
Rozpoznaj czas
swojego nawiedzenia!



Pielgrzymka do Ziemi Świętej



• P. Jadwidze Grygierek
• Państwu Wioletcie i Henrykowi Blinda
• P. Marii Kawie
• Państwu Skok z ul. Brzozowej 19
• P. Tadeuszowi Nawratowi
• Państwu Małgorzacie i Ryszardowi Pryczkom
• P. Krzysztofowi Krzyżanowskiemu
• P. Katarzynie Kocurek
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• P. Danucie Szpernol
• P. Ewie Kuboszek-Owsiany
• Państwu Reginie i Bogusławowi Szopkom
• Państwu Marianowi i Teresie Polczyk
• Panom Henrykowi i Tomaszowi Andreczko
• Pani Halinie Szafrańskiej
• P. Tadeuszowi Nagibauerowi
• Państwu Bertoldowi i Lidii Borowieckim
• Państwu Halinie i Janowi Dubickim

• Państwu Wiktorii, Danucie i Tomaszowi Judom
• P. Małgorzacie Pietrzyk
• Państwu Holeksa z ul. Pawłowickiej 10
• Państwu Teresie i Andrzejowi Lebrykom

Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta tradycyjnie 
w V Niedzielę Wielkiego Postu, a Misteria w Niedzielę 
Palmową. Serdecznie zapraszamy!

 25 marca w Niedzielę Palmową będzie można także 
złożyć deklaracje Duchowej Adopcji dziecka poczętego. 

W tym dniu także II konkurs palm o nagrodę probo-
szcza i burmistrza. Konkurs zostanie przeprowadzony 
po Mszy Św. o 9:30. Warunkiem uczestnictwa jest 
WŁASNORĘCZNIE wykonana palma.

SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA  
W NASZYM SAKNTUARIUM:
w czasie rekolekcji wielkopostnych 

(wtorek 20.03 dniem Spowiedzi)

 W WIELKI CZWARTEK 
po wieczornej liturgii do 22:00

W WIELKI PIĄTEK 
po wieczornej liturgii do 22:00

W WIELKĄ SOBOTĘ 
od 7:00 do 10:00

Prosimy o nieodkładanie Spowiedzi na ostatnią chwilę 
i zdyscyplinowanie pod tym względem! 

TRIDUUM SACRUM  
W NASZYM SANKTUARIUM:

Wielki Czwartek: 
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00

Wielki Piątek:  
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00 
(o 15:00 Droga Krzyżowa)

Wielka Sobota: 
Msza Wigilii Paschalnej o godz. 18:00 
z procesją rezurekcyjną

ŚWIĘCENIA POKARMÓW 
W WIELKĄ SOBOTĘ:

Strumień  
od 10:00 do 13:00 co pół godziny

Zbytków 
o godz. 11:00 i 12:00 

(w międzyczasie wystawienie Najświętszego Sakramentu)

W Zbytkowie procesja rezurekcyjna tradycyjnie 
w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6:00

Z życia parafii
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Zmarli:
+ Jan Kajstura (87 l.)
+ Jan Kajstura (63 l.)
+ Urszula Czerwińska (76 l.)
+ Józef Smolorz (63 l.)
+ Helena Chojnacka (79 l.)
+ Stanisław Szafrański (79 l.)
+ Ada Górniak (89 l.)

Chrzty:
Hanna Wyleżuch
Kajetan Biedrawa
Maksymilian Krakowka

Statystyka – luty 2018

Dziękujemy naszym ofiarodawcom!
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STRUMIEŃ 
Wielkopostne Rekolekcje Parafialne 

17-21 marca 2018 r.

Sobota – 17 marca 2018
18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
po Mszy św. nauka stanowa dla Kobiet

Niedziela – 18 marca 2018
06.30 – Msza św. z nauką ogólną 
08.00 – Msza św. z nauką ogólną 
09.30 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. z nauką ogólną 

Kościół w Zbytkowie 
11.00 – Msza św. z nauką ogólną
12.00 – po Mszy św. nauka stanowa 
    dla Mężczyzn
17.00 – Msza św. z nauką ogólną
16.30 – Gorzkie Żale
18.00 – Droga Krzyżowa ulicami miasta

Poniedziałek – 19 marca 2018
08.00 – Msze św. i nauka ogólna dla wszystkich
09.30 – Spotkanie Rekolekcyjne dla uczniów 
    Szkoły Podstawowej
10.00 – Droga Krzyżowa
11.00 – Spotkanie Rekolekcyjne dla uczniów 
    Gimnazjum i VII klasy

11.30 – Droga Krzyżowa
18.00 – Msze św. i nauka ogólna dla wszystkich
19.30 – Nauka Rekolekcyjna 
 dla Młodzieży ponadgimnazjalnej

Wtorek – 20 marca 2018
08.00 – Msze św. i nauka ogólna dla wszystkich
09.30 – Spotkanie Rekolekcyjne dla uczniów 
    Szkoły Podstawowej
10.00 – okazja do skorzystania z sakramentu 
    pokuty i pojednania 
    (możliwość spowiedzi…)
11.00 – Spotkanie Rekolekcyjne dla uczniów 
    Gimnazjum i VII klasy
15.00 – Nabożeństwo Pokutne 
    sakrament pokuty i pojednania 
    (możliwość spowiedzi) dla wszystkich 
18.00 – Msze św. i nauka ogólna dla wszystkich
19.30 – Nabożeństwo Pokutne z nauką 
    Rekolekcyjna dla Młodzieży 
    ponadgimnazjalnej 
    sakrament pokuty i pojednania 
 (możliwość spowiedzi…)
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Rekolekcje Wielkopostne w 2018, wraz z Klerykiem Marcinem 
Wojdanem z Wyższego Seminarium Duchownego Redempto-
rystów z Tuchowa wygłosi o. Grzegorz Jaroszewski CSsR (Re-
demptoryści ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela…)
W środę na zakończenie rekolekcji na Mszach św. ofiarą wesprze-
my całe dzieło misyjne Zgromadzenia Redemptorystów, gdyż 
na taki cel idą ofiary składane przez wiernych przy okazji prow-
adzonych przez Redemptorystów, Prac Apostolskich – Misji Para-
fialnych czy też wszelkiego rodzaju Rekolekcji, które Redempto-
ryści prowadzą w całej Polsce.

o. Grzegorz Jaroszewski CSsR
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1990 roku. Bezpośrednio po 
ukończeniu studiów został skierowany do pracy katechetyczno-duszpaster-
skiej w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Następnie w 1991 roku przez przełożonych został skie-
rowany do Tirocinium, przygotowującego Redemptorystów do pracy misyjnej, po ukończeniu którego w 1992 
roku otrzymał dekret posyłający do Klasztoru w Krakowie w charakterze misjonarza. Posługę misjonarza pełnił 
w Klasztorze krakowskim do 1996 roku. W tym też roku otrzymał przeniesienie do Klasztoru toruńskiego, gdzie 
do 1998 roku pracował jako misjonarz związany z Misjami Ewangelizacyjnymi Diecezji Toruńskiej.
W 1998 roku został skierowany na KUL na studia z zakresu teologii pastoralnej. Podczas studiów, dnia 7 czerwca 
2000 roku zdał egzamin licencjacki. Studia doktoranckie ukończył w 2002 roku.
Od 2002 pełnił funkcję Prefekta Tirocinium, najpierw w Tuchowie (2002-2004), a następnie w Lublinie (2004-2008). 
W Klasztorze w Lublinie pełnił funkcję Przełożonego Wspólnoty (2006–2008). W 2008 został roku przeniesiony 
do Tuchowa, gdzie pełnił funkcję wykładowcy, rekolekcjonisty-misjonarza oraz spowiednika Sióstr Zakonnych.

Środa – 21 marca 2018 
08.00 – Msze św. i nauka ogólna dla wszystkich
09.30 – Msza św. dla wszystkich uczniów 
    Szkoły Podstawowej
11,oo – Msza św. dla uczniów 
    Gimnazjum i VII klasy
12.00 – Msza św. dla osób chorych, starszych, 
    samotnych, cierpiących, 
    niepełnosprawnych, połączona  
    z udzieleniem Sakramentu 
    Namaszczenia Chorych
18.00 – Msze św. i nauka ogólna dla wszystkich
19.30 – Msza św. z nauką Rekolekcyjna dla 
    Młodzieży ponadgimnazjalnej

Okazja do sakramentu pokuty  
i pojednania (do spowiedzi…) 

podczas Rekolekcji:

poniedziałek, wtorek
07.30 – 08.00
17.00 – 18.00
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1-szy czwartek miesiąca – 1.03
	 8:00	 1)	Za	+	Zofię	i	Franciszka	Wawrzyczków,	 

++	rodziców	z	obu	stron,	wnuka	Mariana
	 	 2)	Za	+	Helenę	Skorupę	w	8	rocz.	śm.,	męża	Karola,	

rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron	i	synową	Cecylię
	18:00	 Zbytków	–	W	int.	czcicieli	Różańca	żyjących	i	zmarłych
	18:00	 Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
1-szy piątek miesiąca – 2.03
	 7:00	 1)	W	int.	czcicieli	NSPJ	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	16:30	 Zbytków	–	Za	+	Marię	i	Alojzego	Żur,	dwóch	synów,	cór-

kę	Juliannę,	Hildegardę,	Jadwigę,	Franciszka	Szymików,	
Jadwigę	i	Józefa	Jasnowskich

	17:30	 DROGA	KRZYŻOWA
	18:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Knieżyka,	ojca	Jana,	dziadków	z	obu	

stron,	Zofię,	Michała	i	Mirosława
  2)	Za	++	rodziców:	Helenę	i	Józefa	Szczygieł,	syna	Alojzego
	20:00	 DROGA	KRZYŻOWA
1-sza sobota miesiąca – 3.03
	 7:00	 1)	Msza	Św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone	

Niepokalanemu	Sercu	NMP
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	W	int.	wspólnoty	„SYCHAR”	o	błogosławieństwo	na	

drodze	trwania	w	miłości	i	wierności	małżeńskiej
	 	 2)	Za	+	Zdzisława	Barcika,	rodziców	i	teściów
  3)	Za	+	Erwina	i	Otylię	Lang,	trzy	córki,	zięcia	i	dusze	czyśćc.
3-cia niedziela Wielkiego Postu – 4.03
	 6:30	 Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	 8:00	 W	int.	czcicieli	Różańca	żyjących	i	zmarłych
	 9:30	 Za	++	rodziców:	Izydora	i	Łucję	Kontny,	brata	Mariana,	

++	z	rodz.:	Słota,	Kontny
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Małgorzatę	Pajor,	męża	Józefa,	dwóch	

synów,	trzy	córki,	dwóch	zięciów,	krewnych
	11:00	 Za	+	Marię	Dziędziel	w	4	rocz.	śm.,	brata	Tadeusza,	

rodziców,	dziadków
	16:30	 GORZKIE	ŻALE	Z	KAZANIEM	PASYJNYM
	17:00	 Za	+	Karola	i	Justynę	Pietrzyk,	córkę	Janinę	z	mężem	

oraz	dwóch	synów
Poniedziałek – 5.03
 7:00 1)	Za	+	Genowefę	Żur	–	od	Adama	i	Ewy		Szupina	z	rodziną
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Kaplitę,	Kazimierza	Pisztka,	rodziców	

z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Kazimierza	Pietrzyka,	wnuczkę	Agnieszkę,	 

rodziców,	teściów,	trzech	szwagrów,	dusze	czyśćcowe
	 	 3)	Za	+	Władysławę	Rozmus
Wtorek – 6.03
	 7:00	 1)	Za	+	Karola	i	Elżbietę	Mach,	syna	Edwarda
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Stefanię	Janotę	w	1	rocz.	śm.
	 	 2)	Za	+	Franciszkę	Papkoj,	rodziców	i	rodzeństwo
Środa – 7.03
	 7:00	 1)	Za	+	Karola	Moja,	rodziców	i	rodzeństwo
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Janusza	Szweblika	w	1	rocz.	śm.
	 	 2)	Za	+	Romana,	Emmę,	Józefa	Buchta,	Emanuela	 

i Helenę	Dziendziel
Czwartek – 8.03
	 8:00	 Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Marię	Szwarc	w	1	rocz.	śm.
	18:00	 1)	Za	+	Jana	i	Zofię	Pisarków
	 	 2)	Dziękczynna	w	int.	Gertrudy	z	ok.	86	rocz.	ur.	przez	

wstaw.	MB	z	podz.	za	otrz.	łaski
Piątek – 9.03
	 7:00	 1)	Za	+	Mariana,	Genowefę	i	Jana	Glimańskich
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	17:30	 DROGA	KRZYŻOWA
	18:00	 1)	Za	+	Antoniego	i	Emilię	Krzempków,	Jadwigę	Płonkę,	

Józefa	Hutnickiego	i	Renatę	Hutnicką
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Stefanię	i	Franciszka	Kajstura,	

trzech	synów
	 	 3)	Za	+	Władysławę	Rozmus	–	od	Jadwigi	z	dziećmi

	20:00	 DROGA	KRZYŻOWA
Sobota – 10.03
	 7:00	 Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Andrzeja	Poloka	w	27	rocz.	śm.,	żonę	Annę,	ro-

dziców:	Annę	i	Andrzeja	Polok,	teściów:	Marię	i	Francisz-
ka	Chmiel,	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Martę	i	Jana	Papkoj,	syna	Władysława,	 
wnuka	Sławomira,	++	z	rodziny

	 	 3)	Za	+	Grażynę	Rudnik	w	6	rocz.	śm.,	Mariannę	Kłóś	
w 21	rocz.	śm.

4-ta niedziela Wielkiego Postu – 11.03
	 6:30	 Za	+	siostrę	Marię	Matyldę,	rodziców,	ciocię	Katarzynę	

Dyrmin	i	Martę,	męża	Emila,	wnuczkę	Mirosławę,	dusze	
czyśćc.

	 8:00	 Za	+	Małgorzatę	i	Karola	Żerdka,	rodziców	i	rodzeństwo
	 9:30	 Za	+	Marię	Standurę	w	6	rocz.	śm.,	męża	Anzelma,	

rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Gertrudę	i	Pawła	Hanzlów,	++	z	rodzi-

ny,	dusze	czyśćcowe
	11:00	 CHRZEST:	Natalia	Gołyszny
	 	 ROCZKI:	Liliana	Kopiec,	Nadia	Adamczyk
	16:30	 GORZKIE	ŻALE	Z	KAZANIEM	PASYJNYM
	17:00	 1)	Za	+	Tadeusza	Kajsturę,	syna	Kazimierza,	rodziców	

z obu	stron
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
Poniedziałek – 12.03
	 7:00	 1)	Za	+	Teresę	i	Jana	Wolnych,	dwóch	synów,	Anielę,	

Sylwestra	Gajdów,	ich	dzieci,	Marię	i	Eugeniusza	Wo-
wrów,	krewnych	i	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	w	int.	Heleny	i	jej	rodziny
	 	 3)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

błog.	z	ok.	70	rocz.	ur.	Edwarda
	 	 2)	Za	+	Marcina	Żaka,	Rajmunda	i	Martę	Omozik
Wtorek – 13.03
	 7:00	 1)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	 	 2)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	Bractwa	św.	Barbary
	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Franciszka	Jękot,	++	z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Eugeniusza	Mroczka,	żonę	Bernadetę,	rodziców,	

teściów
Środa – 14.03
	 7:00	 1)	Za	+	Amalię	i	Jana	Marszałków,	 

++	braci:	Władysława	i	Józefa
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Dziendziel,	rodziców,	teściów,	dusze	

czyśćc.
	 	 2)	Za	+	Dorotę	Spandel	w	6	rocz.	śm.,	męża	Alfreda,	

Bernadetę	Spandel,	Henryka	Musiolika,	dusze	czyśćc.
Czwartek – 15.03
	 8:00	 1)	Za	+	Sylwestra	Dudę,	dwie	żony,	++	z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Helenę	Szemik,	męża	Władysława,	syna	

Zygmunta,	rodziców	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	+	Jana	i	Wandę	Bochenek,	zięcia	Henryka
  2)	Za	+	Józefę,	Józefa	Dziędziel,	córkę	Emilię,	zięcia	Leona
Piątek – 16.03
 7:00 1)	Za	+	Zofię	i	Czesława	Starczynowskich,	rodziców,	ro-

dzeństwo	z	obu	stron,	++	z	rodz.:	Milerski,	dusze	czyśćc.
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	17:30	 DROGA	KRZYŻOWA
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci	za	 

+:	Urszulę	Czerwińską,	Józefa	Smolorza
	 	 2)	Za	+	Emilię	i	Stanisława	Setla,	++	rodziców
  3)	Za	+	Tadeusza	Kasprzyka	w	11	rocz.	śm.,	żonę	Zdzisła-

wę,	rodziców,	rodzeństwo,	krewnych,	dusze	czyśćc.
	20:00	 DROGA	KRZYŻOWA
Sobota – 17.03
	 7:00	 Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Ludwika	i	Zofię	Hernik,	syna	Jana,	++	z	rodz.	

Niemiec	i	Małysz
	 	 2)	Dziękczynno-błag.	w	int.	Aleksandra	Malinowskiego	

w 18	rocz.	ur.

Intencje mszalne
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	 	 3)	Za	+	Józefa	Biela	na	pam.	imienin,	rodziców,	teściów,	
krewnych	z	obu	stron

	 	 4)	Za	+	Józefa	Żura	–	od	rodz.	Palarczyk
5-ta niedziela Wielkiego Postu – 18.03 

(Rekolekcje wielkopostne)
	 6:30	 Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	 8:00	 Za	+	Henryka	Zdziebło,	dwie	żony,	Marię	i	Reginę,	sy-

nów:	Bolesława	i	Ernesta,	Alfreda	Oślizło,	dusze	czyśćc.
	 9:30	 Za	+	Jóżefa,	syna	Stefana,	synową	Irenę
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Józefa	Janotę	na	pam.	ur.
	11:00	 Za	+	rodziców:	Julię	i	Jana	Akus,	siostrę	Mariannę,	Anie-

lę	Akus,	++	z	rodz.:	Akus,	Witewski,	Krajewski,	Teofila	
Żura,	siostrę	Marię	i	Helenę,	++	z	rodz.:	Żur,	Owczarzy,	
Otręba,	dusze	czyśćc.

	16:30	 GORZKIE	ŻALE	Z	KAZANIEM	PASYJNYM
	17:00	 Za	+	Anastazję	i	Pawła	Łomozik,	syna	Mieczysława,	

synową,	zięciów,	++	z	rodz.	Łomozik,	Czakon,	Skorupa
Poniedziałek – 19.03 UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA   

(Rekolekcje wielkopostne)
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Kubicę,	rodzinę	Michalik,	ks.	kan.	Alojze-

go	Raszkę,	s.	Benedyktę	Kasprzyk
	 	 2)	Za	+	Józefa	Hutnickiego
	 	 3)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
 18:00 1)	Za	+	Józefa	Strządałę	na	pam.	ur.,	brata	Brunona,	

siostrę	Bronisławę	z	mężem,	rodziców:	Annę	i	Franciszka
	 	 2)	Za	+	Bronisławę	Gądek	–	od	dyrekcji	i	grona	pedago-

gicznego	SP	i	Gimnazjum	w	Mnichu
Wtorek – 20.03   (Rekolekcje wielkopostne)
	 7:00	 1)	Za	+	Gertrudę	i	Piotra	Sołtysków,	Józefa	Smola,	 

++	z	rodz.:	Sołtysek,	Rak,	Smol,	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Wilhelma	Spyrę	na	pam.	ur.
	 	 3)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Stefanię	i	Leona	Bura,	++	z	rodz.:	

Bura,	Mucha
	 	 2)	Za	+	Wilhelma	Teklę,	rodziców,	teściów,	krewnych	 

z	obu	stron,	zięcia	Edwarda	Jarczyka
Środa – 21.03  (Rekolekcje wielkopostne)
	 8:00	 1)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
  2)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	Magdaleny	i	Janusza	Zamarło
	 9:30	 Za	+	Arkadiusza	Białotę	–	od	kolegów	emerytów	z	KWK	

„Pniówek”
	11:00	 Za	+	Jana	Kajsturę	–	od	córki	Jolanty
	12:00	 W	int.	chorych	i	cierpiących
	18:00	 1)	Za	+	Otylię	Piegdoń,	męża	Mariana,	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Mariana	Mencnarowskiego	na	pam.	ur.,	ojca	Jó-

zefa,	Zofię	i	Michała	Mencnarowskich,	Franciszka	i	Marię	
Piela,	rodzeństwo,	dusze	czyśćcowe

	19:30	 Za	+	Jana	Kajsturę	–	od	Doroty,	Reginy,	Natalii	i	Sylwii
Czwartek – 22.03
	 8:00	 1)	W	int.	czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki	Dobrej	

Śmierci	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz,	łaski	z	prośbą	

o dalsza	błog.	z	ok.	urodzin
	18:00	 1)	Za	+	Pawła	i	Katarzynę	Kocur,	synów,	córkę,	Włady-

sława,	żonę	Barbarę,	Józefa,	żonę	Elżbietę,	Stanisława,	
żonę	Joannę,	córkę	Marię	i	męża	Władysława

	 	 2)	Za	+	Eugenię	Dziędziel	na	pam.	ur.
Piątek – 23.03
	 7:00	 1)	Za	+	Stefanię	i	Franciszka	Strządała
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	17:30	 DROGA	KRZYŻOWA
	18:00	 1)	Za	+	Walerię,	Marię	i	Stefana	Jasik,	siostrę	Helenę,	

ich	rodziców
	 	 2)	Za	+	Genowefę	Cendrzak,	Julię	Nowak,	jej	dwóch	

mężów,	dusze	czyśćcowe

	 	 3)	Za	+	Marię	Wychowaniec,	męża	Edwarda,	rodziców	
i rodzeństwo	z	obu	stron

	20:00	 DROGA	KRZYŻOWA
Sobota – 24.03
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	Dyrlagę	w	6	rocz.	śm.
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Zofię	Mikołajczyk,	męża	Emanuela,	syna	Czesła-

wa,	synową	Wiesławę,	zięcia	Leopolda
	 	 2)	Za	+	Halinę	i	Jana	Figas,	Joannę,	Michała	i	Adama	

Figas,	++	z	rodz.:	Figas,	Spandel
	 	 3)	Za	+	Gerarda	Pachułę	w	3	rocz.	śm.,	rodziców	z	obu	

stron	i	dwóch	szwagrów
NIEDZIELA PALMOWA – 25.03
	 6:30	 Za	+	Władysława	i	Florentynę	Skupień,	trzech	zięciów,	

Mariana	Popka,	Mariana	Hałata,	Alojzego	Zientka
	 8:00	 W	int.	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Stanisława	Teklę	w	1	rocz.	śm.
	10:00	 Zbytków	–	1)	Za	+	Stanisława	Szczypkę,	jego	rodziców	 

i	teściów
	 	 2)	ROCZKI:	Szymon	Ganzel,	Tomasz	Czyż
	11:00	 1)	Za	+	Katarzynę	i	Augusta	Dziadek,	rodziców	z	obu	

stron,	córkę	Elżbietę,	zięcia	Augusta,	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	16:30	 GORZKIE	ŻALE	Z	KAZANIEM	PASYJNYM
	17:00	 Za	++	Elżbietę	i	Józefa	Staroń,	córkę,	dwóch	synów,	

synową,	zięcia,	wnuka,	Łucję	i	Ludwika	Fyrla
Wielki Poniedziałek – 26.03
	 7:00	 1)	Za	+	Henryka	Szajtera,	rodziców,	trzy	szwagierki,	

Jana	Piekarczyka
	 	 2)	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	w	int.	Józefy	i	jej	rodziny
	 	 3)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Ludwika	Soźko,	++	z	rodziny
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Leona	i	Marię	Brzuska,	siostrę	Cze-

sławę	i	brata	Bronisława
Wielki Wtorek – 27.03
	 7:00	 1)	Za	+	Martę	i	Władysława	Wyleżuch,	++	z	rodziny:	

Wyleżuch,	Folek
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Rudolfa	Chudek	w	14	rocz.	śm.
	 	 2)	Za	+	Grzegorza	Jurczyka	w	19	rocz.	śm.
	 	 3)	Za	+	Władysława	Przebindę,	żonę	Franciszkę,	syna	

Władysława,	wnuka	Mariusza,	rodzeństwo	i	rodziców	 
z	obu	stron

Wielka Środa – 28.03
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	Szczypkę	na	pam.	ur.,	żonę	Antoninę,	

rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Jana	Maciejowskich	i	++	z	rodziny
  2)	Za	+	Małgorzatę	i	Karola	Żerdka,	rodziców,	rodzeństwo
	 	 3)	Za	+	Józefa	Stokłosę	w	5	rocz.	śm.
WIELKI CZWARTEK – 29.03  Msza Wieczerzy Pańskiej
	18:00	 1)	Za	+	Bogdana	Hawełkę,	brata	Mariana,	ojca	Aloj-

zego,	Marię	i		Alfreda	Litta,	syna	Ernesta,	++	z	rodz.:	
Hawełka,	Litta

	 	 2)	Za	+	Emila	Stryczka,	dwie	żony,	synów:	Romana,	
Emila,	++	rodziców	i	dziadków

	 	 3)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)
  4)	Za	++	z	rodz.:	Nagibauer,	Dymek,	Skubera	i	Szczygieł
WIELKI PIĄTEK – 30.03 Liturgia Męki Pańskiej

WIELKA SOBOTA – 31.03 Wigilia Paschalna
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Puzonia,	żonę	Małgorzatę	i	dusze	czyśćc.
	 	 2)	Za	+	Brunona	Strządałę	na	pam.	ur.
	 	 3)	Za	+	Mariana	Sadowskiego	na	pam.	ur.
	 	 4)	Za	+	Annę	Płonkę	(Msza	gregoriańska)

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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Święto Ofiarowania Pańskiego  
(Matki Bożej Gromnicznej) w Pradze

2 lutego uczestniczyłyśmy we mszy św. w kościele oo. 
Dominikanów pw. św. Idziego przy polskiej parafii 
w Pradze. Udałyśmy się do świątyni na mszę w języku 
czeskim. Musimy przyznać, że bardzo wiele osób wzięło 
w niej udział. Byłyśmy zachwycone oprawą liturgiczną 
panującą w kościele, bowiem przed rozpoczęciem 
mszy świętej ojcowie dominikanie poprosili zebranych 
wiernych o przejście na dziedziniec klasztorny, gdzie na 
zebranych czekały świece. Niedługo potem dołączyli do 
nas Dominikanie i poświęcili świece. Byłyśmy tak bardzo 
przejęte panującą tam atmosferą, która przeniosła nas 
w czasie, że nie zrobiłyśmy żadnego zdjęcia, bowiem 
schola tak podniośle śpiewała. W uroczystej procesji 
przeszliśmy do kościoła, aby uczestniczyć we mszy 
świętej. Zaś w niedzielę mogłyśmy wziąć udział w mszy 
w języku polskim o godzinie 12.00, na którą przybyło 
bardzo wielu Polaków. 
Co nas najbardziej zaskoczyło w Pradze? Kościół, któ- 
ry stał się hotelem. Słyszałyśmy już o zamykaniu kościo-
łów, otwieraniu w nich muzeów, wystaw, ale tego nie 
potrafimy zrozumieć. Chociaż musimy przyznać, że 
w Pradze jest wiele akcentów religijnych, które świad- 
czą o pobożności tych ludzi oraz przeszłości history-
cznej – mianowicie panowania katolickich Habsburgów. 
Nie można również zapomnieć o moście Karola, gdzie 
znajduje się wiele postaci świętych. Prawie wszyscy 
turyści chcą dotknąć figury św. Nepomucena, co ponoć 
ma sprawić, że jeszcze raz wrócą do Pragi. 

Natalia Gabryś-Klus
Mirosława Gabryś
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Styczniowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
• W dniach 10-13 stycznia chętni uczniowie klas młodszych i starszych dzięki finansowemu wsparciu Rady 

Rodziców próbowali swoich sił w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Leon. 
•  24 stycznia w Zespole Edukacyjno-Terapeutycznym odbył się piłkarski bal karnawałowy. Na uczestników 

czekało wiele atrakcji i interesujących zadań, zadbano o dobrą muzykę, zaś w hali sportowej piłkarze rozegrali 
turniej piłki nożnej oraz pokonali obwód stacyjny, zdobywając wiele punktów .

•  26 stycznia w auli dawnego gimnazjum uczniowie klas I-V bawili się na balu karnawałowym. Dzieci spędziły 
radosne chwile, uczestnicząc w zabawach przygotowanych przez wodzirejów. Dodatkową atrakcją okazał się 
konkurs na najciekawszą fryzurę przygotowany przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Na zwycięzców 
czekały atrakcyjne nagrody.

• Cały styczeń upłynął na spotkaniach z babciami i dziadkami.   Z okazji ich święta wszystkie kochane babcie 
i dziadkowie w różny sposób spędzali czas z wnuczętami, oglądali występy artystyczne, podziwiali jasełka, 
uczestniczyli w zabawach rytmicznych i tańcach. Oprócz życzeń i podziękowań dzieci wręczały własnoręcznie 
zrobione upominki. 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII
Troje uczniów naszego gimnazjum, Jan Dziwoki z klasy 2 b oraz Oliwia Szweblik i Kornelia Staroń 
z klasy 3 a, zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu przedmiotowego z historii. Ten etap 
pomyślnie zaliczyła Kornelia Staroń, która weźmie udział w etapie wojewódzkim. 

KOLEJNY SUKCES CHÓRU
 29 stycznia chór szkolny Canzonetta wziął udział w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej 
„Kolędy i pastorałki” w Myślenicach. Wśród piętnastu chórów był jedynym zespołem dziecięcym. 
Chórzyści zajęli II miejsce i otrzymali nagrodę finansową. 

WSZYSCY JESTEŚMY WYJĄTKOWI  

LEKCJA WYCHOWAWCZA W KINIE
 15 lutego drugie klasy gimnazjum udały się do kina w Czechowicach-Dziedzicach na film pt. 
„Cudowny chłopak”. Film uczy, że nie można oceniać innych po wyglądzie, gdyż nie zauważamy 
tego, co przeżywają ludzie w jakiś sposób od nas odmienni. Zwraca też uwagę na to, że wszyscy 
jesteśmy wyjątkowi mimo pewnych niedoskonałości. 

WIZYTA W MUZEUM ŚLĄSKIM 
Pod koniec lutego uczniowie klas trzecich gimnazjum  
odwiedzili Muzeum Śląskie w Katowicach. Wzięli tam 
udział w warsztatach muzealnych. Pierwsze zajęcia 
odbywały się w Galerii Malarstwa Polskiego z lat 1800-
1945, gdzie zdobywali wiedzę na temat opisu i analizy 
obrazów  na wybranych przykładach. Drugie zajęcia 
dotyczyły nurtów i kierunków w sztuce współczesnej 
(trudnej w odbiorze dla młodych ludzi). Wizytę w mu-
zeum zakończyło zwiedzenie ciekawej wystawy pt. „Świa- 
tło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” do-
tyczącej historii Śląska. 

Oprac. Katarzyna Pająk i Izabela Wojciech-Kuboszek
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STRUMIEŃ u ŹRÓDEŁ wiary
– pielgrzymka do Ziemi Świętej –

Drugi tydzień ferii zimowych upłynął dla części na-
szych parafian pod znakiem pielgrzymki do Ziemi Świę- 
tej organizowanej przez parafię św. Barbary w Strumie- 
niu i biuro pielgrzymkowie „Via Travel” z Andrycho-
wa. Na naszą 40-stoosobową „załogę” składały się dwie 
grupy: parafia Strumień oraz parafia MB Pocieszenia 
w  Krakowie. Czterech kapłanów towarzyszyło pielgrzy- 
mom: ks. Przemysław z Krakowa, ks. Paweł z Pruchnej, 
ks. Jakub z Bielska-Białej i piszący artykuł. Na program 
pielgrzymki składały się: Ain Karem – miejsce nawie-
dzenia św. Elżbiety i narodzenia św. Jana Chrzciciela; 
Nazaret; Hajfa z karmelitańskim sanktuarium „Stella 
Maris”; instytut „Yad-Vashem”; Qumran – miejsce od-
nalezienia starych rękopisów Pisma Świętego; Jezioro 
Galilejskie, po którym odbyliśmy niezapomniany rejs; 
Kafarnaum z domem św. Piotra; Jerycho; Morze Mar- 
twe; Cezarea Nadmorska z ruinami akweduktu Hero- 
da Wielkiego nad Morzem Śródziemnym; Kana Galilej-
ska; Betlejem, gdzie mieliśmy większość noclegów no 
i oczywiście Miasto Święte – Jeruzalem. Wielki szacu- 
nek i słowa uznania warto skierować do naszej przewo-

dniczki: Pani Małgorzaty Kurzajewskiej – człowieka nie 
tylko o ogromnej wiedzy na temat historii Ziemi Świę- 
tej i jej obecnej sytuacji oraz zwyczajów, ale także czło- 
wieka bardzo uduchowionego! Myślę, że wszyscy piel- 
grzymi się zgodzą, że to była rzeczywiście PIELGRZYM-
KA, a nie wycieczka krajoznawcza. Pani Małgorzata bo- 
wiem nie tylko skupiała się na historii, ale też teologii 
poszczególnych miejsc, co pomogło nam wszystkim 
zrozumieć, poczuć gdzie jesteśmy i w czym uczestniczy- 
my. A trzeba przyznać, że przeżyliśmy UCZTĘ, WIE- 
CZERZĘ duchową. Prócz codziennej Eucharystii w wy-
jątkowych miejscach, mianowicie: w Grocie Narodzenia 
Pana Jezusa, na Górze Tabor, w Kanie Galilejskiej, 
na Pustyni Judzkiej, w bazylice Agonii Pana Jezusa, 
w  Bazylice Bożego Grobu; mieliśmy także odnowienie 
przyrzeczeń: małżeńskich w Kanie Galilejskiej i chrzciel- 
nych nad rzeką Jordan, a na finał pielgrzymki: Drogę 
Krzyżową ulicami Jerozolimy uświęcone przez Trady-
cję jako trasa, którą z krzyżem przebył sam Jezus. Wy-
jątkowe miejsce plus rodzinna atmosfera sprawiły, że 
ta pielgrzymka z pewnością do końca życia pozostanie 
w pamięci uczestników. Życzę sobie i pozostałym 
pielgrzymom pięknych i trwałych owoców duchowych 
tego czasu w Ziemi Świętej spędzonego. Pozwolę sobie 
też podziękować Panu Mariuszowi Surzynowi – główne-
mu organizatorowi pielgrzymki za perfekcyjne jej przy-
gotowanie pod każdym względem. Także za uśmiech, 
ogromną życzliwość, cierpliwość, którymi ewangelizował 
naszą pielgrzymkową rodzinę.
Życzę wszystkim parafianom tej wyjątkowej możliwości 
pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Warto bowiem 
poznać swoje „Korzenie”. 

Ks. Wojciech



Pierwsze piątki miesiąca oczami  dzieci  

 

 
 

Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem 
pierwszych piątków miesiąca. Dziewiąta z nich brzmi: Błogosławić będę domy, w których 
obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony. W tym kontekście trzeba o jednej rzeczy 
pamiętać: nie czcimy obrazu, tylko to, co na obrazie jest. Jezus w tej obietnicy zaznacza: obraz 
umieszczony i czczony. Bardzo często dzisiaj święte obrazy traktowane są jako ładna ozdoba  
w domu, albo jako „amulet/talizman” do wyganiania zła. Tymczasem to jest jak ze zdjęciem 
bliskiej osoby w portfelu. Po co je nosimy? Żeby o niej nie zapomnieć, żeby nas jej twarz 
rozpogodziła, żeby innym się nią pochwalić…przede wszystkim nosimy zdjęcie tej osoby, bo 
ją kochamy! I nie inaczej powinno być w przypadku wizerunku Serca Jezusowego, które 
przecież z miłości do nas zostało włócznią przebite. Poczujmy tą miłość i szerzmy ją gdzie się 
tylko da! Wiedzmy, KOGO kochamy! 



Chór szkolny Canzonetta

Piłkarski Bal Karnawałowy

Bal Karnawałowy klas I-V


