


Owoce pracy uczniów SP w Strumieniu



2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego tzw. Mat- 
ki Bożej Gromnicznej zapraszamy na Mszę Św. o go- 
dzinie 16:00 dzieci przygotowujące się do I Komunii 
Świętej. Podczas niej zostaną poświęcone komunijne 
świece dla nich. Po Mszy Św. spotkanie z rodzicami 
w kościele. W tym dniu przypada także I piątek mie- 
siąca. Udajemy się wtenczas tradycyjnie z posługą do 
chorych od godz. 9:00. Chorych zgłaszamy u siostry 
w zakrystii.
14 lutego przypada Środa Popielcowa rozpoczynają-
ca okres Wielkiego Postu. Pamiętajmy w tym dniu 
o poście ścisłym, który w świetle Prawa Kanoniczne-
go obowiązuje osoby między 18 a 60 rokiem życia. 
Pamiętajmy też o postanowieniach wielkopostnych 
– jednej z piękniejszych form modlitwy, bardzo sku-
tecznej. We Środę Popielcową składamy wielkopostną 
jałmużnę.

Nabożeństwa wielkopostne w naszym sanktuarium:

 – DROGA KRZYŻOWA: piątki o 17:30 i 20:00, 
czwartki po Mszy wieczornej w Zbytkowie

 – GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym (głosi 
diakon Sławomir Pietraszko) : niedziele o 16:30.

11 lutego wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – 
szczególnej patronki chorych. Ponieważ wypada to 
wspomnienie w niedzielę, to na wszystkich Mszach 
Świętych będziemy szczególnie modlić się za chorych. 
Natomiast sakrament namaszczenia oraz tradycyjne 
spotkanie przy kawie odbędzie się w trakcie rekolekcji 
wielkopostnych, których plan i program zostanie 
podany w kolejnym numerze.

Z życia parafii
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Zmarli:
+ Helena PIETROSZEK (86 l.)
+ Walentyna KUBIK (93 l.)

Chrzty:
Ksawery NYGA
Dominika TOMECKA

Statystyka – styczeń 2018

Śluby:
Jan LAPCZYK – Monika BATOR

Święta Bożego Narodzenia i Nowy rok przeżyliśmy w świą- 
tecznej podniosłej atmosferze ubogaconej śpiewaniem 
kolęd, przeglądem Jasełek i spotkań opłatkowych. Za-
raz po świętach i feriach zimowych 10 – 12 II miała 
miejsce w naszej Parafii wizytacja kanoniczna którą 
przeprowadził ks. biskup Piotr Greger. Odwiedził nasze 
szkoły, rodzinę wielodzietną udzielił Sakramentu na-
maszczenia i Komunii św. wybranym chorym, spotkał 
się z parafianami na niedzielnych Mszach św. gdzie głosił 
kazania, spotkał się z grupami, które są przy Parafii na 
czele z Radą duszpasterską, odwiedził nasze siostry i wy- 
chowanków DPS-u.. Wszystkim udzielił swojego paster- 
skiego Błogosławieństwa do dalszej służby Bogu, Kościo-
łowi i Parafii.

W lutym w spontaniczny sposób powstała inicjatywa 
w 100-tną rocznice Objawień w Fatimie udać się tam na 
pielgrzymkę. Doszła ona do skutku i ponad 40 uczestni-
ków pielgrzymki wróciło z niej zauroczonych. W Wiel- 
kim Poście przy pięknej pogodzie braliśmy udział 
w  plenerowej Drodze Krzyżowej ulicami naszego mia-
sta. W V niedzielę Wielkiego Postu wzięliśmy udział 
w  rekolekcjach pod przewodnictwem ks. Tomasza Bła-
chuta. W Niedzielę Palmową odbył się pierwszy konkurs 
na najpiękniejszą własnoręcznie wykonaną palmę, a na- 
stępnie braliśmy udział w inscenizacji i Procesji z pal-
mami z Rynku do Sanktuarium św. Barbary. Dzięki za-
angażowaniu naszej młodzieży oazowej i Akcji Katolickiej 
paczkami na święta zostało obdarowanych około 80 – ciu 
naszych parafian: chorych, samotnych, w podeszłym wie- 
ku i potrzebujących. Następnie rozpoczęliśmy przeżywa-
nie Wielkiego Tygodnia i Radości Wielkanocnej. Po 
świętach parafianie składali ofiary na ufundowanie sze- 
ściomiesięcznego stypendium na utrzymanie jednej sy- 
ryjskiej rodziny. Na przełomie kwietnia i maja pod 
przewodnictwem ks. Wojciecha niektórzy parafianie 
udali się w pieszej pielgrzymce do Łagiewnik by uczcić 

Boże Miłosierdzie. W trzecią niedzielę maja 86 dzieci 
przystąpiło w naszym Sanktuarium do pierwszej Ko-
munii świętej. Pod koniec maja udali się oni wraz z ro-
dzicami do Wadowic na pielgrzymkę dziękczynną po 
Komunii świętej. W odpust Trójcy Przenajświętszej, gdzie 
Sumie odpustowej przewodniczył nasz rodak ks. Zbi-
gniew Zachorek, gościliśmy w naszej Parafii kleryków 
naszego seminarium w ramach tzw Niedzieli powołań. 
W Boże Ciało w Zbytkowie odbył się Koncert Uwielbie-
nia. W  czerwcu 52 gimnazjalistów naszej Parafii przy-
stąpiło do Sakramentu Bierzmowania, które przyjęli z rąk 
ks. bpa Romana Pindla. Zakończyliśmy uroczyście rok 
szkolny i katechetyczny i od razu na początku wakacji 
około 50 osobowa grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii 
wyjechała z ks. Wojciechem na wypoczynek do Biskupina. 
W sierpniu nasi parafianie pod przewodnictwem ks. 
Stanisława wyruszyli na pieszą pielgrzymkę do Czę-
stochowy, gdzie na jej powitanie dołączyła autokarowa 

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2017
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pielgrzymka ze Strumienia. W sierpniu nie zabrakło 
i  rowerowej pielgrzymki pod przewodnictwem ks. Sta- 
nisława. Na początku września podziękowaliśmy Mszą 
św. Żniwną za tegoroczne plony i rozpoczęliśmy przy-
gotowania do Kursu Alfa, który ruszył w październiku. 
We wrześniu braliśmy udział w Diecezjalnej pielgrzymce 
Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. W październiku 
parafianie wzięli udział w Różańcu do granic, głównie 
w Zebrzydowicach. W listopadzie 48 parafian udało się 
w dziękczynnej pielgrzymce do Rzymu. Uczestniczyli 
tam między innymi w papieskiej Mszy św. w Bazylice św. 
Piotra i oddaliśmy cześć naszemu świętemu papieżowi 
Janowi Pawłowi II. Triduum przed odpustem św. Barbary 
przewodniczył ks. Mateusz Kierczak. Przed świętami 
Parafia św. Barbary podarowała piękne drzewo choinko-
we naszemu ks. biskupowi, które stanęło przed gmachem 
Kurii przy pomniku św. Jana Pawła II, zapoczątkowując 
tym samym nową tradycję wzorowaną na watykańskiej, 
papieskiej. Nasza grupa charytatywna obdarowała pacz-
kami na święta 74 parafian.

W tak radosnym nastroju rozpoczęliśmy świętowanie Bo-
żego Narodzenia.

Z inwestycji przy kościele to, w styczniu zakończyliśmy 
kolejny etap doświetlania naszej świątyni. W lutym za-
kończono prace z ociepleniem stropu kościoła i plebani. 
W marcu zainstalowane zostały wokół plebani kamery 
i zakupiono kosiarkę do kościoła w Zbytkowie. W maju 
częściowo z ofiar dzieci komunijnych i bierzmowanych 
zakupiliśmy nowe przenośne bezprzewodowe nagłośnie-
nie pielgrzymkowo-procesyjne. Bractwo św. Barbary 
wykonało pielęgnację żywopłotu przy kościele i plebani. 
W sierpniu zakończono prace nad wykonaniem ksiąg 
obiektów kościołów, plebani i salek katechetycznych, 
oraz Domu św. Jana Pawła II. Dokonano także naprawy 
elewacji wieży na kościele w Zbytkowie. Zakupiona zosta-
ła także duża kosiarka samojezdna do ogrodu parafialne-
go. Firma ogrodnicza uporządkowała ogród plebański, 

dokonała nasadzeń, oraz pielęgnacji drzewostanu wokół 
kościoła i plebanii. Zakupiona została dmuchawa do liści. 
W listopadzie zakończono komputeryzację części ko-
ścielnej cmentarza, która wkrótce będzie udostępniona 
parafianom. Wymienione zostały także wewnętrzne drzwi 
w zakrystii i zamontowany został wiatrołap przy bocznych 
drzwiach kościoła. W Zbytkowie naprawiono wentylacje 
pieca gazowego w kościele. Została zakupiona szopka do 
Sanktuarium, w której zostały wykorzystane nasze figury.

Wszystkie płatności do Kurii wpłacane są na bieżąco, na 
bieżąco wypłacane są pensje pracownikom przy kościele. 
Parafia nie ma żadnych długów.

Teraz trochę jeszcze statystyki:
– chrztów św. udzieliliśmy w tym roku 
44 dzieciom (60 w 2016),
– wygłosiliśmy 43 zapowiedzi
– na ślubnym kobiercu stanęło 14 par (19 w 2016)
– pożegnaliśmy w tym roku 39 parafian 
/17 k i 22 m/ (45 w 2016),
– udzieliliśmy 90000 Komunii św. w tym 12,760 
w Zbytkowie, o 17 tys. mniej niż w 2016 r.
– frekwencja uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. była 
na tym samym poziomie co w 2016 roku około 2000 
„dominikantes” co daje nam około 50% frekwencje 
uwzględniając chorych dzieci i „przeszkodzonych” na 
ogólną liczbę 4600 mieszkańców.

Składam serdeczne Bóg zapłać wikarym za współpracę, ks. 
Prałatowi, siostrze zakrystiance, organistom, szafarzom, 
pani kancelistce, paniom sprzątaczkom, pani gospodyni, 
panu kościelnemu Józefowi w Zbytkowie, zbierającym 
kolekty, Bractwu św. Barbary, paniom dbającym o po-
rządek wokół kościoła i plebani, panu Mirosławowi, 
służbie liturgicznej, oazie, zespołowi charytatywnemu 
i  wszystkim parafianom za życzliwość, modlitwę ofiar-
ność i jakakolwiek okazaną pomoc – dziękuję!

ks. Jacek Kobiałka

Do tego numeru gazetki wybrałam z przeszłości dwa teksty: pierwszy prezentował święta przypadające na luty (ze szczegól-
nym uwzględnieniem regionu śląskiego), drugi dotyczył genezy kultu św. Walentego – najbardziej„rozpoznawalnego” 
świętego tego miesiąca. 

REFLEKSYJNYM NASTROJU

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Tekst z lutego 2013 r.
Luty to nie tylko miesiąc przełomu, kiedy z karnawałowego 
nastroju przechodzimy w wielkopostny, ale także miesiąc 
wielu świętych. Już pierwszego lutego swe święto obchodzi 
św. Sewer z Rawenny, patron śląskich tkaczy, którego 
kult (dawniej żywy na Śląsku) zaniknął wraz z upadkiem 
tkactwa. 
2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, na 
które mówi się inaczej Matki Boskiej Gromnicznej. Od tego 

dnia nie śpiewa się już w kościołach kolęd, nie wystawia 
jasełkowych przedstawień, rozbierane są stajenki (betlyjki) 
i świąteczne choinki. A skąd aspekt gromniczny? Otóż 
Śląsk od średniowiecza był pod wpływem polskiej, ale też 
czeskiej tradycji. Wtedy przyjął się zwyczaj, że drugiego 
lutego wierni przynoszą do kościoła duże, woskowe świece 
do poświęcenia. Świece te nazywa się po polsku – gromnice, 
a po czesku – hromnice (od słowa grom, czes. hrom). Wg 
dawnych wierzeń ludowych gromnica postawiona w oknie 
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chroniła domostwo przed uderzeniem pioruna, czyli 
właśnie gromu. Gromnica do dziś używana jest w trakcie 
najważniejszych wydarzeń w życiu chrześcijanina: wkłada 
się ją w ręce umierającego, zapala się podczas chrztu, 
pierwszej komunii, bierzmowania.
3 lutego obchodzone jest święto św. Błażeja znanego jako 
wspomożyciela w wielu chorobach. Dawniej święciło się 
w  kościołach świeczki zwane błażejkami, które później 
w czasie choroby, zwłaszcza gardła, przykładano w bolące 
miejsce. Do dzisiaj przetrwała na Śląsku tradycja błogo-
sławieństwa św. Błażeja, którego udziela ksiądz, dotykając 
gardła złączonymi na krzyż świecami. Dawniej w  dniu 
św. Błażej święcono też jabłka, które potem uważano za 
lekarstwo w wielu chorobach.
4 lutego przypada wspomnienie św. Weroniki (na której 
cześć w śląskich domach wieszano na ścianach tzw. weronki 
– obrazki przedstawiające płótno z odbiciem oblicza Chry-
stusa), a 5 lutego – św. Agaty. Na Śląsku upowszechniła się 
niegdyś tradycja święcenia tego dnia chleba i nazywania go 

Chlebem Świętej Agaty. Ten kawałek poświęconego chleba 
trzymano potem cały rok w kuchni, prosząc św. Agatę 
w modlitwie o pomoc, by tego chleba nigdy nie zabrakło. 
Chleb ten miał również strzec domy od pożarów. 
11 lutego czcimy Matkę Boską z Lourdes, a 14 lutego swe 
święto obchodzą Cyryl i Metody – apostołowie Słowian i od 
1980 r. patronowie Europy. Tego dnia swe święto obchodzi 
także św. Walenty, którego kult jest ważnym elementem 
śląskiej, regionalnej tradycji. Czci się go nie tylko jako 
patrona zakochanych, ale także pocieszyciela, opiekuna 
w chorobie i nieszczęściu, orędownika w sprawach miłości 
czy patrona dobrej śmierci.
Na luty przypadają także tzw. ostatki - końcowy okres zabaw 
mięsopustnych, czyli karnawałowych (z wł. carnevale – 
czas, kiedy można jeść mięso) i Środa Popielcowa zwana 
po śląsku Popielcowóm Strzodóm – święto ruchome 
przypadające zazwyczaj w połowie lutego, które przypomina 
o potrzebie czynienia pokuty za grzechy.

/na podstawie książki Marka Szołtyska: „Rok śląski”/

W REFLEKSYJNYM NASTROJU 
Tekst z lutego 2006 r.
Walentynki, święto zakochanych obchodzone 14 lutego, 
swą nazwę zawdzięczają prawdopodobnie św. Walentemu, 
kapłanowi rzymskiemu, który za panowania cesarza 
Klaudiusza Gockiego udzielał potajemnie ślubów. Rzym 
w  owym czasie był uwikłany w krwawe i niepopularne 
wojny do tego stopnia, że mężczyźni nie chcieli wstępować 
do wojska. Cesarz uznał, że powodem takiego postępowania 
była ich niechęć do opuszczania swoich narzeczonych i żon, 
dlatego odwołał wszystkie planowane zaręczyny i śluby. 
Kapłan Walenty pomagał zakochanym parom, został jednak 
przyłapany i skazany na śmierć. Bito go, aż skonał, po czym 
odcięto mu głowę. Było to 14 lutego 269 lub 270 r. Zanim 
to nastąpiło, w więzieniu Walenty zaprzyjaźnił się z córką 
strażnika, która go odwiedzała i podnosiła na duchu. Aby 
się odwdzięczyć, zostawił jej na pożegnanie liść w formie 
serca, na którym napisał: „Od twojego Walentego”. 
Z czasem postać kapłana Walentego zmieszała się z innym 
świętym męczennikiem noszącym to samo imię, choć 
niektórzy badacze twierdzą, że tak naprawdę chodzi o  tę 
samą osobę. W 197 r. został on biskupem miasta Terni 
w Umbrii. Znany był z tego, że jako pierwszy pobłogosławił 
związek małżeński między poganinem i chrześcijanką. 
Wysyłał też do swych wiernych listy o miłości do Chrystusa. 
Zginął w Rzymie w 273 r., gdyż nie chciał zaprzestać 
nawracania pogan. Dziś to właśnie on jest bardziej znany 
i  to do jego grobu w katedrze w Terni ściągają pielgrzymi. 
Na srebrnym relikwiarzu kryjącym jego szczątki znajduje 
się napis: „Święty Walenty, patron miłości”.
Nieraz też mówi się o św. Walentym jako patronie 
epileptyków. Faktycznie jednak chodzi tu o trzeciego 
świętego noszącego to imię. Żył on w Recji i przypisywano 
mu moc uzdrawiania z tej choroby.
Dzień św. Walentego stał się prawdziwym świętem 
zakochanych w średniowieczu, kiedy to pasjonowano 

się żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich 
grobów, aby uczcić ich relikwie. Przypomniano więc sobie 
także dzieje św. Walentego (więcej na ten temat pod adresem 
internetowym www.e.kai.pl)
A skoro św. Walenty to patron miłości, pragnę przytoczyć 
kilka cytatów. Niech staną się one pretekstem do chwili 
refleksji nad tym najpiękniejszym z uczuć.
„Miłość jest treścią naszego istnienia. Jeśli się jej wyrzekniemy, 
umrzemy z głodu pod drzewem życia, nie mając śmiałości, by 
zerwać jego owoce” /Paulo Coelho/
„Miłość to jedyna siła, która zmienia wroga w przyjaciela” /
Martin Luter King/
„Miłość nie potępia - miłość oczyszcza i dźwiga” /Henryk 
Ibsen/
„Miłość to nie staw, w którym można zawsze znaleźć swoje 
odbicie. Miłość ma przypływy i odpływy. Ma też swoje rozbite 
okręty, zatopione miasta, ośmiornice i skrzynie złota i pereł. 
Ale perły leżą głęboko” /Erich Maria Remarque /
„Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas, jest naszym osobistym 
dziełem” /Marcel Proust/
„Prawdziwie kochasz tylko wtedy, gdy nie wiesz dlaczego...”  
/Lew Tołstoj /
„Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu” /Blaise 
Pascal/
„Niedojrzała miłość mówi: Kocham cię, ponieważ cię 
potrzebuję, dojrzała zaś: Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham” 
/Erich Fromm/
„Miłość nie polega na wzajemnym patrzeniu na siebie, ale na 
patrzeniu w tę samą stronę” /Antoine de Saint-Exupery/  
„Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, ale obustronnym 
zobowiązaniem” /Matka Teresa z Kalkuty/
„Jeśli masz czyjeś serce, masz dom na każdym miejscu, na 
którym staniesz” /Joanna Brzostowska/
„Miłości się nie szuka. Jest albo jej nie ma” /ks. Jan Twardowski/

Grażyna Gądek
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1-szy czwartek miesiąca – 1.02
	 8:00	 Za	+	Walentynę	Kubik	–	od	męża	Henryka
	18:00	 Zbytków	–	W	int.	czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmar-

łych
	18:00	 Za	+	Pawła	Witoszka,	żonę	Emilię,	Helenę	i	Brunona	

Miłych,	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron,	d.	czyśćcowe
1-szy piątek miesiąca – 2.02 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
	 7:00	 W	int.	czcicieli	NSPJ	żyjących	i	zmarłych
	 9:00	 Za	+	Stanisławę	i	Kazimierza	Hoły,	rodziców	z	obu	

stron,	syna	Aleksandra,	Stanisława,	d.	czyśćcowe
	16:00	 Za	+	Ewalda	Kościelnego,	braci:	Sylwestra	i	Andrzeja,	

rodziców,	teściów,	dziadków,	bratową	Elżbietę,	d.	cz.
	17:00	 Zbytków	–	Za	+	Jadwigę	Żyłę	i	męża	Karola
	18:00	 Za	+	Annę	Drabiniok,	męża	Tadeusza,	dwie	siostry	z	

rodzicami
1-sza sobota miesiąca – 3.02

WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone	Nie-

pokalanemu	Sercu	NMP
	18:00	 1)	W	int.	wspólnoty	„SYCHAR”	o	błogosławieństwo	na	

drodze	trwania	w	miłości	i	wierności	małżeńskiej
	 	 2)	Za	+	Jana	Firleja	w	8	rocz.	śm.,	żonę	Marię	i	krewnych	

z	obu	stron
	 	 3)	Za	++	rodziców:	Elżbietę	i	Alojzego	Faruga,	 

++	z	rodz.	Faruga,	Kubień,	Jarmułkowicz	 
(CHRZEST:	Hanna	Wyleżuch)

1-sza niedziela miesiąca – 4.02
	 6:30	 Dziękczynno-błagalna	z	ok.	80	rocz.	ur.	Stanisława
	 8:00	 1)	W	int.	czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Alfreda	Oślizło	w	1	rocz.	śm.,	matkę	Waleskę	

Oślizło
	 9:30	 Za	+	Małgorzatę	i	Karola	Żerdka
	10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	

dalsze	błog.	z	ok.	85	rocz.	ur.	Mieczysława
	11:00	 Za	+	Mariana	Skupienia	i	rodziców
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Bertę	Kuśka	i	Ernestynę	Klimę	na	pam.	ur.
Poniedziałek – 5.02 WSPOMNIENIE ŚW. AGATY
	 7:00	 Za	+	Mariana	Pieczkę	w	24	rocz.	śm.,	 

Agatę	i	Alojzego	Pieczka
	18:00	 1)	Za	+	Genowefę	Żur	w	1	rocz.	śm.
	 	 2)	Za	+	Lidię	i	Franciszka	Kuś,	syna	Andrzeja,	 

Marię	i	Jana	Kuś,	syna	Janusza,	Małgorzatę	i	Karola	Kuś,	
syna	Romana

Wtorek – 6.02
	 7:00	 Za	+	Krystynę	i	Brunona	Żur
	18:00	 1)	Za	+	Wandę	i	Anzelma	Malosek,	rodziców,	rodzeń-

stwo	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Jana	i	Anielę	Akus,	++	dziadków,	z	rodz.:	 

Grajewski,	Złotocha,	sąsiadów,	znajomych,	dusze	
czyśćcowe

Środa – 7.02
	 7:00	 Za	+	Helenę	Pietroszek	–	od	Urszuli	i	Łukasza	Lang	 

z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Helenę	Miły	w	2	rocz.	śm.	z	mężem	Brunonem,	

++	z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	członków	Akcji	Katolickiej
Czwartek – 8.02
	 8:00	 Za	+	Józefa	Żura	–	od	kuzynów
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Grzegorza	Szwarca	i	ojca	Alojzego
	18:00	 Za	+	Edwarda	Wyleżucha,	żonę	Marię,	++	rodziców,	

rodzeństwo,	dusze	czyśćcowe

Piątek – 9.02
	 7:00	 Za	+	Cyryla	Halamę,	żonę	Elżbietę,	zięcia	Wiesława
	18:00	 1)	Za	+	Krystynę	Kanik	w	3	rocz.	śm.,	 

ojca	Wiktora	i brata	Leona
	 	 2)	Za	+	Eugenię	Dziędziel	–	od	sąsiadów	z	ul.	Nowowiej-

skiego
Sobota – 10.02 WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI
	 7:00	 Za	+	Zbigniewa	Stawniczego	–	od	rodz.	Soboszek
	14:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	

o dalsze	błog.	z	ok.	60	rocz.	ur.	Henryka
	16:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	OP.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	

o dalsze	błog.	z	ok.	80	rocz.	ur.
	18:00	 Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	Danuty	Kuboszek	z	rodz.
Niedziela – 11.02
	 6:30	 W	int.	parafian
	 8:00	 Za	+	Irenę	Janotę	w	1	rocz.	śm.
	 9:30	 Za	+	Józefa	Psotę	w	12	rocz.	śm.,	żonę	Zofię
	10:00	 Zbytków	–	1)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	w	1	rocz.	śm.
	 	 2)	Za	+	Bożenę	Karwacką	w	1	rocz.	śm.
	11:00	 CHRZEST:
	 	 ROCZEK:
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	rodziców:	Elżbietę	w	15	rocz.	śm.	i	Józefa	Moczek
Poniedziałek – 12.02
	 7:00	 1)	Za	+	Genowefę	Żur	–	od	rodz.	Skąpa
	 	 2)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	rodz.	Then	ze	Straconki
	18:00	 1)	Za	+	Herminę	Żyłkę,	męża	Pawła,	zięcia	Józefa
	 	 2)	Za	+	Wiesława	Kawę	–	od	Adama	Kawy	z	rodz.
Wtorek – 13.02
	 7:00	 1)	Za	+	Walentynę	Kubik	–	od	chrześniaczki	Anny	

Wietrzny	z	rodziną
	 	 2)	Za	+	Helenę	Pietroszek	–	od	rodz.	Kempny
	18:00	 1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

błog.	z	ok.	18	rocz.	ur.	Patrycji
	 	 2)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	sąsiadów:	Zdzisława,	

Stanisława	i	Antoniego
Środa – 14.02 ŚRODA POPIELCOWA
	 7:00	 Za	+	Józefa	Żura	–	od	rodz.	Szkrobol
	 9:00	 Za	++	z	rodz.:	Czechowski,	Kucharz
	16:00	 Za	+	Antoniego	Miłego	w	16	rocz.	śm.,	żonę	Stefanię,	

rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron
	17:00	 Zbytków	–	Za	+	Jadwigę	i	Ludwika	Pryczek,	 

dusze	czyśćcowe
	18:00	 Za	+	Marię	Steklę,	męża	Andrzeja,	++	rodziców
Czwartek – 15.02
	 8:00	 Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	Julii	Budny	z	Chybia
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Franciszka	Zubera,	jego	rodziców,	 

Jana	i	Annę	Uchyła,	syna,	synową,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	++	rodziców:	Hildegardę	i	Czesława	Mejsak,	

rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Franciszka	i	Emę	Skorupa,	męża	

Jerzego	Bojdę,	++	z	rodz.:	Skorupa,	Szpernol
Piątek – 16.02
	 7:00	 1)	Za	+	Stefanię	Szkrobol	w	14	rocz.	śm.,	męża	Ludwika,	

synów:	Stanisława,	Leopolda,	Romana,	d.	cz.
	 	 2)	Za	+	Wiesława	Kawę	–	od	chrześniaka	Arkadiusza
 17:30 DROGA KRZYŻOWA
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci	za:	

Walentynę	Kubik
	 	 2)	Za	+	Bronisławę	Gądek	–	od	nauczycieli	i	pracowni-

ków	SP	i	Gimnazjum	w	Strumieniu
 20:00 DROGA KRZYŻOWA

Intencje mszalne



• P. Jadwidze Szczotce
• Państwu Skorupa z ul. Cieszyńskiej 90
• Państwu Bernadecie i Piotrowi Par-

chańskim
• P. Anastazji Staroń
• Państwu Teresie i Władysławowi Bojda
• Państwu Mirosławie i Janowi Brandys
• Państwu Krystynie i Eugeniuszowi Micek
• Państwu Marii i Albertowi Dziadek
• Państwu Bochenek z ul. 1 Maja 22
• P. Bożenie Strządale
• P. Józefie Wyleżuch
• P. Dorocie Zarzyckiej
• P. Barbarze Żerdce
• Państwu Urbanek
• P. Wandzie Glajzner
• P. Czesławowi Strządale
• Państwu Władysławie i Andrzejowi Haw-

erland
• P. Józefie Kozak
• P. Zofii Jakubiak
• Państwu Pustelnik i Góra z ul. Borsuków 

37
• P. Janowi Pisarkowi
• P. Zofii Nowok
• P. Otylii Oślizło
• Państwu Bronisławie i Janowi Sie-

mienikom
• Państwu Urszuli i Łukaszowi Lang
• Państwu Lang z ul. Korfantego 29
• P. Marii Kusarek
• Państwu Puzoń
• Państwu Holeksa z ul. Pawłowickiej
• Państwu Zientek z ul. Korfantego 23
• Państwu Teresie i Władysławowi Żur
• Państwu Marii i Józefowi Czakon
• Państwu Małgorzacie i Markowi 

Bronowskim
• Państwu Barbarze i Tadeuszowi Kajs-

turom
• Państwu Strządała

• Państwu Bronisławie i Teofilowi Krzemp-
kom

• Państwu Cierpiał z ul. Powstańców Śląs-
kich 2c/3

• Państwu Gabrieli i Janowi Krawczyk
• Państwu Kopiec z ul. Korfantego 31
• Państwu Krzempek z ul. Pawłowickiej 11
• Państwu Helenie i Bernardowi Chmielom
• Państwu Gurba z ul. Młyńskiej 9a
• Państwu Markowi i Iwonie Strządałom
• Państwu Pająk z ul. Brzozowej 10
• Państwu Koźlik z ul. Brzozowej 58
• Państwu Tomaszowi i Adrianie Figas
• Państwu Skonecznym
• P. Tadeuszowi Nagibauerowi z rodziną
• Państwu Annie i Januszowi Chatysom
• Państwu Czesławowi i Mirosławie Chwist
• Państwu Brudny i P. Cecylii Caisson 
• Państwu Korus
• Państwu Mirosławowi, Monice i Dawidowi 

Ustaszewskim
• Państwu Zieburom z ul. Starowiejskiej 26
• Państwu Joannie i Adamowi Czerwińskim
• Państwu Wiewióra i Papkoj
• Państwu Izabeli i Czesławowi Kuboszkom
• Państwu Ewie, Leszkowi i Karolinie Pajo-

rom
• Państwu Barbarze i Jerzemu Klimkom
• P. Teresie Żur
• P. Mirosławie Gabryś
• Państwu Zdzisławowi i Janowi Farugom
• Państwu Barwickim z ul. Ks. Brzuski 9
• Rodzinie z ul. Ks. Brzuski 14
• Państwu Krystynie i Karolowi Farugom
• P. Alinie Grygierek
• P. Marii Domasiewicz
• P. Otylii Wieliczce
• Państwu Halinie i Ryszardowi Bambach
• Państwu Władysławowi i Marii Krzemp-

kom
• P. Ryszardowi Miodońskiemu
• P. Marianowi Brandysowi

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:



• Państwu Irenie i Marianowi Staroniom
• Państwu Marii i Kazimierzowi 

Kwaśniewskim
• Państwu Ochodek z ul. Polnej 10
• Państwu Holeksa z ul. Pawłowickiej 10
• Państwu Tomaszowi i Aleksandrze 

Strządałom
• P. Małgorzacie Krzempek
• Państwu Gonerom z ul. Osiedlowej 6e/6
• Państwu Wandzie i Józefowi Lebrykom
• Państwu Dziędziel z ul. Powstańców Śląs-

kich 17
• Państwu Weronice i Władysławowi Miler-

skim
• Państwu Hernik z ul. Towarowej 6
• Państwu Teklom z ul. Poddane 3a
• Państwu Fyrlom z ul. Pawłowickiej 33
• Państwu Hanuskom z ul. 1 Maja 44
• Państwu Łucji, Urszuli i Sebastianowi 

Strządałom
• P. Zofii Nowok
• P. Barbarze i Stanisławowi Gorolom
• P. Halinie Smol
• Państwu Janowi i Kazimierzowi Dajkom
• Państwu Bożenie i Stanisławowi Gabzdy-

lom
• Państwu Ewie i Władysławowi Szweb-

likom
• P. Danucie Kaplita
• Państwu Zofii i Stanisławowi Niemcom
• Państwu Gabzdyl z ul. Nowowiejskiego 5
• Paniom Stanisławie Chudy i Ewie Ogórek
• Państwu Akusom
• Państwu Magdalenie i Grzegorzowi 

Mroczkowskim
• P. Mateuszowi Zarembie
• P. Krystynie Szmidt
• Państwu Janowi i Iwonie Pieczonkom
• P. Adamowi Smolorzowi
• Państwu Zofii i Józefowi Smolorzom
• Państwu Danucie i Ryszardowi Rogulskim

• Państwu Dziędziel z ul. Powstańców Śląs-
kich 2c/4

• P. Janinie Wyleżuch
• P. Julii Giertudze
• P. Annie Krzempek
• P. Danucie i Zbigniewowi Pisarkom
• P. Tomaszowi i Lucynie Szczypkom
• Państwu Jadwidze i Romanowi Jaworskim
• P. Aleksandrze i Sławomirowi Wil-

czyńskim
• P. Henryce Kucharczyk
• P. Irenie Sojce
• P. Bogumile Szupinie
• P. Alojzemu Gawronowi
• Państwu Helenie i Henrykowi Lekkim
• Państwu Agnieszce i Ireneuszowi 

Gaszczykom
• Państwu Mirosławie i Janowi Jałowiczo-

rom
• P. Danucie Skorupie
• Państwu Bortlik z ul. Towarowej 7
• Państwu Parchańskim z ul. Dworcowej 6
• P. Ewie Farudze
• Państwu Ewie i Tadeuszowi Kędziorom
• Państwu Henrykowi i Henryce Kajsturom
• Państwu Wiesławowi i Grażynie Szwarc
• Państwu Wiesławie i Kazimierzowi Kajs-

turom
• P. Irenie Skibie
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• P. Tomaszowi Stobierskiemu
• P. Katarzynie Kocurek
• P. Danucie Szpernol
• P. Helenie Kciuk
• Państwu Krzysztofowi i Marii By-

dłowskim
• P. Ludwikowi Rojczykowi
• Państwu Ewie i Grzegorzowi Gieckom
• P. Jadwidze Cieślar
• Państwu Agacie i Januszowi Mętlom
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Sobota – 17.02
	 7:00	 Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	rodz.	Kostka
	18:00	 1)	Za	+	Małgorzatę	Konieczny	w	1	rocz.	śm.,	rodziców	

i rodzeństwo
	 	 2)	Za	+	Brunona	Miłego,	żonę	Helenę,	++	z	rodz.	z	obu	

stron
	 	 3)	Za	+	Tadeusza	Uchyłę,	rodziców,	teściów
1-sza niedziela Wielkiego Postu – 18.02
	 6:30	 Za	+	Helenę	i	Rudolfa	Herman,	ojca	redemptorystę	

Józefa	Hermana	i	ich	rodziców
	 8:00	 Za	+	Emila	Szupinę	w	31	rocz.	śm.,	żonę	Władysławę,	

rodziców	i	rodzeństwo
	 9:30	 Za	+	Alojzego	Tyrtanię
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Jadwigę	Bębenek	oraz	do	Bożej	Op.	

z podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błog.	z	ok.	
1 rocz.	ur.	Mikołaja	i	30	rocz.	ur.	ojca

	11:00	 1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błog.	w	dorosłym	życiu	w	18	rocz.	ur.	Sylwestra

	 	 2)	Dziękczynno-błagalna	w	int.	Teresy	Tekli	o	Boże	błog.	
i	zdrowie

 16:30 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
	17:00	 Za	+	Romana	Kajsturę	w	5	rocz.	śm.,	żonę	Grażynę	i	

teścia	Józefa
Poniedziałek – 19.02
	 7:00	 1)	Za	+	Helenę	Pietroszek	–	od	sąsiadów	z	ul.	Ogrodo-

wej
	 	 2)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	syna	Andrzeja	z	rodz.
	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Franciszka	Papkoj,	trzech	synów,	córkę	

Teresę,	zięcia	i	synową	Wiktorię
	 	 2)	Za	+	rodziców,	dziadków,	++	z	rodz.:	Reka,	Pająk,	

brata	Henryka
Wtorek – 20.02
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Żura	–	od	Bractwa	św.	Barbary
	 	 2)	Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	najbliższych	sąsiadów	

z	ul.	Wyzwolenia
	18:00	 1)	Za	+	Juliana	Długosza
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Jadwigę	i	Edwarda	Gruszka,	++	z	

rodz.:	Gruszka,	Arkulary
Środa – 21.02
	 7:00	 1)	Za	+	Genowefę	Żur	–	od	Anny	Urbaniec	z	Czechowic-

-Dziedzic
	 	 2)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	rodz.	Wyleżuch
	18:00	 1)	Za	+	Antoniego	Janotę	na	pam.	ur.
	 	 2)	Za	+	Gertrudę	i	Antoniego	Pietroszek,	zięciów:	Fran-

ciszka	i	Stanisława,	++	z	rodz.:	Pietroszek	i	Wojtek
Czwartek – 22.02 ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA
	 8:00	 1)	W	int.	czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki	Dobrej	

Śmierci	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Helenę	i	Franciszka	Ochodek,	rodzeństwo,	rodzi-

ców	z	obu	stron,	syna	Stanisława	z	żoną
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Bożenę	Karwacką	na	pam.	ur.
	18:00	 Za	+	Ludwika	Moja,	rodziców,	rodzeństwo,	Zofię	i	Jana	

Niklów,	++	synów,	dusze	czyśćcowe
Piątek – 23.02
	 7:00	 1)	Za	+	Helenę	Pietroszek	–	od	siostrzenicy	Ireny
	 	 2)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	córki	Alicji	z	rodziną
 17:30 DROGA KRZYŻOWA
	18:00	 1)	Za	+	Zuzannę	i	Wincentego	Smol,	++	z	rodz.:	Smol,	

Kampa,	Smoleń
	 	 2)	Za	+	Kazimierza	Trepczyńskiego,	rodziców	z	obu	

stron
 20:00 DROGA KRZYŻOWA

Sobota – 24.02
	 7:00	 Za	+	Józefa	Żura	–	od	Bractwa	św.	Barbary
	18:00	 1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

błog.	dla	rodz.	Parchański,	za	+	Jadwigę	Parchańską, 
Pawła	Łomozika

	 	 2)	Za	+	Helenę	w	3	rocz.	śm.,	Jana	Tobiczyka	w	4	rocz.	
śm.,	rodziców	z	obu	stron,	siostrę	Małgorzatę,	Grażynę 
i	Romana	Kajstura,	szwagra	Alojzego	Brodę

	 	 3)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz,	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błog.	z	ok.	30	rocz.	ur.	Natalii

2-ga niedziela Wielkiego Postu – 25.02
	 6:30	 Za	+	Romana	Dziędziela	i	żonę	Gertrudę
	 8:00	 W	int.	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Józefa	Langa,	rodziców,	rodzeństwo,	Jerzego	

Szyszkę,	++	z	rodz.:	Lang,	Świeży
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Zofię	Wojtek	na	pam.	ur.	od	rodziców
	11:00	 Za	+	Józefa	Szostka	w	8	rocz.	śm.,	żonę	Amalię,	wnucz-

kę	Aleksandrę
	16:30	 GORZKIE	ŻALE	Z	KAZANIEM	PASYJNYM
	17:00	 Za	+	Danutę	Polczyk,	++	rodziców,	Łucję	Rygiel
Poniedziałek – 26.02
	 7:00	 1)	Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	sąsiadów	z	ul.	Wyzwo-

lenia
	 	 2)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	rodz.	Ryłko
	18:00	 1)	Za	+	Karolinę	i	Bronisława	Janota,	dziadków	z	obu	

stron
	 	 2)	Za	+	Floriana	Worka	w	1	rocz.	śm.
Wtorek – 27.02
	 7:00	 1)	Za	+	Helenę	Pietroszek	–	od	rodz.	Krzempek	i	Tekla
	 	 2)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	Krzysztofa	i	Grażyny	Pie-

cuch
	18:00	 1)	Dziękczynno-błagalna	z	ok.	18	rocz.	ur.	Piotra	o	zdro-

wie,	Boże	błog.	dary	Ducha	Św.	w	dorosłym	życiu
	 	 2)	Za	+	Józefa	Żura	–	od	kuzynki	Anieli	z	córką	Wandą
Środa – 28.02
	 7:00	 1)	Za	+	Adama	Mrowca	w	3	rocz.	śm.,	rodziców	z	obu	

stron
	 	 2)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	teściowej
	18:00	 1)	Za	+	Andrzeja	Jazowego,	rodziców,	teściów,	dziad-

ków,	chrzestnych,	szwagrów,	siostrzeńców
	 	 2)	Za	+	Helenę	Pietroszek	–	od	sąsiadów:	Teresy	i	Stani-

sława	Mikołajczyków

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



 – 8 -

Małżeństwa bez rozwodów. 
Niezwykła tradycja chorwacka.

W Sirokim Brijegu w  Hercegowinie na 13 tysięcy 
wiernych nie ma ani jednego rozwodu. Jak daleko się-
ga ludzka pamięć, nie rozpadła się tu ani jedna rodzi- 
na. Czy Hercegowina cieszy się szczególną łaską ze 
strony Boga? Czy istnieje jakiś cudowny środek prze-
ciw demonowi podziału? Odpowiedź jest bardzo 
prosta. 

Podczas stuleci pod panowaniem tureckim, a później 
komunistycznym Chorwaci byli okrutnie prześlado-
wani za wiarę chrześcijańską, z doświadczenia więc 
wiedzieli, że ich zbawienie jest tylko w Krzyżu Chrystu-
sa i nie zależy od projektów rozbrojenia, pomocy hu-
manitarnej czy pokojowych traktatów, chociaż i te są 
potrzebne. Źródłem zbawienia jest krzyż. Chorwaci 
posiadają mądrość i nie dają się oszukać w sprawach  
dla nich ważnych. Dlatego swoje małżeństwa nieroz-
dzielnie wiążą z krzyżem Chrystusowym. Małżeństwo, 
które rodzi życie ludzkie, osadzili na krzyżu, który 
daje życie Boże. Gdy pary młodych przygotowują się 
w Chorwacji do sakramentu małżeństwa, nie mówi 
się im, że znaleźli idealną osobę, najlepszą partię. Nie! 
Kapłan oznajmia: „Znalazłeś swój krzyż. To jest krzyż, 
żeby go kochać, żeby go nieść, krzyż, którego nie będzie 
można odrzucić, lecz kochać”. Słowa te wypowiedziane 
we Francji wprawiłyby narzeczonych w osłupienie. 
Lecz w Hercegowinie krzyż przypomina miłość, 
a krucyfiks jest domowym skarbem. Narzeczeni, uda- 
jąc się do kościoła, biorą ze sobą krucyfiks, który 

ksiądz błogosławi. Podczas wypowiadania przysięgi 
małżeńskiej odgrywa on główną rolę. Narzeczona 
kładzie swoją prawą dłoń na krzyżu, a narzeczony – na 
jej dłoni. Obie dłonie, złączone ze sobą, osadzone są na 
krzyżu. Kaplan kładzie stulę na ich dłoniach, a wów-
czas wypowiadają oni słowa przysięgi małżeńskiej 
i obiecują sobie wierność zgodnie z rytuałem Kościo-
ła. Małżonkowie nie obejmują siebie, lecz krzyż – 
źródło miłości. Ten, kto widzi ich ręce złączone na 
krzyżu, rozumie, że jeśli mąż opuści swoją żonę lub 
żona opuści swojego męża, wtedy porzuci krzyż. 
A gdy ktoś opuścił krzyż, nic mu już nie zostaje, stra-
cił wszystko, ponieważ zostawił Jezusa. Po ceremonii 
ślubnej małżonkowie zabierają krucyfiks i umieszcza- 
ją go na honorowym miejscu w domu. To miejsce staje  
się centrum modlitwy rodzinnej, gdyż są oni przeko-
nani, że z tego krzyża zrodzone jest ich małżeństwo 
i przyszła rodzina. Gdy pojawiają się problemy, przed 
tym krzyżem szukają pomocy. Nie idą do adwokata, 
psychologa, wróżbity czy astrologa, żeby uregulować 
swoje sprawy. Nie, idą do Jezusa, przed krzyż. Uklękną 
i przed Jezusem wyleją swoje łzy, wypłaczą swoje 
cierpienie, a przede wszystkim wzajemnie sobie wy- 
baczą. Nie zasną z ciężkim, urażonym sercem, ponie-
waż udali się do Jezusa, który jako jedyny ma moc 
ich zbawić. Będą też uczyli swoje dzieci obejmować 
krzyż każdego dnia, by nie kładły się spać jak poganie, 
bez podziękowania Jezusowi. Dla dzieci Jezus zawsze 
jest przyjacielem rodziny, którego się szanuje. Żeby 
czuły się bezpiecznie, nie dostają na noc przytulanki, 
lecz mówią Jezusowi ,,dobranoc” i obejmują krzyż. 
Zasypiają z Jezusem, nie z misiem. Wiedzą, że On 
trzyma ich w swoich ramionach i nie muszą niczego 
się lękać, ich lęki rozprasza pocałunek dany Jezusowi. 

Źródło: SPRAWY RODZINY Kwartalnik 
Duszpasterstwa Rodzin, Nr 88/4/2009 

nd yu cr hT             M a at ło żn el ńó sp ts w
 W  

Sychar w Strumieniu
Spotkania w pierwsze soboty miesiąca o godz. 16.00 (w salce parafialnej na górze) 
O godz. 18.00 Msza Święta, a potem na ciąg dalszy spotkania w salce.
Informacje o wspólnocie można znaleźć na: www.sychar.org.
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Listopadowe i grudniowe  
owoce pracy uczniów SP w Strumieniu

• 9 listopada w sali widowiskowej w Strumieniu odbyło 
się pasowanie na ucznia. Dzieci z klas pierwszych 
przedstawiły program artystyczny, zaprezentowały 
swoje umiejętności aktorskie a następnie ślubowały, 
że będą dobrymi uczniami, kolegami oraz Polakami. 
Zwieńczeniem uroczystości było otrzymanie dy-
plomów, tarcz szkolnych oraz słodkości.

• 10 listopada uczniowie naszej szkoły w nietypowy 
sposób uczcili Święto Niepodległości. Ubrani w białe 
i  czerwone stroje utworzyli żywą flagę podpartą 
napisem Wolna Polska.

• 13 listopada Milena Kopeć wzięła udział w elimi-
nacjach do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokal-
nego Śpiewobranie w Częstochowie. Spośród 26 
uczestników udało jej się zakwalifikować do grona 
finalistów, a następnie wziąć udział w finałowym kon-
kursie połączonym z koncertem laureatów, w którym 
nasza utalentowana wokalistka zdobyła wyróżnienie 
oraz Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Artystycznych 
w Częstochowie.

• do 17 listopada trwało głosowanie na prace w kon- 
kursie plastycznym o tematyce ekologicznej Ekolu-
dzik . Wszystkie prace wykonano z materiałów prze-
znaczonych do segregacji. Uczniowie jak co roku wy- 
kazali się niezwykłą pomysłowością. I miejsce zdo-
był Emauel Biedrawa, II miejsce zajęła Michalina 
Gabryś, III miejsce – Konrad Piętka. Przyznano tak-
że wyróżnienia dla Bartłomieja Omozika, Kacpra Pa- 
jaka, Mileny Kubasiak.

• 23 listopada uczniowie klas młodszych gościli przed- 
stawicieli Zespołu Regionalnego Strumień, którzy 
zaprezentowali strój cieszyński oraz wspólnie z  dzie-
ćmi wykonali znane piosenki i przyśpiewki Śląska 
Cieszyńskiego. 

• 24 listopada odbyła się lekcja otwarta w Zespole 
Edukacyjno – Terapeutycznym. Motywem przewo-
dnim była dynia, chłopcy wykonywali prace pla-
styczne o tematyce jesiennej, na zakończenie ugoto-
wali kompot dyniowy oraz upiekli pyszne ciasteczka.

• 24 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w  czwartej edycji Gminnego Konkursu Wiedzy o Unii 
Europejskiej i Śląsku Cieszyńskim Z tradycją do Euro-
py. Rywalizacja dotyczyła czterech dyscyplin, w któ-
rych należało zorganizować wystawkę przedstawiają-
cą ciekawostki z danego kraju Europy, wziąć udział 
w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, przedstawić 
postać z bajki z wybranego kraju, uczestniczyć w qui-
zie wiedzy o Śląsku Cieszyńskim oraz zaprezentować 
atrakcje naszego regionu. Spośród drużyn szkół pod-
stawowych całej gminy grupa z naszej szkoły w skła-
dzie: Aleksandra Franek, Maja Mijal, Mateusz Blinda, 
Paweł Kolendowicz zajęła I miejsce.

• 24 listopada reprezentacja klasy IIa w składzie: Mał- 
gorzata Halama, Dorota Zachurzok, Zuzanna Pie-

trzyk, Maria Mrowiec, Piotr Gruszczyk, Hubert Ka- 
wa uczestniczyła w XIII Przeglądzie Pieśni Pa-
triotycznej.

• 29 i 30 listopada dzieci z klas młodszych oraz 
uczniowie Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego, 
w  imieniny Andrzeja, urządzili klasowe andrzejki,  
była to wspaniała okazja do dobrej zabawy a jedno-
cześnie świetne źródło wiedzy o tradycjach i  obrzę-
dach ludowych. 

• 8-10 grudnia chór szkolny Canzonetta uczestniczył 
w VIII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwen-
towych i Bożonarodzeniowych w Krakowie, w którym 
wzięło udział 15 zespołów z Polski i wielu krajów m.in. 
Węgier, Rosji, Łotwy, Ukrainy. Zespo-ły rywalizowały 
w czterech kategoriach, podczas koncertu finałowego 
odbywającego się w kościele na krakowskim Kazimierzu 
ogłoszono werdykt, który był ukoronowaniem wielu 
tygodni ciężkiej pracy chórzystów – chór Canzonetta 
zajął II miejsce w swojej grupie wiekowej.

• 11 grudnia obchodziliśmy święto pluszowej maskotki. 
W tym roku klasa II zaprosiła wszystkie klasy pier- 
wsze i trzecie oraz uczniów klas specjalnych na pro-
gram artystyczny pt. Bal w pokoiku lal. Podczas świę-
towania zachęcano uczniów do czytania książek o mi-
siach.

• 4 i 5 grudnia uczniowie klas III udali się na wycieczkę 
do Krakowa oraz fabryki bombek w Bęble. Wyjazd 
rozpoczął się od spaceru po Krakowie, dzieci zoba- 
czyły Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki, wysłu-
chały hejnału na krakowskim rynku a następnie wy- 
ruszyły do fabryki, by zobaczyć, jak odbywa się pro-
dukcja bombek. Podczas warsztatów plastycznych sa-
modzielnie ozdabiały bombki choinkowe oraz mogły 
zakupić pamiątki.

• 8 grudnia klasa II wybrała się na wycieczkę do Folvar-
ku Klimosz w Pogwizdowie, by obejrzeć przed-sta-
wienie pt. Osiołek świętego Mikołaja, z którego dzieci 
dowiedziały się, dlaczego Mikołaj roznosi prezenty,  
na koniec doszło do spotkania z Mikołajem, który 
wręczył im słodkie upominki.

• 8 grudnia do klas Ia i Ic przybyli górnicy, którzy 
w barwny i przystępny sposób opowiedzieli dzieciom 
o trudnej pracy w kopali, przedstawili elementy stroju 
galowego i roboczego oraz pokazali film związany 
z  trudną pracą górnika. Na koniec goście sprawdzili 
wiedzę pierwszaków i nagrodzili tradycyjnymi ko-
palniokami.

• 21 grudnia klasę Ic odwiedziła mama jednej z uczennic 
i opowiedziała dzieciom o stroju góralskim, zapoznała 
z budową i brzmieniem różnych instrumentów a także 
poprowadziła koncert kolęd i pastorałek rodem z gór.

• 22 grudnia uczniowie klasy IVb, tuż przed samymi 
świętami, zorganizowali noc w szkole. Zgodnie z  tra- 
dycją chłopcy ubrali choinkę, zaś dziewczynki przy-
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stroiły stół wigilijny, następnie cała klasa usiadła do 
wieczerzy. Świąteczny nastrój wprowadziło wspólne 
śpiewanie kolęd oraz wręczanie prezentów. Przed snem 
dzieci zobaczyły film pt. Kevin sam w domu.

• 22 grudnia uczniowie całej szkoły obejrzeli tradycyjne 
przedstawienia jasełkowe w wykonaniu uczniów klas 
IIIa i IIIb, wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło na 
dobre świąteczną atmosferę. 

Grupa teatralna Together Forever
17 listopada uczniowie należący do grupy teatralnej 
Together Forever, w odpowiedzi na zaproszenie Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, wzięli udział 
w warsztatach teatralnych, przeprowadzonych przez akto- 
rów legendarnego Teatru Wierszalin z Supraśla. Podczas 
warsztatów uczniowie poznali techniki, jakimi aktorzy 
posługują się w codziennej pracy, uczyli się czujnego słu-
chania i reagowania na akcje partnerów scenicznych. Zda-
niem uczestników było kreatywnie, wesoło i ciekawie.
22 grudnia grupa teatralna wprowadziła nas w nastrój 
świąt Bożego Narodzenia. 26 uczniów z klas czwartych 
i siódmych szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów wy-
stąpiło w spektaklu pt. "Wznieś serce nad zło". Muzycz-
ną opowieść o walce dobra ze złem wyreżyserowała pa- 
ni Anna Józwik. To wzruszające przedstawienie poprze-
dziło klasowe spotkania przy wigilijnym stole, zmusza-
jąc wszystkich do chwili refleksji.
Lekcja zoologii na żywo
22 listopada uczniowie klas 6 i 7 szkoły podstawowej 
oraz 2 i 3 gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w lekcji 
zoologii prowadzonej przez pana Andrzeja Pająka, której 
tematem były owady. Uczniowie poznali gatunki krajowe 
jak również egzotyczne owadów.  Dowiedzieli się dużo 
o  ich budowie i czynnościach życiowych. Usłyszeli wie- 
le ciekawostek dotyczących ich życia.  
SREBRO DLA CANZONETTY!
W dniach 8-10 grudnia chór szkolny Canzonetta ucze-
stniczył w zmaganiach konkursowych w ramach VIII 
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bo- 
żonarodzeniowych w Krakowie. Konkurs odbywał się 
w kościele św. Piotra i Pawła, a wzięło w nim udział 15 
zespołów m. in. z Węgier, Rosji, Estonii, Łotwy, Ukrainy 
i Irlandii, które rywalizowały w czterech kategoriach. Wie- 
czorem, tego samego dnia, wszyscy uczestnicy konkur-
su spotkali się na wspólnym koncercie w Bazylice Ma- 
riackiej. Najbardziej oczekiwanym punktem festiwalu był 
koncert finałowy, który miał miejsce 10 grudnia w koście-
le św. Katarzyny na krakowskim Kazimierzu. Pięknie za- 
aranżowane światłem gotyckie wnętrza, współgrały z mi- 
stycznym charakterem pieśni bożonarodzeniowych wyko-
nywanych przez wszystkie zespoły. Gala zakończyła się 
ogłoszeniem werdyktu, który dla naszych strumieńskich 
chórzystów okazał się wspaniałym ukoronowaniem wielu 
tygodni ciężkiej pracy.
Natomiast 6 stycznia 2018 roku chórzyści, tradycyjnie 
jak co roku, wystąpili w koncercie kolęd w Sanktuarium 
Świętej Barbary w Strumieniu. Chórem dyrygowały pani 
Agnieszka Gawron-Gaszczyk i pani Tamara Nowok.

Chórzystom i ich opiekunom gratulujemy sukcesów!
W ZESPOLE EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYM 
DZIAŁO SIĘ ...
Góralskie andrzejki
Końcem listopada, w auli budynku gimnazjum, odbyła 
się wyjątkowa  zabawa andrzejkowa. Uczniowie z ZET-u 
wraz zaprzyjaźnionymi kolegami i nauczycielami Zespo-
łu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
z Cieszyna poznawali tradycje góralskie, strój, gwarę, 
a  także uczyli się tańca zbójnickiego. Wszyscy tańczy- 
li, brali udział w zabawach zręcznościowych i poczęstun-
ku, robili też sobie zdjęcia w stroju góralskim. Zabawa 
była bardzo udana.
Górnicy, górnicy…
4 grudnia uczniowie Zespołu Edukacyjno-Terapeutyczne-
go obchodzili Dzień Górnika. Lekcje rozpoczęły się od 
pogadanki na temat górniczej pracy. Można było także 
obejrzeć prezentację multimedialną związaną z pracą 
i życiem górników na Górnym Śląsku. Śpiewane były 
piosenki na temat wydobywania węgla. Najciekawszym 
elementem lekcji było jednak przebranie się w galowy 
mundur górniczy.
Spotkanie świąteczne z uczniami III Liceum Ogólno-
kształcącego w Pszczynie
18 grudnia do budynku gimnazjum zawitali wyjątkowi 
goście – uczniowie wraz z nauczycielami liceum ogól-
nokształcącego w Pszczynie. Obdarowli oni chłopców 
uczących się w naszej szkole prezentami. Były występy, 
poczęstunek, kolędowanie. Podopieczni Domu Pomocy 
Społecznej wraz z opiekunami zaprezentowali jasełka. 
Radości nie było końca.
Wigilijka
W środę, 20 grudnia, odbyła się długo wyczekiwana wi-
gilijka. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali 
sałatkę jarzynową, rybę oraz wigilijny barszcz, upiekli 
też pyszne ciasta. Wszyscy zasiedli przy uroczystym stole 
wigilijnym, dzielili się opłatkiem, jedli przygotowane 
potrawy i kolędowali, ciesząc się z narodzenia Jezusa 
Chrystusa.
Kolędowanie
W czwartek, 21 grudnia, uczniów ZET-u odwiedziła ma- 
ła dziewczynka ze skrzypeczkami. Zaprezentowała kil-
ka pastorałek i kolęd na góralską nutę. Gospodarze oraz 
zaproszeni goście byli zdumieni otwartością i odwagą 
Lenki. Wszyscy włączyli się w śpiew pieśni bożonaro-
dzeniowych.

Oprac. IK



Pierwsze piątki miesiąca oczami  dzieci  

 

 
Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem 
pierwszych piątków miesiąca. Ósma z nich brzmi: Dusze gorliwe szybko dojdą do wysokiej 
doskonałości. Innymi słowy: praktyka pierwszych piątków sprawia, że do Nieba już nie 
„idziemy” (jak na obrazku), a „jedziemy”. Ta wysoka doskonałość jest bardzo potrzebna, bo 
świat potrzebuje mocnych przewodników na drodze wiary. Przewodnicy to ci, którzy nie tylko 
coś wiedzą o Jezusie. To przede wszystkim ci, którzy Go spotkali i doświadczyli. I nie chodzi 
tu o nie wiadomo jakie doświadczenia mistyczne itd. Bo przecież spotkanie z Jezusem dokonuje 
się każdego dnia: w modlitwie; sakramentach, które są znakami Jego obecności. Eucharystia  
i Pokuta: oto najdoskonalsza forma tego spotkania. Podczas nich rodzą się mocni przewodnicy 
wiary. Pamiętajmy w tym kontekście o słowach bł. Pawła VI: „Świat nie potrzebuje 
nauczycieli, lecz świadków. Nauczycieli o tyle, o ile są świadkami”. Czy ty nim jesteś?  



Akcja krwiodawstwa
7 stycznia 2018 roku odbyła się pierwsza akcja 
krwiodawstwa pod patronatem Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK przy Parafii Świętej Barbary 
w  Strumieniu. Do oddania krwi zgłosiło się 61 
dawców, ale krew mogły oddać 53 osoby. W czasie 
akcji zebrano prawie 24 litry krwi. Jest to dwa razy 
więcej niż we wcześniejszych akcjach. 

Wszystkim, którzy ofiarowali cząstkę 
siebie innym, dziękujemy! 

Srebro dla Canzonetty!


