
NASZE
Oczekiwanie



Pełna wdzięczności s. Anna od Matki Boga  
pisze do rodaków strumieńskich…

Ksiądz Jacek poprosił mnie o napisanie kilku 
słów na temat ślubów wieczystych, które złoży- 
łam Bogu w Karmelu w Ferrarze. Nie mam do-
świadczenia w pisaniu artykułów, więc zapyta- 
łam o radę księdza Stanisława, który odpowie-
dział błyskawicznie: napisz świadectwo. Oczywi-
ście nie chrztu czy maturalne, ale świadectwo 
wiary. Najpierw jednak chciałabym przedstawić 
się tym, którzy mnie nie znają. A i znajomych mo- 
że zaskoczy jakiś fakt opowiedziany po latach...
Nazywam się Anna Duda. Urodziłam się w 1981 
roku i dorastałam w domu rodzinnym przy ulicy 
Cieszyńskiej w Strumieniu, w późniejszym okre- 
sie przy ulicy Młyńskiej. Z dzieciństwa przebija- 
ją wspomnienia piłkarskie. Byłam jedyną dzie-
wczyną w gronie chłopaków Krzyśka, Wojtka, 
Tomka i mojego kochanego brata Wojtka. Gra-
liśmy całymi dniami w piłkę albo okupowaliśmy 
nasze tajemne obserwatorium nazywane „taj-
nym okiem”. Szaleliśmy na rowerkach marki Pe- 
likan. To wtedy zrodziła się we mnie pasja 
rowerowa.
W międzyczasie przyszedł czas szkoły podsta-
wowej, poznawania pierwszych tajników nauki, 

czas pierwszych i prawdziwych przyjaźni, dzie-
cięcych miłości. Czas szczęśliwy. Potem liceum 
Kopernika w Cieszynie i sny o przyszłości, od- 
krywanie świata aspiracji, pragnień, szukanie 
prawdy i sensu. I pośród tego całego świata, 
chciałoby się powiedzieć normalnego, codzien-
nego odkrywałam powoli OBECNOŚĆ bardzo 
wyjątkową. I widziałam, że ta OBECNOŚĆ ab-
sorbowała mnie coraz bardziej. Została mi ona 
podarowana 2 sierpnia 1981 roku, w dniu moje- 
go Chrztu Świętego, stała się widoczna i doty-
kalna 20 maja 1989 w dniu mojej Komunii Świę-
tej i wreszcie 18 kwietnia 1996 umocniona po- 
przez Bierzmowanie. To sakramenty, rzeczywi-
stości ważne i fundamentalne, w których łaska 
dotyka każdego człowieka. W ten sposób stałam 
się dzieckiem nie tylko moich ukochanych Ro- 
dziców – Mamy Wiesi i Taty Stasia - ale i Dzie-
ckiem Najlepszego Ojca, Boga. I to On w osobie 
Jezusa złożył w moim sercu pragnienie życia dla 
Niego. Zaczęłam poznawać Go poprzez Ewan- 
gelię. Każde spotkanie otwierało mi oczy i mówi-
łam sobie: co za niesamowity Człowiek, jak nie-
samowity jest sposób życia, który proponuje. 
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1.12 przypada I piątek miesiąca. Jak zawsze w tym dniu 
od godz. 9:00 udajemy się z posługą sakramentalną do 
chorych. Prosimy zgłaszać ich u siostry w zakrystii.

„Triduum” przed uroczystością odpustową
W ten dzień rozpoczynamy też nasze parafialne „Tri-
duum” przed uroczystością odpustową ku czci Świętej 
Barbary. Rekolekcjonistą i sumistą będzie ks. Mateusz 
Kierczak – dyrektor centrum informacyjno – medial-
nego przy kurii diecezjalnej i proboszcz parafii w Le-
sznej Górnej. Zachęcamy do licznego uczestnictwa 
dzieci, młodzież i dorosłych. Na uroczystość odpustową 
szczególnie zapraszamy poczty sztandarowe, dzieci ko-
munijne, kandydatów do bierzmowania, chór.
Program
Piątek 1.12 
17:00–18:00 Sakrament Pokuty
18:00   Msza  Św. z nauką
Sobota, 2.12 
17:00-18:00 Sakrament Pokuty 
18:00   Msza Św. z nauką
Niedziela, 3.12 
Msze Św. z nauką (będą na nich święcone także świece 
„CARITAS” i opłatki, które będzie można nabyć u pań 
z zespołu charytatywnego i u siostry w zaktystii) 
11:00   Suma odpustowa

3.12 to jednocześnie pierwsza niedziela adwentu. Od 
poniedziałku 4.12 rozpoczynamy roraty, które będą 
w  naszym sanktuarium odprawiane w następującym 
porządku: od poniedziałku do piątku o g. 18:00, w so- 
boty o 7:00. Zapraszamy zarówno młodszych, jak i star-
szych parafian tym bardziej, że przewodnim tematem 
kazań roratnich będzie „Mały Katechizm”- młodsi się 
czegoś nauczą, a starsi „odświeżą” sobie wiedzę o pod-
stawowych prawdach naszej wiary. W końcu jak mówi 
jedna z pieśni eucharystycznych: „Ja WIEM w Kogo ja 
wierzę”. Czy na pewno wiem? 

4.12 w poniedziałek o godz. 10:00 będzie Msza Św. dla 
górników z naszej parafii z racji liturgicznego wspo-
mnienia ich patronki – św. Barbary. Wszystkim gór-
nikom SZCZĘŚĆ BOŻE!

5.12 w naszej parafii będzie tzw. diecezjalna wieczy-
sta adoracja. Każdy kościół, kaplica naszej diecezji 
ma wyznaczony swój dzień w roku na taką adorację. 
Dla Strumienia jest to właśnie 5.12. Zachęcamy do 
skorzystania z tego wyjątkowego czasu łaski! 
Przy tej okazji przypominamy parafianom, że jest 
też w naszym sanktuarium adoracja w ciszy w każ- 
dy piątek od godz. 20:00-21:00. Dopilnujmy tego, aby 
Jezus nie musiał na nas czekać, aby nie pozostawał 
Sam! Poświęćmy Mu nieco więcej czasu niż zwykle. 
On za nas poświęcił nawet Swoje życie. Pamiętajmy: co 
nas nie zabije, to nas wzmocni!
Plan wieczystej adoracji jest następujący: 
07:00   Msza Św. 
07:30   Rozpoczęcie adoracji 
08:00-09:00 Część Radosna Różańca Św. 
09:00-10:00 Część Światła Różańca Św. 
10:00-11:00 Część Bolesna Różańca Św. 
11:00-12:00 Część Chwalebna Różańca Św. 
12:00   Anioł Pański
    ADORACJA W CISZY 
15:00   Koronka do Bożego Miłosierdzia
    ADORACJA W CISZY 
17:30   Uroczyste nieszpory 
    i zakończenie adoracji 
18:00   Msza Św.
Prosimy, aby Róże Różańcowe poprowadziły część 
światła i chwalebną, a Apostolat Maryjny radosną i bo- 
lesną. Kandydatów do bierzmowania prosimy o po-
prowadzenie Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

17.12 w III niedzielę adwentu zaraz po Mszy św. wie- 
czornej zapraszamy parafian do naszej świątyni na 
AKATYST ku czci Bogarodzicy – nabożeństwo z tra-
dycji Kościoła Wschodniego ku czci Matki Najświę-
tszej. Prosimy zabrać ze sobą na to nabożeństwo świece 
z okapnikami.

Z życia parafii

Zmarli:
Adam GABOR (19 l.)

Chrzty:
Nikola SPEK
Nadia FIGURA

Statystyka – listopad 2017

Śluby:
SZCZYPKA Damian – KRZEMPEK Dorota
JANNY Bartosz – KOWALCZYK Beata
KURZEJA Przemysław – URBANEK Monika
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Państwu Edwardowi i Krystynie Hernik
Państwu Bolesławowi i Reginie Bojdom
Paniom Janinie i Ewelinie Smol
Państwu Bronisławowi i Marii Moj
P. Róży Tomaszek
Państwu Janowi i Zofii Czaja
Państwu Krzysztofowi i Helenie Czaudernom
Państwu Rygiel
P. Zdzisławowi Wyleżuchowi
Państwu Andrzejowi i Grażynie Sojkom
Państwu Sosna z ul. 1 Maja 27
P. Józefowi Kornasowi
Państwu Mariuszowi i Honoracie Wiewiórom
P. Marcie Stokłosie
P. Jolancie Żur
P. Marii Sladek
Państwu Marianowi i Danucie Teklom

Państwu Stanisławowi i Mirosławie
Puszczewiczom
P. Bronisławowi Świeżemu
Państwu Chwist i Chatys z ul. Brzozowej 35
P. Stefanii Macurze
Państwu Józefowi i Alinie Pietrzykom
Państwu Adamowi i Ewie Szupinom
Państwu Biedrawa z ul. Granicznej 7
P. Barbarze Dziędziel
Państwu Krzysztofowi i Marii Wójtowiczom
P. Helenie Gamża
Państwu Tarasiuk z ul. Klonowej 7
P. Krystynie Krzempek
Państwu Janowi i Zofii Grabskim
Państwu Wiatrok 

z ul. Powstańców Śląskich 2a/3
Państwu Bogdanowi i Grażynie Szlachta

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:

ciąg dalszy artykułu ze strony 2
Tak zaczynał mnie zachwycać sobą, zaczęłam za- 
kochiwać się w Nim do tego stopnia, że wszy-
stko inne traciło swoją atrakcyjność. Starałam 
się uczestniczyć kiedy tylko mogłam w codzien-
nej Eucharystii w naszym przepięknym stru-
mieńskim kościele. I przyszedł czas pierwszych 
ważnych decyzji. Kierowało mną przede wszy-
stkim pragnienie oddania życia Bogu. Jasnym 
było dla mnie, że życie dla Boga znajduje swo- 
ją konkretność w życiu dla drugich. I tak posta-
nowiłam wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Szkol- 
nych de Notre Dame. Czas formacji był wyjątko-
wo bogaty i ważny, otrzymałam w nim wiele do- 
bra. Podczas pracy apostolskiej oraz życia we 
wspólnocie, stopniowo odkrywałam, że Pan Bóg 
woła mnie do czegoś jeszcze innego. I tak pozna-
łam, po czasie rozeznawania, że moje serce jest 
karmelitańskie.
O Karmelu mogłabym pisać bez końca… Jest to 
niesamowity świat!
Po przedstawieniu się pragnę napisać słowo 
o wdzięczności: ziemia strumieńska niosła mnie 
przez wszystkie lata mojego życia. Najpierw do- 
słownie, kiedy mieszkałam w Strumieniu (tu ka- 
żdy kamień znam jak swój…), i potem kiedy ru- 
szyłam w drogę. Modlitwa całej parafii pod prze- 
wodnictwem Księdza Prałata Oskara i dziś księ-
dza Proboszcza Jacka niesie mnie, jak niesione 
jest dziecko w ramionach. Dziękuję Wam za ogro- 
mną życzliwość i wsparcie modlitewne.
Oddam teraz głos moim Siostrom, one opowiedzą 

najlepiej o tym co wydarzyło się 15 października 
2017 roku w kościele naszego monasteru w Fe- 
rrarze. Przetłumaczyłam dla Was artykuł napi-
sany przez moją Wspólnotę do gazety w Ferrarze. 
Oto on:
„Na początku dwudziestego pierwszego stulecia, 
dziewiętnastoletnia dziewczyna o dynamicznym 
usposobieniu, wysportowana i o wszechstron-
nych zainteresowaniach, znalazła się na polach 
Tor Vergata w Rzymie, pośród tysięcy młodych 
ludzi, słuchając głosu św. Jana Pawła II, który 
zwracał się do nich tymi słowami:
W rzeczywistości szukacie Jezusa, kiedy marzy-
cie o szczęściu; to On na was czeka kiedy nie 
zadowala was nic z tego co znajdujecie. On jest 
pięknem, które was przyciąga; On was popycha  
by złożyć maski, które czynią życie nieprawdzi-
wym; On czyta w sercu decyzje najprawdziwsze, 
które inni chcieliby stłamsić. To Jezus wzbudza 
w was pragnienie uczynienia z waszego życia 
czegoś wielkiego, chęć podążania za ideałem, 
odrzucenie zgody na to by być pochłoniętym przez 
miernotę, odwagę by zaangażować się z pokorą 
i wytrwałością w polepszanie was samych i spo- 
łeczeństwa, czyniąc go bardziej ludzkim i brater- 
skim... Drodzy młodzi rozpoczynającego się stu-
lecia, mówiąc tak Chrystusowi, mówicie tak ka- 
żdemu waszemu szlachetnemu ideałowi... nie 
bójcie się zawierzyć Mu, On da wam siłę by po-
dążać za Nim każdego dnia i w każdej sytuacji.

św. Jan Paweł II
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Ta młoda dziewczyna pochodząca z Polski wstą-
piła pięć lat temu do naszego klasztoru i jest 
karmelitanką bosą o imieniu Anna od Matki Bo- 
ga. Po czasie formacji początkowej i okresie ślu-
bów czasowych odnawianych co roku przez trzy 
lata, 15 października 2017 roku, w Uroczystość 
Św. Teresy od Jezusa, złożyła śluby wieczyste 
i tak napisała o sobie:
Usłyszałam te słowa 19 sierpnia 2000 r. na 
Tor Vergata w Rzymie podczas Światowych 
Dni Młodzieży. Pomyślałam: «Papież mi mówi, 
żebym nie bała się zawierzyć życie Jezusowi». 
Pamiętam wyraźnie odwagę, którą czułam w ser- 
cu. Postanowiłam zrobić pierwszy, ważny i rady- 
kalny krok w podążaniu za Jezusem. Nie wyo-
brażałam sobie, że ten krok otworzy mi drogę, 
która doprowadzi mnie do DZIŚ, do tego DNIA. 
Nie wyobrażałam sobie, że ta ziemia z Tor Ver-
gata, ziemia włoska, stanie się dla mnie domem. 
Śpiewaliśmy wówczas: «I my z Nim objęci Jego 
światłem, złączeni Jego krzyżem, śpiewamy je-
dnym głosem Emmanuel...».
Obrzęd Ślubów wieczystych siostry Anny doko-
nał się podczas celebracji Eucharystycznej, któ- 
rej przewodniczył nasz Arcybiskup Gian Carlo 
Perego w obecności wielu kapłanów i ojców kar- 
melitów. Uczestniczyli w niej również rodzina, 
przyjaciele i wiele osób, które wraz ze wspólnotą 
mniszek dzielili radość i wzruszenie zwłaszcza 
w momentach, w których obrzęd jest najbardziej 
poruszający. Wezwana po imieniu siostra Anna 
odpowiedziała: Oto jestem Panie. Następnie zo-
stało zadanych pięć pytań: Jesteś konsekrowana 
Bogu poprzez Chrzest, czy chcesz teraz oddać 
się Bogu w większej intymności z nowego i spe- 
cjalnego tytułu ślubów wieczystych? Czy chcesz 
objąć na zawsze to samo życie doskonałej czy-
stości, posłuszeństwa i ubóstwa, które były wy- 
borem Chrystusa i Jego Matki? Czy chcesz za-
angażować się z wytrwałością w podążaniu za 
Ewangelią i przestrzegać Konstytucji Mniszek 
Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Kar-
mel, by osiągnąć doskonałą miłość Boga i bli-
źniego? Pięć razy rozbrzmiewała odpowiedź: 
Tak, chcę. Następnie siostra Anna położyła się 
krzyżem na ziemi. Ten antyczny gest oznacza 
pełne oddanie się Bogu. W tym samym czasie 
została odśpiewana litania do Wszystkich Świę- 
tych, ponieważ cały Kościół w niebie i na ziemi 
jest wówczas wzywany do modlitwy. Po zakoń-

czeniu Litanii siostra Anna położyła swoje ręce  
na ręce Matki Przeoryszy i złożyła Śluby Wie-
czyste ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, wy- 
rażając w ten sposób wolę by na zawsze naśla-
dować Chrystusa i służyć Kościołowi i braciom 
w życiu kontemplacyjnym oraz podpisała formu-
łę ślubów, którą Arcybiskup złożył na ołtarzu. 
Wypowiedział następnie nad neoprofeską uro-
czyste błogosławieństwo:
...Dziś Kościół Twój rozbrzmiewa nową pieśnią 
wdzięczności za tę siostrę naszą, która posłu-
sznie wsłuchując się w głos Twego wołania, ofia-
rowała się na służbę Bożą. Ześlij zatem, o Panie, 
dar Ducha Świętego na tę służebnicę Twoją, któ- 
ra dla Ciebie zostawiła wszystko. Niech zajaśnie-
je w niej, Ojcze, Oblicze Chrystusa, aby każdy,  
kto na nią spojrzy, rozpoznał obecność Jego Sa- 
mego w Twoim Kościele. Spraw, prosimy, żeby 
z Twoją pomocą zachowała serce wolne, żeby 
przejąć na siebie troski braci i służyć cierpiące-
mu Chrystusowi. Spraw żeby we wszystkich czy- 
nach ludzkich potrafiła dostrzec Bożą Opa-
trzność, która ich prowadzi. Niech darem swo-
jego życia przybliży się nadejście Królestwa Bo-
żego w oczekiwaniu na połączenie się z Twoimi 
świętymi w królestwie niebieskim... .
Po przekazaniu czarnego welonu, znaku kon-
sekracji, Przeorysza potwierdziła definitywną 
przy-należność siostry Anny do rodziny Mniszek 
Karmelitanek Bosych poprzez słowa: „od teraz 
i na zawsze wszystko będzie wspólne pomiędzy 
nami”. Na znak przyjęcia do wspólnoty neoprofe-
ksa przekazała siostrom uścisk pokoju.
Wszyscy obecni uczestniczyli w obrzędzie w atmo- 
sferze głębokiej ciszy oraz przejęcia: rzeczywi-
ście nie często można uczestniczyć w tego typu 
wydarzeniu. Również Mniszki wspólnoty, znając 
z osobistego doświadczenia wyjątkowość mo- 
mentu, za każdym razem kiedy przeżywają Ślu-
by Wieczyste nowej siostry, zadziwiają się nad 
wspaniałościami Boga, który jest wierny, kocha, 
powołuje i zaprasza by być z Nim i znajduje „de- 
licje” w byciu z nami, mówiąc językiem św. Te-
resy od Jezusa. Swoją miłością nadaje formę ży-
ciu we wspólnocie.
Módlmy się, by Bóg doprowadził do wypełnienia 
to co rozpoczął w siostrze Annie oraz w każdym 
z nas.”

karmelitanki bose z Ferrary
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1-szy piątek miesiąca – 1.12
	 7:00	 W	int.	czcicieli	NSPJ	żyjących	i	zmarłych
	16:30	 Zbytków	–	Za	+	Wiesława	Kawę	–	od	Ireny,	Pawła,	Dariu-

sza	Kalus
	18:00	 1)	Za	+	Wiktorię	Botrlik,	męża,	trzech	synów,	córkę	Wik-

torię	oraz	krewnych
	 	 2)	Dziękczynna	z	ok.	70	r.	ur.	Marii	z	prośbą	o	Boże	błog.
1-sza sobota miesiąca – 2.12
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone	Nie-

pokalanemu	Sercu	NMP
	18:00	 1)	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	Matki	Bożej	z	podz.	za	otrz.	

łaski	z	prośbą	o	dalsze	błog.	i	światło	Ducha	Św.	dla	
Daniela	z	ok.	18	rocz.	ur.

	 	 2)	Za	+	Edwarda	Chatysa	i	rodziców
	 	 3)	Za	+	Henryka	Pustelnika,	++	z	rodz.	Pustelnik,	 

Holewik,	Gabzdyl
1-sza niedziela adwentu – 3.12 

ODPUST KU CZCI ŚW. BARBARY
	 6:30	 Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	córki	z	rodziną
	 8:00	 1)	W	int.	czcicieli	Różańca	Św.	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Marię	Janotę	w	11	rocz.	śmierci,	męża	Brunona,	

syna	Janusza,	rodziców	z	obu	stron,	rodzeństwo:	Wilhel-
ma,	Emilię,	Antoninę

 9:30 
	10:00	 Zbytków	–	W	int.	czcicieli	Różańca	św.	żyjących	 

i	zmarłych
	11:00	 SUMA	ODPUSTOWA	W	INT.	PARAFIAN
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Grażynę	Kajsturę	w	1	rocz.	śm.	i	męża	Romana
Poniedziałek – 4.12 WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY
	 7:00	 Za	+	Stefana	Rekę
	10:00	 1)	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	Św.	Barbary	w	int.	górników	

i ich	rodzin
	 	 2)	Za	++	górników
	 	 3)	W	int.	parafian
	18:00	 Za	+	Annę	Pietroniec	w	2	rocz.	śm.
Wtorek – 5.12 
(Dzień wieczystej adoracji w Strumieniu w ramach diecezji)
	 7:00	 1)	Za	+	Martę	Michalik,	Józefa	Kubicę,	++	z	rodz.:	Mi-

chalik,	Konieczny,	Halinę	Sosnowską
	 	 2)	Za	+	Eugenię	Dziędziel	–	od	Zofii	i	Jolanty
 7:30-18:00 WIECZYSTA ADORACJA
	18:00	 1)	Za	+	Julię	Skórzańską	w	rocz.	śm.,	męża	Mariana,	

córkę	Marię,	zięcia	Władysława	i	syna	Jana
	 	 2)	Za	+	Zofię	Puszczewicz	w	rocz.	śm.,	++	rodziców,	

szwagrów:	Zbigniewa	i	Krystiana
Środa – 6.12 WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	i	Urszulę	Czauderna,	syna	Marka	i	rodziców	

z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Irenę	Janotę	–	od	siostry	Józefy	i	Józefa	Rauer
	18:00	 1)	Za	+	Renatę	Hutnicką	w	7	rocz.	śm.
	 	 2)	Za	+	Mariana	Hawełkę,	ojca	Alojzego,	brata	Bogda-

na,	dziadków:	Marię	i	Alfreda	Litta,	syna	Ernesta,	 
++ z rodzin:	Sedlecki,	Litta

1-szy czwartek miesiąca – 7.12
 WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO
	 8:00	 Za	+	Wiktora	Stryczka,	rodziców	z	obu	stron,	 

rodzeństwo
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Jerzego	Polińskiego	w	2	rocz.	śm.,	 

rodziców,	rodzeństwo,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	+	Wandę	i	Ferdynanda	Szopka,	Gertrudę	Żelaw-

ską,	jej	rodziców	i	brata
	 	 2)	Za	+	Marię	i	Józefa	Waleczek,	rodziców	i	rodzeństwo
Piątek – 8.12 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
	 7:00	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	Matki	Bożej	z	podz.	za	otrz.	łaski	

z	prośbą	o	dalsza	Boże	błog.	z	ok.	65	rocz.	ur.	i	imienin

	 9:00	 Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	Iwony	i	Mateusza	Goryl	
z dziećmi

	16:00	 Za	+	Genowefę	Żur	–	od	Heleny	Sobel	z	rodz.
	17:00	 Zbytków	–	Za	+	Wiesława	Kawę	–	od	rodz.	Kozik	i	Płonka
	18:00	 Za	+	męża	Józefa,	syna	Gabriela,	rodziców	z	obu	stron,	

dziadków,	++	z	rodz.	Gandor
Sobota – 9.12
	 7:00	 Za	+	Martę	Hanzlik
	18:00	 1)	Za	+	Hermana	Sikorę	w	12	rocz.	śm.,	córkę	Grażynę	

Podskarbi,	++	z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Stanisława	Pisarka,	rodziców,	rodzeństwo	 

z	obu	stron
	 	 3)	Za	+	Bronisława	Kojzara	w	7	rocz.	śm.,	rodziców,	

teściów:	Teresę	i	Teofila	Kajstura,	Otylię	Witas
2-ga niedziela adwentu – 10.12
	 6:30	 Za	+	Andrzeja	Dąbrowskiego	–	od	cioci	Heleny	z	rodziną
	 8:00	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	Matki	Bożej	z	podz.	za	otrz.	łaski	

z	prośbą	o	dalsze	Boże	błog.	dla	całej	rodziny	i	o	uzdro-
wienie	syna	z	choroby	alkoholowej

	 9:30	 Za	+	Krystiana	Ochodka,	ojca	Antoniego,	 
dusze	czyśćcowe

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	kręgu	biblijnego	 
z	parafii	pw.	Trójcy	Św.	w	Bielsku-Białej

	11:00	 CHRZEST:	Franciszek	Lekki
	 	 ROCZEK:	Kuba	Strządała
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Józefa	i	Marię	Bukowskich
Poniedziałek – 11.12
	 7:00	 1)	Do	Bożej	Op.	o	zdrowie	i	Boże	błog.,	dar	trzeźwości	

oraz	światło	Ducha	Św.	na	czas	pracy	naukowej
	 	 2)	Za	+	Otylię	Kajsturę	–	od	rodz.	Dziędziel
	18:00	 1)	Za	+	Karola	i	Helenę	Płonka,	rodziców,	rodzeństwo	

z obu	stron,	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Jana	Gawrona	–	od	rodz.	Urbańskich	z	Przeręba
Wtorek – 12.12 WSPOMNIENIE NMP Z GUADALUPE
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Żura	–	od	wnuka	Marcina	z	rodziną
	 	 2)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	Bractwa	św.	Barbary
	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Jana	Maciejowskich,	Danutę	Sosnę
	 	 2)	Za	+	Alfreda	Kajsturę	–	od	rodziny	Bratko
Środa – 13.12 WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	Perlegę	–	od	OSP	Strumień
	 	 2)	Za	+	Zbigniewa	Stawniczego	–	od	rodzin:	 

Konieczny	i	Bielas
	18:00	 1)	Za	+	Annę	i	Franciszka	Strządała,	synów:	Józefa	i Bru-

nona,	córkę	Bronisławę	i	zięcia	Czesława
	 	 2)	Za	+	Alojzję	i	Jana	Świeżych,	syna	Alfreda,	 

++	z	rodz.:	Świeży,	Lang,	Sztrambach
Czwartek – 14.12 WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA
	 8:00	 Za	+	Wiktorię	Papkoj,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Franciszka	Zubera	na	pam.	ur.
	18:00	 1)	Za	+	Otylię	Zupę,	męża	Franciszka,	rodziców	z	obu	

stron
	 	 2)	Za	+	Annę	Żauladik-Burkot	w	26	rocz.	śm.
Piątek – 15.12
	 7:00	 Za	+	Bogdana	Piątka	–	od	sąsiadów	z	bloku	przy	ul.	

Młyńskiej
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci:
	 	 2)	Za	+	Teresę	i	Wilhelma	Puzoń,	syna	Jana,	synową	He-

lenę,	bratową	Teresę,	brata	Franciszka,	siostrę	Anielę,	
rodziców	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe

	 	 3)	Za	+	Ludwika	i	Natalię	Brandys,	rodziców,	rodzeń-
stwo	z	obu	stron

Sobota – 16.12
	 7:00	 Za	+	Magdalenę	Waleczek	–	od	mieszkańców	z	ul.	Osie-

dlowej	4,	6
	18:00	 1)	Za	+	Stanisława	i	Emilię	Folek,	syna	Henryka,	synową	

Jolantę
	 	 2)	Za	+	Józefa	Bielę	w	3	rocz.	śm.,	rodziców,	teściów,	

Intencje mszalne
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siostry,	szwagrów,	krewnych,	dusze	czyśćcowe
	 	 3)	Za	+	Wilhelma	Spyrę	w	1	rocz.	śm.
3-cia niedziela adwentu – 17.12
	 6:30	 Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	parafian	z	parafii	pw.	Trójcy	

Św.	w	Bielsku-Białej
	 8:00	 Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	syna	Bogusława	z	żoną	

i dziećmi
	 9:30	 Za	+	Cecylię	i	Franciszka	Folek,	córkę	Stanisławę
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Józefa	Serwatkę,	synów,	Zofię	i	Michała	

Janota
	11:00	 Za	+	Emilię	i	Józefa	Puzoń,	rodziców,	Zofię	i	Helenę	

Puzoń
	17:00	 Za	+	Stefana	Jaroszewskiego,	dwie	żony,	ich	rodziców,	

rodzeństwo,	zięcia	Józefa,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 AKATYST	KU	CZCI	BOGARODZICY
Poniedziałek – 18.12
	 7:00	 1)	Za	+	Magdalenę	Waleczek	–	od	mieszkańców	 

z	ul.	Osiedlowej	4,	6
	 	 2)	Za	+	Zbigniewa	Stawniczego	–	od	kuzynki	Elżbiety	 

z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Agnieszkę,	Karola	Gawron	i	syna	Jana
	 	 2)	Za	+	Alojzego	Pietrzyka	w	29	rocz.	śm.,	rodziców,	

siostry,	szwagrów
Wtorek – 19.12
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	Perlegę	–	od	sąsiadów:	Marzeny	 

i	Kazimierza	Akus
	 	 2)	Za	+	Adolfa	Kajsturę	–	od	rodz.	Kożuch	i	Dragon
	18:00	 1)	Za	+	Barbarę	Janik	w	3	rocz.	śm.
	 	 2)	Za	+	Jana	Wilczyńskiego	w	1	rocz.	śm.
Środa – 20.12
	 7:00	 1)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	członków	Odnowy	 

w	Duchu	Św.
	 	 2)	Za	+	Józefa	Żura	–	od	siostry	Ireny	z	mężem
	18:00	 1)	Za	+	Teresę	i	Wilhelma	Puzoń,	syna	Jana,	 

synową	Helenę
	 	 2)	Za	+	Genowefę	Żur	na	pam.	ur.	–	od	wnuczki	Ani
Czwartek – 21.12
	 8:00	 Za	+	Jana	Gawrona	–	od	rodz.	Wośko
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Wiesława	Kawę	–	od	Zarządu	KGW	

Zbytków
	18:00	 1)	Za	+	Wandę	Janiak	na	pam.	ur.,	rodziców:	Walerię	

i Wacława	Janiak
	 	 2)	Za	++	z	rodz.:	Lach,	Haratyk,	dusze	czyśćcowe
Piątek – 22.12
	 7:00	 Za	+	Otylię	Kajsturę	–	od	rodz.	Bratko
	18:00	 1)	Za	+	Antoniego	Francuza	w	25	rocz.	śm.,	syna	Henry-

ka,	rodziców	i	teściów
	 	 2)	Za	+	Elżbietę	i	Fryderyka	Hawerland,	++	rodziców	 

z	obu	stron,	zięcia	Józefa,	++	z	rodz.:	Hawerland,	Strzą-
dała,	d.	cz.

	 	 3)	Za	+	Edwarda	Soboszka	w	1	rocz.	śm.
Sobota – 23.12
	 7:00	 O	Boże	błog.	i	zdrowie	z	ok.	urodzin	Haliny
	18:00	 1)	Za	+	Marię	Macurę	w	20	rocz.	śm.,	siostry:	Annę	 

i	Martę,	zięciów:	Józefa	i	Walentego
	 	 2)	Za	+	Karola	i	Mariannę	Bochenek,	rodziców,	 

rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 3)	Za	+	Hildegardę	Janotę	w	7	rocz.	śm.,	męża	Alojzego,	

syna	Alojzego	i	zięcia	Franciszka
Niedziela – 24.12 WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
	 6:30	 Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

błog.	i	opiekę	Matki	Bożej	z	ok.	ur.	siostry	Heleny
	 8:00	 Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

Boże	błog.	z	ok.	70	rocz.	ur.	Stanisławy
 9:30 Za	+	Genowefę	Żur	–	od	Władysławy	i	Andrzeja	z	rodziną
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Mariannę	i	Ludwika	Płonka,	cztery	córki,	

czterech	zięciów,	czterech	synów,	trzy	synowe
	11:00	 Za	+	Irenę	Janotę	–	od	brata	z	rodziną

	21:30	 Zbytków	–	Za	parafian
	00:00	 Za	parafian
Poniedziałek – 25.12 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
	 8:00	 Za	+	Marię	i	Erwina	Słowik,	córkę	Janinę
	 9:30	 Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz,	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

Boże	błog.	i	zdrowie	z	ok.	45	rocz.	ślubu	i	10	rocz.	ślu-
-bu	Urszuli	i	Krzysztofa

	10:00	 Zbytków	–	Do	Miłosierdzia	Bożego	za	wstaw.	MB	Szka-
plerznej	o	zdrowie	i	błog.	dla	Wiktorii,	Danuty,	Tomasza	
Juda

	11:00	 W	int.	parafian
	17:00	 Za	+	Eugenię	Dziędziel	–	od	sąsiadów	z	ul.	Nowowiej-

skiego
Wtorek – 26.12 ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
	 6:30	 Za	+	ojca	Stanisława	Pieczka	w	rocz.	śm.,	żonę	Zofię,	

dziadków	z	obu	stron,	wnuka	Tomasza,	Ewę	Szczotkę,	
Marię	Bujok,	dusze	czyśćcowe

	 8:00	 Za	+	Wiktora	Ociepkę,	syna	Leona,	córkę	Krystynę
	 9:30	 Za	+	Julię	i	Jana	Kopel,	syna	Franciszka,	Bolesława,	

Sylwestra,	babcię	Ewę,	dusze	czyśćcowe,	kapłanów,	
siostry	zak.

	10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	Szkaplerznej	
w int.	Rafała	z	ok	80	rocz.	ur.

	11:00	 Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
Boże	błog.	dla	całej	rodziny	w	rocznicę	ślubu	Mirosławy	
i	Jana

	17:00	 Za	+	Otylię	Pietrzyk,	męża	Jerzego,	dziadków	z	obu	
stron,	brata,	szwagrów	i	szwagierki

Środa – 27.12 ŚWIĘTO ŚW. JANA EWANGELISTY
	 7:00	 1)	Za	+	Zofię	Firlej,	męża	Jana,	krewnych	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Alfreda	Migdała	w	2	rocz.	śm.	–	od	żony
	 	 3)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	rodz.	Ogiegło
	18:00	 Za	+	Julię	Brandys,	++	z	rodziny	Brandys
Czwartek – 28.12 

ŚWIĘTO ŚŚ. MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
	 8:00	 1)	W	int.	czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki	Dobrej	

Śmierci	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Elfrydę	Godziek,	++	z	rodz.:	Szczypka,	Gruszka,	

Godziek,	Walecki
	 	 3)	Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	rodz.	Czylok
	18:00	 Za	+	Ludwika	Krzempka	w	4	rocz.	śm.,	rodziców	i	te-

ściów
Piątek – 29.12
	 7:00	 1)	Za	+	Magdalenę	Waleczek	–	od	mieszkańców	 

z	ul.	Osiedlowej	4,	6
	 	 2)	Za	+	Zbigniewa	Stawniczego	–	od	OSP	Strumień
	 	 3)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	Teresy	i	Franciszka	 

Walter
	18:00	 Za	+	Jana	i	Otylię	Brandys,	dziadków	z	obu	stron
Sobota – 30.12
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Żura	–	od	Zbigniewa	i	Anity
	 	 2)	Za	+	Jana	Gawrona	–	od	Ewy	Ogórek	z	rodziną
	 	 3)	Za	+	Otylię	Kajsturę	–	od	Barbary	i	Rafała	z	Lesznej
	18:00	 Za	+	Renatę	Hutnicką
Niedziela – 31.12 ŚWIĘTO ŚW. RODZINY Z NAZARETU
	 6:30	 Za	+	Bronisławę	Krzempek	w	22	rocz.	śm.,	 

męża	Czesława
	 8:00	 W	int.	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Genowefę	Żur	–	od	Krystyny	i	Ryszarda	 

Miodońskich
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Wiesława	Kawę	–	od	brata	Zbigniewa,	

żony	Marii	z	rodz.
	11:00	 Za	+	Irenę	Janotę	–	od	chrześniaczki	Katarzyny	z	rodz.	

(ROCZEK:	Jeremi	Zawisza)
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Eugenię	Dziędziel	–	od	rodz.	Nowak

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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Matki oczekujące potomstwa doskonale wiedzą, czym 
jest okres ciąży. Wielka radość z faktu, że ma się 
dziecko pod sercem miesza się może z obawami czy 
będzie zdrowe, czy ciąża przebiega prawidłowo itd. 
Jest to taki mobilizujący „strach”. Ta mobilizacja składa 
się na zdrowe odżywianie się, chodzenie na badania 
okresowe, unikanie stresu. Matka doskonale wie, że 
jeśli nie będzie dbać o siebie, to zagrozi to życiu dzie-
cka. Jest już nie tyle odpowiedzialna za swoje życie, 
ale i poczętego dziecka. W tym wszystkim uczestniczy 
także jej mąż, który przecież jest ojcem tego dziecka 
i  jest tak samo za nie odpowiedzialny. Wsparcie dru- 
giej osoby jest równie istotnym elementem tej układan-
ki o nazwie „oczekiwanie”. Krótko mówiąc: mąż i żona 
właśnie przeżywają swój „adwent”.

Adwent (z. j. łac. adventus) to po prostu „oczekiwanie”. 
Adwent to ciąża. Ciąża Maryi, która ma urodzić Dzie-
cko niezwykłe- Jezusa. Zapyta ktoś: a cóż mi do tego? To 
dziecko jej i Józefa, czy ściślej rzecz biorąc: jej i Ducha 
Św. (por. Łk 1, 35). Czyżby nic mi do tego? A  czyim 
w takim razie Zbawicielem jest Ten, który ma się na-

rodzić? Odpowiadam: moim i twoim. Zbawicielem lu- 
dzi wszystkich czasów. Więc nie możemy teraz powie-
dzieć: co nam do tego? Narodzenie Pana Jezusa jest 
dla nas niesłychanie ważne. Prosta sprawa: gdyby Bóg 
nie stał się człowiekiem, to nie byłoby zbawienia! Dwa 
argumenty: samo imię Jezus znaczy: „Bóg zbawia”. 
Św. Piotr stając wraz z Janem w obliczu Sanhedrynu, 
pełen Ducha Św. z darem męstwa mówi swoim adwer-
sarzom:  „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż 
nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imie- 
nia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4,12). 
Z kolei sam Jezus w rozmowie z Nikodemem tak po-
wiedział o sobie: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 
3, 16). Mamy zatem dwa wyjścia: albo staniemy się 
„Józefem”, który mimo tego, że nie był „biologicznym” 
ojcem Jezusa to wziął odpowiedzialność za Niego 
i Jego Matkę jak prawdziwa głowa rodziny; albo 
staniemy się „właścicielem gospody”, który zatrza-
śnie drzwi przed mającą urodzić Jezusa Maryją mó- 
wiąc: nie ma miejsca (mocne wyrażenie!). Zbliżający 
się adwent to czas, kiedy mamy stać się „Józefami”, stać 
się tymi „ojcami” będącymi przy „żonie” oczekującej 
dziecka: wspierać ją słowem, czynem, radością. Chcemy 
więc w tym czasie podjąć konkretne postanowienia 
mające na celu „przygotowanie pokoiku”: wyrzucam 
to, co do tej pory było przyjemne, takie „moje” po to, 
by „naszemu Dziecku” było jak najlepiej. Dobrze więc 
może by było na ten czas odstawić czy przynajmniej 
ograniczyć alkohol, papierosy. Dobrze by było ogra-
niczyć surfowanie po internecie, gry komputerowe, te- 
lewizję. Dobrze by było wygospodarować czas na le-
kturę Pisma Św. (przynajmniej 15 minut dziennie), nie- 
co intensywniejszą niż zwykle modlitwę, Spowiedź 
Świętą… już oczami wiary widzę, jak ten pokoik w tym 
momencie pięknieje. Ile miejsca! Jakie kolory! To 
wszystko dla Małego Jezusa… Chcemy też towarzy- 
szyć Maryi w „badaniach”, chcemy zobaczyć tego na- 
szego Małego Zbawiciela. Dobrze więc by było w zwią-
zku z tym uczestniczyć codziennie w roratach, gdzie  
tego Jezusa widzimy pod postacią chleba i wina. Ten, 
który ma się narodzić- umiera dla nas na ołtarzu, abyś-
my mieli Pokarm na życie wieczne. Jakie to niepojęte 
i piękne zarazem! 

Adwent tak jak chleb: nie może się zmarnować! Jak to 
zrobić? Pewną prawidłowość zauważył ks. abp Grze-
gorz Ryś mówiąc: „Zupełnie inaczej się na coś czeka, 
jeśli już teraz się tego jakoś doświadcza” („W drodze” 
12/2012). Zatem doświadczenia Jezusa w Was samych 
życzę u progu adwentu, drodzy „Józefowie”!

Ks. Wojciech

Adwent naszym radosnym oczekiwaniem
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Frazeologizmy związane ze światem zwierząt
—  cz. 3 – zwierzęta hodowlane  —

WYRAŻENIA:
końskie zdrowie (zdrowy jak koń) – dobre zdrowie, 
organizm odporny na choroby („Zawsze miałam końskie 
zdrowie, ale teraz to już przeszłość”).
końska dawka – duża dawka lekarstwa przyjęta z nadzieją 
na szybkie wyzdrowienie („Zaaplikował sobie końską dawkę 
aspiryny i poczuł się zdrowy”).
czarny koń – nieoczekiwany zwycięzca czegoś, osoba 
w sposób niespodziewany odgrywająca wielką rolę w jakichś 
wydarzeniach („Czyżby piłkarze z Czarnego Lądu mieli stać 
się czarnym koniem amerykańskich mistrzostw?”).
stary koń – poufale, rubasznie o mężczyźnie lub dorasta-
jącym chłopcu, dla podkreślenia już osiągniętego wieku 
(„Stary koń, a dentysty się boi”).
końskie zaloty – niedelikatne, mało subtelne działania, któ-
rych celem jest zwrócenia na siebie uwagi płci przeciwnej 
(„Nie lubiła tych jego końskich zalotów – ciągania za włosy 
i poszturchiwania przy byle okazji”).
święta krowa – zwykle ironicznie o kimś, kto jest nietykalny, 
kogo nie można skrytykować, kto ma specjalne przywileje 
(„Zachowuje się jak święta krowa, myśli, że jej wszystko 
wolno”).
dojna krowa – źródło sporych, łatwo przychodzących 
dochodów („Nie będę stale za ciebie płacił, nie jestem dojną 
krową”).
wół roboczy – określenie kogoś, kto bez skargi pracuje 
bardzo ciężko („Nie jestem wołem roboczym, nie będę zo-
stawał po godzinach”).
po świńsku (jak świnia) – zachować się nieuczciwie, podle, 
nieładnie („Postąpił po świńsku, więc teraz będzie musiał 
mnie przeprosić”).
świński blondyn – zwykle obraźliwie o mężczyźnie ma-
jącym bardzo jasne włosy, rzęsy, brwi i zarost oraz bardzo 
jasną cerę („Jej brat to taki typowy świński blondyn”).
świńskie oczka – obraźliwie określenie czyichś małych, 
okrągłych oczu („Jego świńskie oczka świdrowały wszystko 
i wszystkich”).

barania głowa – pogardliwie o człowieku głupim, ograni-
czonym („Gdzie leziesz, barania głowo!”).
jak stado baranów – bezładnie, biernie („Członkowie wy- 
cieczki szli przez las jak stado baranów, nie patrząc na szlak”).
na barana – nosić kogoś na ramionach, ze spuszczonymi  
na przedzie nogami („Nie mogę cię ciągle nosić na barana. 
Jesteś za ciężka”).
owczy pęd – pogardliwie o bezkrytycznym naśladowaniu 
innych („Nie cenię go, on we wszystkim kieruje się tylko 
owczym pędem”).
czarna (parszywa) owca – osoba źle widziana w jakimś 
środowisku, przynosząca mu wstyd („W każdej klasie znaj- 
dzie się jakaś czarna owca”).
królik doświadczalny – człowiek (rzadziej zwierzę), na 
którym przeprowadza się różnego rodzaju doświadczenia 
często niebezpieczne dla jego zdrowia i życia (”W obo- 
zie koncentracyjnym więźniowie byli królikami doświad-
czalnymi”).
cielęce lata (cielęcy wiek) – radosna, beztroska młodość 
spędzana na zabawie i poznawaniu świata („Z rozrzewnie-
niem wspominała cielęce lata spędzone na wsi”). 
ZWROTY:
koń by się uśmiał – o czymś śmiesznym, nieudanym 
(„Patrzcie jaki z niego zalotnik – koń by się uśmiał”).
harować (tyrać, orać) jak koń (osioł, wół) – pracować 
bardzo ciężko („Tyrałem całe życie jak osioł, więc teraz nie 
mam już na nic siły”).
można z kimś konie kraść – można na kimś polegać 
w  każdej sytuacji („W czasie studiów miałem takich kole- 
gów, że można z nimi było konie kraść”).
zjeść konia z kopytami – być bardzo głodnym („Kiedy 
dotarł wreszcie do domu, był tak głodny, że zjadłby konia z 
kopytami”).
robić kogoś w konia – oszukiwać, ośmieszać kogoś („Robią 
nas wszystkich w konia – obiecują podwyżki, a potem nic 
z tego”).

Kolędy – czy wiesz, że?
Z jakiego języka pochodzi słowo „kolęda”? 
– Z łaciny.
Kiedy zaczęły powstawać kolędy jako pieśni 
o tematyce bożonarodzeniowej?
– Przyjmuje się, że było to najprawdopodobniej 
w XIII wieku.
Kto napisał najstarsze kolędy?
– Św. Franciszek.
Co przypominały średniowieczne i renesan-
sowe kolędy?
– Kościelne hymny.
W którym wieku zaczęto kolędy tłumaczyć 
na język polski?
– W XVI w. 

Jaka jest najbardziej znana kolęda z XVI w.?
– „Anioł pasterzom mówił”.
Z jakiego okresu pochodzi prawie połowa 
chętnie śpiewanych kolęd?
– Z XVII i XVIII w. np. „Gdy śliczna Panna Syna 
kołysała”.
Kiedy w kolędach pojawiły się motywy 
pasterskie?
– W baroku, zwłaszcza w XVIII w. 

Informacje zebrane ze strony Historia kolęd: 
Tajemnica cichej nocy [http://liturgia.wiara.pl/
doc/419513.Historia-koled-Tajemnica-cichej-
nocy; 16.11.2017 r. )

Natalia Gabryś-Klus
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Październikowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
• 4 października uczniowie klas pierwszych mieli okazję 

podziwiać wystawę Zwierzyna chroniona naszych pól, 
lasów, tradycja łowiecka zorganizowaną przez Koło Ło- 
wieckie „Bażaniec”, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowie-
ckiej oraz Urząd Miejski w Strumieniu. Dzieci podziwiały 
eksponaty oraz słuchały ciekawostek ze świata flory i fa-
uny.

• 4 października odbyła się ostatnia w rundzie jesiennej 
edycja Czwartków Lekkoatletycznych. Drużyna ze Stru- 
mienia po trzech startach utrzymała 3. pozycję i będzie 
kontynuowała rywalizację w rundzie wiosennej przyszłe-
go roku. Skoczowska impreza składać się będzie z siedmiu 
mitingów, całość zakończy finał miejski, dla najlepszych 
zaś pozostanie finał ogólnopolski rozgrywany w czerwcu 
w Łodzi.

• 17 października chłopcy: Sebastian Spek, Dawid Kojzar, 
Damian Wojtek, Wojciech Zbijowski, Tobiasz Król, Ka-
mil Maziarz, Maksymilian Opolka, Michał Malinowski, 
Piotr Gaszczyk brali udział w rozgrywkach piłkarskich 
Turniej piłki nożnej o Puchar Tymbarku – z podwórka 
na stadion, które odbyły się w Ustroniu na obiektach 
sportowych KS Kuźnia. Niestety, mimo równej liczby 

punktów z ekipą z Wisły, nasza drużyna nie awansowała  
do dalszych rozgrywek, wykazując się gorszym stosun-
kiem bramek.

• 21 października chętni uczniowie klas trzecich, czwar-
tych i piątych uczestniczyli w rajdzie górskim na Soszów. 
Pogoda – podobnie jak humory – dopisała, po zdobyciu 
szczytu dzieci mogły się posilić pysznymi kiełbaskami.

• 25 października w Zespole Szkół w Drogomyślu odbył  
się II Gminny Konkurs Piosenki Harcerskiej i Turysty-
cznej HIT’S 2017 organizowany pod honorowym patro-
natem burmistrza Strumienia pani Anny Grygierek. Ze- 
społy i soliści prezentowali się w dwóch kategoriach - 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Naszą szko-
łę reprezentowała Milena Kopeć, która zajęła I miejsce, 
wykonując utwór pt. „ Babka w klapkach”. 

• 27 października w galeryjce miejskiej ARTadres w Sko-
czowie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu oraz 
wręczenie nagród i dyplomów Powiatowego Konkursu 
Plastycznego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – 
Jesienne inspiracje. Wyróżnienie za staranie wykonaną 
parasolkę zdobył Emanuel Babiec, uczeń Zespołu Edu-
kacyjno – Terapeutycznego.

stawiać na dobrego konia – opowiadać się po stronie kogoś 
gwarantującego powodzenie („Zgłosili jego kandydaturę, 
wierząc, że stawiają na dobrego konia”).
znać się jak łyse konie – znać się nawzajem bardzo dobrze 
(„Członkowie zespołu znali się jak łyse konie”).
podkładać komuś świnię – podstępem stawiać kogoś 
w  przykrym położeniu, z premedytacją komuś szkodzić 
(„Nikt u nas na nikogo nie donosił, nie kapował, nie podkła-
dał świni”).
pchać się jak świnia do koryta – być natarczywym, dążyć do 
czegoś, wykorzystując wszystkie dostępne możliwości („Pcha 
się jak świnia do koryta, kiedy tylko poczuje pie-niądze”).
gapić się jak wół (cielę) na malowane wrota – wpatrywać 
się w coś z ogromnym zdziwieniem lub bezmyślnym za-
chwytem („Gapiła się jak cielę na malowane wrota, nie mogąc 
pojąc skąd się tu wziął”).
leżeć bykiem – nic nie robić, leniuchować, leżeć do góry 
brzuchem („Leżał bykiem cały dzień, zamiast uczyć się do 
egzaminu”).
leżeć martwym bykiem – ponosić porażkę, nie mieć żadnych 
osiągnięć, być w złym stanie („Partia leży mart-wym bykiem 
ze swymi trzema procentami przewagi”).
działać na kogoś jak czerwona płachta na byka – prowo-
kować kogoś, doprowadzać do wściekłości („Widok uszko-
dzonego samochodu działał na niego jak czerwona płachta na 
byka”).
spaść z byka – zwrot używany, gdy ktoś wykazuje zupeł- 
ny brak orientacji w czymś, zachowuje się w sposób dzi-
waczny („Czyś ty spadł z byka, żeby iść do nauczyciela 
z papierosem?”).
pasuje (ma się) jak wół do karety – o czymś, co jest jaskrawo 
nieodpowiednie, niepasujące do czegoś  („Ten nowy pasuje 

do reszty zespołu jak wół do karety”).
brać (wziąć, chwycić) byka za rogi – odważnie i zdecydo-
wanie zajmować się danym problemem; przystępować od 
razu do sedna sprawy („Zdecydował się chwycić byka za ro- 
gi i poprosił szefa o podwyżkę”).
FRAZY:
„Łaska pańska na pstrym koniu jeździ” – czyjeś względy, 
poparcie są niestałe, zależne od kaprysów („Łaska wybor-
ców na pstrym koniu jeździ i trzeba się liczyć z kubłem zi-
mnej wody”).
„Przyszła (przyjdzie) koza do woza” – przysłowie używane 
w sytuacji, gdy ktoś prosi o pomoc, którą wcześniej odrzucał 
(„Mówiłeś kiedyś, że możesz mi pożyczyć pieniądze... – 
A, przyszła koza do woza!”).
„Raz kozie śmierć” – przysłowie używane w momencie 
podejmowania ryzykownej decyzji, gdy ktoś wyraża swą 
determinację lub rezygnację – niech się dzieje, co chce 
(„Jasiek stanął na stracie, przeżegnał się, powiedział raz kozie 
śmierć i pomknął po tej piekielnie trudnej trasie”).
„Świń z tobą nie pasałem” – wykrzyknienie używane jako 
przestroga przed czyimś zbytnim spoufalaniem się („Nie 
mów do mnie przez ty, świń z tobą nie pasałem”).
„Wilk syty, owca cała” – przysłowie używane w sytuacji, 
gdy chce się zadowolić kogoś zgłaszającego żądania, nie  
spełniając tych żądań w całości („Prezes i wiceprezes zape-
wnili obie strony, że podjęto działania takie, aby wilk był sy- 
ty i owca cała”).
„Pokorne cielę dwie matki ssie” – w życiu bardziej popłaca 
pokora i uległość niż śmiałość i niezależne wypowiadanie 
własnych sądów („Mówiłam ci, nie wychylaj się, a więcej zy-
skasz; wszak pokorne cielę dwie matki ssie”).

Grażyna Gądek



Pierwsze piątki miesiąca oczami  dzieci  

 

 
Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem 
pierwszych piątków miesiąca. Szósta z nich brzmi: Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło 
nieskończonego miłosierdzia. Nie da się ukryć niestety, że wielu ludzi patrząc na Jezusa, na 
spotkanie z Nim w sakramencie pokuty widzi „miejsce tortur” (takiego wyrażenia użył nawet 
papież Franciszek) zamiast miejsca przebaczenia. „Bo kapłan źle potraktował?” Pytanie dlaczego: 
jeśli to był wynik jego „złego dnia”, to niedobrze. Nie otworzył się jako „kanał łaski miłosierdzia”. 
Jeśli zaś widząc brak mocnego postanowienia poprawy u penitenta czy żalu za grzechy nie dał 
rozgrzeszenia, to o co te pretensje? Przecież bronił tylko dobrego wypełnienia warunków dobrej 
spowiedzi. Tymczasem Jezus wołał do św. s. Faustyny:  „Szukam dusz, które by łaskę moją przyjąć 
chciały. Córko moja, jak się przygotowujesz w mojej obecności, tak się i spowiadasz przede mną; 
kapłanem się tylko zasłaniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan, którym się zasłoniłem, i tak 
się odsłaniaj w spowiedzi, jako przede mną, a duszę twoją napełnię światłem moim.”. Czy znajdzie 
ją w Tobie? Ile jeszcze kropel krwi spadnie z tego Serca, zanim przyjdziesz? 
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