócić się całym ciałem 
padając na ziemię („Pośliznął się na zamarzniętej kałuży i 
wywinął orła”).

wyglądać jak strach na wróble – wyglądać niedbale, 
niechlujnie, straszyć swoim wyglądem („Dziś wyglądasz jak 
strach na wróble. Czyżbyś znowu nie nocował w domu?”).
wróble (na dachu) ćwierkają – wszyscy wiedzą o czymś, co 
nie zostało podane do publicznej wiadomości („Wróble na 
dachu ćwierkają, że zostaniesz posłem”).
gapić się jak sroka w kość (gnat) – wpatrywać się w coś 
uporczywie, bezmyślnie („Wciąż gapi się w telewizor jak 
sroka w kość”).
nie wylecieć (wypaść) wronie spod ogona – być kimś 
wartościowym, liczącym się, znającym się na czymś; być 
nie byle kim („Nie byłem śmieciarzem tuzinkowym, nie 
wypadłem sroce spod ogona. Pracowałem w prostym fachu, 
ale w swej branży byłem pierwszym między pierwszymi). 
łapać (trzymać, schwytać) dwie sroki za ogon – starać 
się osiągnąć dwie korzyści jednocześnie, zabierać się naraz 
do kilku spraw („Przez to, że trzymasz dwie sroki za ogon, 
żadnej rzeczy nie robisz porządnie”).
wystrychnąć kogoś na dudka – oszukać kogoś, ośmieszyć 
(„Wystrychnęła go na dudka i poszła na randkę z innym”).
wybierać się jak sójka za morze – nie móc się zdecydować 
na wyjazd (wyjście), wciąż to odwlekać („Wybiera się do tego 
Rzymu jak sójka za morze”).
(coś) spływa jak woda po kaczce (gęsi) – coś nie robi 
na kimś żadnego wrażenia, ktoś nie przejmuje się czymś 
zupełnie („Wszystkie nagany i pochwały spływają po nim jak 
woda po kaczce”).
gruchać jak dwa gołąbki – czule rozmawiać ze sobą, 
okazując miłość, sympatię; czulić się do siebie („Jak tylko 
znajdą jakiś cichy kącik, gruchają jak dwa gołąbki”).
rządzić się jak szara gęś – postępować samowolnie, nie 
licząc się z nikim („Ledwie objął stanowisko, a już  rządzi się 
jak szara gęś”).
nosić się jak kura z jajkiem – zbyt długo odwlekać podjęcie 
decyzji w niezbyt skomplikowanej kwestii („Nosisz się z tym 
problemem jak kura z jajkiem”).
wyglądać jak zmokła kura – być całkowicie przemoczonym, 
wyglądać marnie, nieszczęśliwie („Wyglądam jak zmokła 
kura, ale deszcz złapał mnie w połowie drogi”).
FRAZY:
„Jedna jaskółka wiosny nie czyni” – jedno (zwykle pozy-
tywne) wydarzanie nie świadczy o tym, że oczekiwane 
zmiany już nadchodzą („Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale 
10 nowych pociągów powinno zmienić obraz kolei na Ma- 
zowszu”).
„Lepszy wróbel w garści niż gołąb (kanarek) na dachu” 
– przysłowie używane w sytuacji, gdy ktoś ryzykuje utratę 
tego, co już osiągnął, ponieważ chce osiągnąć jeszcze więcej 
(„Piłkarze zapomnieli, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na 
dachu i zamiast utrzymać remis, dali się zaskoczyć w koń- 
cówce meczu”).
„Niech to gęś kopnie!” – wykrzyknienie służące wyraże-
niu emocji, najczęściej niezadowolenia, niechęci, zniecier-
pliwienia, niekiedy podziwu („A niech to gęś kopnie, chyba 
nie wyłączyłam żelazka”).

Grażyna Gądek
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Sierpniowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
• 4 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, 

z tej okazji w obu budynkach uczniowie zostali serdecznie 
powitani przez dyrektora i wicedyrektorów. Oprócz ży-
czeń na nowy rok szkolny szczególna niespodzianka cze- 
kała na uczniów klas pierwszych rozpoczynających nau- 
kę. Na spotkanie z pierwszakami przybyli specjalni go-
ście – aspirant Grzegorz Hanzel z Wydziału Ruchu Dro-
gowego KP w Cieszynie oraz kierowca rajdowy i jego  
pilot – Jarosław Szeja i Marcin Szeja. Goście przypomnie-
li dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się po 
drogach, rozdali odblaski oraz upominki. Spotkanie stało 
się okazją, by obejrzeć samochód rajdowy od środka. 

• Wrzesień od samego początku obfitował w ciekawe wy- 
darzenia w Zespole Edukacyjno-Terapeutyczym. Chłop-
cy od pierwszych dni ochoczo zabrali się do pracy. By 
połączyć naukę z zabawą, podczas spaceru poznawali 
kolory jesieni, uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, 
próbowali sił w kuchni, piekąc jesienną szarlotkę. Na 
koniec miesiąca uczcili Dzień Chłopaka, organizując 
zabawy – wyścigi rzędów na krowach, rozbijanie piniaty, 
jazdę hulajnogą na czas.

• 13 września ruszyła kolejna edycja Skoczowskich Czwar-
tków Lekkoatletycznych. Chętni reprezentanci klas 
czwartych, piątych, szóstych udali się na stadion do Sko-
czowa, by tam uczestniczyć w biegu na 60 metrów, skoku 
w dal i rzucie piłeczką palantową. 

• 15 września uczniowie klas młodszych obchodzili Mię-
dzynarodowy Dzień Kropki. W tym dniu dzieci wysłucha-
ły historii małej dziewczynki – Vashti, która dzięki kro- 
pce uwierzyła w siebie. Opowiadanie uświadomiło ucz- 
niom, że każdy ma jakieś zdolności, drzemiące głęboko 

ukryte, czekając na swój czas. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia na ubraniach naszych dzieci pojawiły się kropki, 
a uczniowie podobnie jak bohaterka szukali mocnych 
stron, by podnieść poczucie własnej wartości 

• 22 września uczniowie klas szóstych, siódmych i drugich 
gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach profilaktycz-
nych. Zajęcia prowadzone przez Ireneusza Brachaczka 
dotyczyły odpowiedzialności za swoje zachowanie oraz 
czynów zabronionych prawem, szczególną uwagę zwra- 
cały na przepisy prawa karego oraz ustawy o postępowa-
niu w sprawach nieletnich. Podczas warsztatów „Narko-
tykowe dylematy” prowadzący obalał mity i stereotypy, 
jakimi posługują się uczniowie w kwestiach dotyczących 
środków zmieniających świadomość – narkotyków, do-
palaczy, alkoholu.

• 27 września uczniowie klas piątych zostali zaproszeni do 
Biblioteki Miejskiej na spotkanie z podróżnikiem Stefa-
nem Czarnieckim, który podzielił się wrażeniami ze 
swojej ostatniej wyprawy w głąb wenezuelskiej dżungli. 
Piątoklasiści dowiedzieli się o życiu Indian zamieszku-
jących tamte tereny.

• 29 września uczniowie naszej szkoły już po raz siódmy 
wzięli udział w akcji edukacyjnej – Światowy Dzień Ta- 
bliczki Mnożenia, celem której jest propagowanie zaba- 
wowej formy nauczania i uczenia się matematyki. W nie- 
codzienny i przyjemny sposób zachęcaliśmy do przypo-
minania sobie tabliczki mnożenia. W tym dniu po raz 
pierwszy przyłączyli się do święta uczniowie klas czwar-
tych, tworząc specjalne komisje egzaminacyjne. Na całym 
świecie w akcji uczestniczyły 3883 szkoły.



Pierwsze piątki miesiąca oczami  dzieci  

 
Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem 
pierwszych piątków miesiąca. Piąta z nich brzmi: Wyleję obfite błogosławieństwa na 
wszystkie ich przedsięwzięcia. Istotą każdego dzieła (zwłaszcza o charakterze 
ewangelizacyjnym) jest modlitwa za to dzieło. Przypomina się w tym kontekście Ewangelia  
o Marcie i Marii (Łk 10, 38-42): obie były tak blisko Jezusa, a tak naprawdę to tylko Maria Go 
spotkała, o czym Jezus mówi w słowach, że „obrała najlepszą cząstkę”. Tymczasem Marta 
skupiła się na sprawach niby ważnych, ale tak naprawdę drugorzędnych w duchu powiedzenia: 
łatwiej jest dać komuś prezent, niż swój własny czas. Tak się też ciekawie złożyło, że akurat ta 
Ewangelia była odczytywana w Kościele w dniu, kiedy w naszej parafii wystartował kurs 
ALPHA. Ot, taka „Dobra Rada” od Ducha Św. dla organizatorów. Praktykowanie zatem 
pierwszych piątków miesiąca jest formą właśnie takiej „modlitwy za dzieło” (jak za załączony 
na obrazku „PIKNIK JEZUSA”), którą Swoim Autorytetem potwierdza sam Jezus. Tak więc 
trochę reklamowo: Pragniesz, aby Twoje inicjatywy odniosły sukces? Odprawiaj pierwsze 
piątki miesiąca już od teraz! 



Różaniec do granic w Zebrzydowicach

Zakończenie nabożeństw fatimskich 2017 – Zespół Regionalny Strumień


