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Październik jest wielką szansą dla Kościoła 
katolickiego w ciągu całego roku liturgicznego. Tą 
szansą i nadzieją jest zawsze modlitwa Różańcowa, 
która w tym miesiącu we wszystkich kościołach jest 
uroczyście celebrowana. Nie jest to łatwa modlitwa, 
bo należy ona do grupy modlitw kontemplacyjnych. 
Jednak mamy bardzo wielu wśród naszych parafian, 
którzy są zakochani w tej modlitwie różańcowej. 
Należą się im wielkie podziękowania z naszej strony, 
za ten codzienny Różaniec przed ranną Mszą świętą 
w naszym Sanktuarium, czy w wyniku choroby, lub 
podeszłego wieku, albo pracy odmawiany w zaciszu 
swojego domu... To te paciorki różańca wprowadzają 
nas w wielką tajemnicę naszej wiary, jaką jest ofiara 
Mszy świętej. Zapraszam wszystkich członków żywego 
różańca z naszej parafii na Mszę świętą w pierwszy 
czwartek października, to jest 3 października, na 
godzinę 8:00 do naszego Sanktuarium, a po Mszy 
świętej na spotkanie w sali świętego Jana Pawła II. 
W tym miesiącu 12 października czekają nas wielkie 
uroczystości związane z czterechsetletnią rocznicą 

męczeństwa świętego Melchiora Grodzieckiego. 
Uroczystości te odbędą się w  Koszycach, miejscu 
jego męczeńskiej śmierci. Z  naszej parafii pod 
przewodnictwem księdza Wojciecha udadzą się 
do Koszyc nasi pielgrzymi, by wziąć udział w tych 
modlitwach, którym przewodniczyć będą nasi biskupi. 
13 października w niedzielę mamy zaproszenie na 
godzinę dwudziestą do naszego Sanktuarium, na 
ostatnie w tym roku Nabożeństwo fatimskie. Modlitwie 
Różańcowej na tym Nabożeństwie będą przewodniczyć 
nasi nauczyciele i wychowawcy, w przededniu Święta 
Edukacji. Dostąpią oni także zaszczytu niesienia figurki 
Matki Bożej Fatimskiej w procesji wokół Sanktuarium. 
Na następne Nabożeństwo fatimskie przyjdzie 
nam poczekać do 13 maja przyszłego roku. Niech 
październikowy Różaniec gromadzi jak najliczniejszą 
grupę naszych parafian, gdyż tej modlitwy Różańcowej 
nigdy dosyć, a proszących o Łaski, jakie spływają 
przez tą modlitwę na ludzi, jest coraz więcej. Królowo 
Różańca świętego - módl się za nami.

Ks. Proboszcz

Z życia parafii

• Państwu Adamowi i Ewie Szupinom
• P. Irenie Krzempek
• Państwu Wiatrokom
• Państwu Janowi i Halinie Żakom
• P. Krystynie Rygiel
• Państwu Zientkom
• Państwu Kazimierzowi i Elżbiecie Fyrlom
• Państwu Stanisławowi i Janinie Mikołajczykom
• Państwu Zdzisławowi i Alicji Żurom
• Państwu Stanisławowi i Wandzie Ryglom
• Państwu Bronisławowi i Marii Łukasikom
• Państwu Grzegorzowi i Danucie Szpernolom
• Państwu Ryszardowi i Łucji Siejokom
• P. Ludwikowi Rojczykowi
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• Państwu Adamowi i Bożenie Strządałom
• P. Marii Kucharczyk
• Państwu Gądkom
• P. Irenie Sojce

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM 
OFIARODAWCOM:

Statystyka

Chrzty:
Hanna Strzałkowska
Krzysztof Mazurek
Igor Przesdzing
Łucja Kolk
Antoni Krzempek
Eliza Ochman

Śluby:
Lanc Jan – Krywult Angelina
Balcarek Remigiusz – Szopka Maria

Pogrzeby:
+ Henryk Soboszek
+ Emerich Krzempek
+ Ludwik Gamża
+ Maria Gawron

Intencje mszalne
Wtorek – 1.10   św. Teresy od Dzieciątka Jezus
	 7:00	 Za	+	Walerię	i	Bolesława	Król,	++	rodzeń-

stwo,	synów:	Fryderyka	i	Jana,	++	rodziców	 
z	obu	stron,	+	Pawła	i	Alojzego	Król

18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogo-
sławieństwo	i	zdrowie	dla	Agaty	i	Mariusza	 
z	okazji	25	rocznicy	ślubu

	 	 2)	Za	++	Franciszka	i	Stefanię	Hutnickich,	
synów:	Bronisława	i	Józefa,	zięcia	Alojzego,	 

+	Renatę	Hutnicką	i	Franciszka	Papkoj
Środa – 2.10    Świętych Aniołów Stróżów
	 7:00	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Renaty	i	Jana	okazji	20	r.	ślubu

18:00	 1)	Za	+	Zofię	Ronge,	męża,	syna,	++	z	rodzi-
ny	Janeczko

	 	 2)	Za	+	Stefanię	Miły	20	rocznicę	śmierci,	 
+	męża	Antoniego,	++	rodzeństwo	oraz	ro-
dziców	i	teściów	
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1-szy Czwartek Miesiąca – 3.10  
	 8:00	 Za	+	Annę	i	Wiktora	Skorupa,	+	Eufrozynę	 

i	Zenona	Kaczmarczyk,	++	z	rodziny
18:00	 Zbytków	–	W	intencji	czcicieli	Różańca	św.,	

żyjących	i	zmarłych
18:00	 1)	W	intencji	III	zakonu	św.	Franciszka	do	

Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Naj-
świętszej	Maryi	Panny	i	św.	Franciszka	 
z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	proś-
bą	o	dalsze	Boże	Błogosławieństwo	

	 	 2)	Za	+	Stanisławę	Teluk,	Męża	Jerzego	oraz	
++	rodziców	z	obu	stron

1-szy Piątek Miesiąca – 4.10  
	 7:00	 W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	

Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
16:30	 Zbytków	–	Za	+	Franciszka	Pieczka,	 

++	z	rodzin	Pieczka	i	Pinocy
18:00	 1)	W	5	rocznicę	ślubu	w	intencji	Gabrieli	 

i	Piotra	o	Boże	Błogosławieństwo,	opiekę	 
Matki	Najświętszej	i	potrzebne	łaski

	 	 2)	Za	+	Zdzisława	Barcika,	++	rodziców	 
i	teściów,	++	z	rodzin	Barcik	i	Błaszczyk

1-sza Sobota – 5.10 św. Faustyny Kowalskiej
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
15:00	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	 

za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	 
Boże	Błogosławieństwo	dla	rodzin:	 
Pachuła	i	++	z	rodziny	

18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”,	o	Błogosła-
wieństwo	na	drodze	trwania	w	miłości	 
i	wierności	małżeńskiej

	 	 2)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	
św.	Barbary	w	intencji	górników	KWK	Pniówek

	 	 3)	Za	+	Stanisławę	Dawiec,	++	3	siostry,	ro-
dziców,	++	z	rodzin:	Sajdok,	Omozik	i	dusze	
czyśćcowe

XXVII Niedziela Zwykła – 6.10  
	 6:30	 Za	+	Marię	i	Karola	Płonka,	+	Joannę	i	Teofila	

Polok,	+	brata	Franciszka	z	żoną
 8:00 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmarłych
	 9:30	 Za	++	Emilię	i	Karola	Brandys,	++	rodziców	 

i	rodzeństwo
10:00	 Zbytków	–	Za	++	Elżbietę,	Edwarda	i	Krystia-

na	Pollok,	++	rodziców	z	obu	stron
11:00	 Za	+	Lesława	Augustyniak,	++	rodziców	 

i	rodzeństwo
16:30	 Różaniec
17:00	 1)	Za	+	Władysława	Zająca,	+	ojca	Aleksan-

dra,	++	Rozalię	i	Stanisława	Łomozik,	syna	
Władysława	Łomozik

	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Boże	
Błogosławieństwo	dla	Marii	Pustelnik	w	70	
rocznicę	urodzin

Poniedziałek – 7.10  NMP Różańcowej 
	 7:00	 Za	+	Gertrudę	i	Józefa	Lekki,	córkę	Krystynę,	

++	z	rodzin:	Lekki,	Lach,	Husarek,	Gruszka
18:00	 1)	Za	++	Marię	i	Franciszka	Gawron,	syna	

Erwina	i	jego	teściów
	 	 2)	Za	+	Eugenię	Sosnę,	+	męża	Sylwestra,	 

+	syna	Henryka,	++	z	rodzin:	Sosna,	Popek

Wtorek – 8.10  
	 7:00	 Za	+	Bolesława	Mikołajczyka,	+	żonę	Barba-

rę,	córkę	Jadwigę	i	rodziców	z	obu	stron
18:00	 1)	Za	+	Bronisławę	i	Franciszka	Waleczek
	 	 2)	Za	+	Zbigniewa	Wojciechowskiego	 

w	5	rocznicę	śmierci	
Środa – 9.10   bł. Wincentego Kadłubka
	 7:00	 Za	++	Marię	i	Jana	Wojtek,	+	Franciszka	Ko-

cur,	++	z	rodzin:	Pietroszek	i	Pytel
18:00	 1)	Za	+	Elżbietę	Worek	w	rocznicę	śmierci,	 

+	ojca	Franciszka	i	++	z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Józefę	Sowę	w	3	rocznicę	śmierci
Czwartek – 10.10  bł. Marii Angeli Tuszkowskiej
	 8:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	o	
Boże	Błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Marka	 
z	okazji	50	urodzin	–	od	siostry

18:00	 Zbytków	–	Za	+	Ludwika	i	Jadwigę	Pryczek,	
++	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe

18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogo-
sławieństwo	i	zdrowie	dla	Patrycji	i	Łukasza	 
z	okazji	10	rocznicy	ślubu

	 	 2)	Za	++	Maksymiliana	i	Sylwię	Kaczmarek,	
++	rodziców	i	rodzeństwo

Piątek – 11.10  św. Jana XXIII
	 7:00	 1)	Za	++	Helenę,	Franciszka	i	Michała	Puzoń,	

++	Zofię	i	Józefa	Waleczek
	 	 2)	Za	męża	Andrzeja	Kempczyńskiego,	 

+	syna	Krzysztofa,	+	rodziców	z	obu	stron,	
+	Wandę,	Helenę,	Krzysztofa	Wowra	z	żoną,	
dusze	w	czyśćcu	cierpiące

18:00	 1)	Za	+	Alinę	Stokłosa	w	9	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Kazimierza	Trepczyńskiego,	++	rodzi-

ców	z	obu	stron	oraz	+	Grażynę	Jezierską
Sobota – 12.10   św. Jan Beyzyma
	 7:00	 O	Boże	Błogosławieństwo,	zdrowie	i	opiekę	

Matki	Bożej	dla	Urszuli	z	okazji	80	urodzin
13:00	 Ślub	w	Zbytkowie:	Wycisło-Siejok
14:00	 Ślub:	Kopeć-Wójcik
15:00	 Ślub:	Piekar-Tekla
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Boże	Bło-
gosławieństwo	dla	Bożeny	z	okazji	65	urodzin

	 	 2)Za	++	Pawła	i	Emilię	Witoszek,	++	Brunona	
i	Helenę	Miły,	rodziców	z	obu	stron

	 	 3)Za	+	Tadeusza	Duda	na	pamiątkę	urodzin	 
i	++	rodziców

XXVIII Niedziela Zwykła – 13.10 
	 6:30	 Za	Parafian
	8:00	 O	Boże	Błogosławieństwo	za	wstawiennic-

twem	Matki	Bożej	Fatimskiej	z	podziękowa-
niem	za	50	lat	życia	Janusza

	 9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Boże	Bło-
gosławieństwo	dla	Krystyny	i	Fryderyka	 
z	okazji	50	rocznicy	ślubu

10:00	 Zbytków	–	Za	+	Wiesława	Kawę	na	pamiątkę	
urodzin

11:00	 Chrzest:	Milena	Staroń,	Gabriel	Pes
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16:30	 Różaniec
17:00	 Za	+	Jadwigę	Podskarbi	na	pamiątkę	imienin,	

+	Grażynę	Podskarbi	i	+	Hermana	Sikora	
20:00	 Fatima	[Nauczyciele]
Poniedziałek – 14.10  św. Kaliksta, pap
	 7:00	 Za	+	Eugenię	Pietrzyk	w	7	rocznicę	śmierci,	

++	rodziców:	Zofię	i	Jana	Sabat,	siostrę	Broni-
sławę	i	+	Jerzego	Szuba

18:00 1)	Za	+	Ludwika	Pisarek	w	11	rocznicę	śmierci,	
+	matkę	Jadwigę,	++	teściów,	szwagrów,	+	
Kazimierza	Zając,	+	Franciszka	i	Emilię	Puzoń

	 	 2)	Za	+	Michała	Hoffmanna	w	7	rocznicę	
śmierci,	++	rodziców	i	teściów	

Wtorek – 15.10   św. Teresy od Jezusa
	 7:00	 Za	+	Leona	Michalczyka,	++	rodziców	z	obu	

stron	i	rodzeństwo
18:00	 1)	Za	++	Natalię	i	Ludwika	Brandys,	+	rodzi-

ców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Stefanię	Michalik,	++	zmarłych	rodzi-

ców	i	brata	Józefa	z	żoną
Środa – 16.10  św. Jadwigi Śląskiej
	 7:00	 Za	+	Jadwigę	i	Alojzego	Mańka,	dwóch	synów	

i	dziadków
18:00	 1)	Za	+	Jadwigę	Wróbel	na	pamiątkę	imienin,	

męża	Karola,	++	Marię	i	Wiktora	Bochenek	
oraz	rodziców	o	obu	stron

	 	 2)	Za	+	rodziców:	Magdalenę	i	Stanisława	
Rygiel,	brata	Czesława,	+	teściów	Anielę	 
i	Wincentego	Mańka,	++	dwie	córki	i	syna

Czwartek – 17.10   św. Ignacego Antiocheńskiego 
	 8:00	 1)	Za	++	Krystynę	i	Brunona	Żur,	+	Zofię	Żur,	

++	Otylię	i	Tadeusza	Budkowskich,	++	Wła-
dysławę	i	Rudolfa	Żur

	 	 2)	Za	+	Wandę	Ociepka	–	od	rodzin	Danen,	
Milczanowska	i	Fronczek

18:00	 Zbytków	–	Za	++	Stefana	i	Marię	Lapczyk,	 
++	Ferdynanda	i	Martę	Kopoczek

18:00	 Za	+	Karola	Wantuloka,	rodziców	z	obu	stron,	
+	brata	Zygfryda	i	Jana	Menderę

Piątek – 18.10   św. Łukasza
	 7:00	 Za	+	Henryka	Soboszka
18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za:	++	Emericha	Krzempek,
	 	 2)	Za	+	Stefanię	i	Józefa	Widerów
	 	 3)	Za	+	Janusza	Chudy	–	od	kolegów	i	koleża-

nek	ze	Szkoły	Podstawowej
Sobota – 19.10 św. św. 

Jana de Brébeuf i Izaaka Jogues
 7:00 Za	++	Ludwika	Szkorbol	w	10	rocznicę	śmierci,	żonę	

Stefanię,	3	synów,	Zofię	i	Władysława	Szczypka,	 
++	z	rodzin:	Szczypka,	Szkrobol,	Kuboszek

18:00	 1)	Zofię	i	Jerzego	Gąsiorek,	+	Agatę	Rudnik	 
z	teściami

	 	 2)	Za	++	Helenę	i	Jana	Staroń,	syna	Stanisła-
wa,	++	Franciszka	i	Marię	Krzempek,	3	córki	 
i	2	synów

	 	 3)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	 
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogo-
sławieństwo	z	okazji	30	rocznicy	ślubu	Urszuli	
i	Jana	i	z	okazji	50	urodzin	Urszuli

XXIX Niedziela Zwykła – 20.10
	 6:30	 Za	++	Bronisławę	i	Józefa	Janik,	++	rodziców	

z	obu	stron
	 8:00	 Za	++	rodziców:	Różę	i	Kazimierza	Wróblew-

skich	i	wszystkich	++	z	rodziny
	 9:30	 Za	+	Jana	i	Marię	Omozik,	++	rodziców,	ro-

dzeństwo	z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe
10:00	 Zbytków	–	Za	++	Leopoldynę	i	Jana	Skaźnik,	

syna	Alojzego	i	+	Franciszka	Szrządała	 
i	++	pokrewieństwo

11:00	 O	Boże	Błogosławieństwo,	zdrowie	i	opiekę	
Matki	Bożej	na	każdy	dzień	dla	Magdaleny 
i	Adama	z	okazji	20	rocznicy	urodzin.

16:30	 Różaniec
17:00	 Za	+	Ludwika	Krzempek,	++	rodziców	i	brata	

Emila
Poniedziałek – 21.10   bł. Jakuba Strzemię
	 7:00	 Za	+	Halinę	Pietrzyk	w	20	rocznicę	śmierci,	

++	rodziców	z	obu	stron,	+	Eugenię	Pietrzyk,	
Hermana	Sikora	i	Grażynę	Podskarbi

18:00	 1)	Za	+	Stanisława	Bilińskiego	w	1	r.	śmierci
	 	 2)	Za	+	Fryderyka	Chudy	na	pamiątkę	urodzin	

i	25	rocznicy	śmierci
Wtorek – 22.10    św. Jana Pawła II
	 7:00	 Za	++	Erwina	i	Otylię	Lang,	++	4	córki,	zię-

cia,	++	z	rodzin:	Lang,	Żak	i	dusze	czyśćcowe
18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Alfreda	Litta,	+	syna	Ernesta,	

zięcia	Alojzego,	wnuków:	Bogdana	i	Mariana	
oraz	++	z	rodzin:	Litta	i	Rozkoszny

	 	 2)	Za	++	Annę	i	Jana	Waleczek,	++	córki,	
synów,	synowe,	zięciów	i	wnuki	

Środa – 23.10  św. Jana Kapistrana
	 7:00	 Za	+	Franciszka	Kidoń,	żonę	Karolinę,	+	syna	

Leszka,	żonę	Marię,	++	syna	i	synową,	+	bra-
ta	Franciszka

18:00	 1)	Za	++	teściów:	Marię	i	Alberta	Tychow-
skich,	++	rodziców:	Antoninę	i	Karola	Sowa

	 	 2)	Za	++	Waldemara	i	Aleksandrę	Godlew-
skich,	++	z	rodzin:	Stępińskich,	Sulewskich,	
Grajewskich,	Akus,	Złotocha	oraz	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

Czwartek – 24.10  św. Antoniego Marii Clareta
	 8:00	 Za	+	Józefę	Uchyła	–	od	Haliny	i	Ryszarda	

Bambach
18:00	 Zbytków	–	Za	+	Emilię	Smolorz	w	5	rocznicę	

śmierci,	+	męża	Franciszka	w	40	rocznicę	
śmierci,	rodziców,	rodzeństwo,	dusze	w	czyść-
cu	cierpiące

18:00 1)	Za	+	Jana	i	Alojzego	Świeży,	syna	Alfreda,	 
+	Józefa	Lang,	+	z	rodzin	Bochenek	i	Sztrambach

	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogo-
sławieństwo	i	zdrowie	dla	Małgorzaty	i	Piotra	 
z	okazji	20	rocznicy	ślubu

Piątek – 25.10   
	 7:00	 Za	+	Annę	Janota	i	++	dziadków
18:00	 1)	Za	+	Alfreda	Spandla	w	rocznicę	śmierci,	

żonę	Dorotę,	+	Bernadetę	Spandel,	+	teścia	
Henryka	Musiolika	i	dusze	czyśćcowe

  2)	Za	++	Emila	Szczypkę	i	Aleksandra	Króliczka
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Był 7 października 1571 roku. Na południowy zachód od Lepanto zebrały się po dwie setki okrętów Imperium 
Osmańskiego i Ligi Świętej. Stoczyły ze sobą jedną z bardziej krwawych bitew morskich w historii. Zwycięstwo 
flotylli chrześcijańskiej papież Pius V przypisał modlitwie różańcowej i ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej.

Maryjny charakter października podkreślił też w 1885 roku papież Leon XIII, wzywając do codziennego – właśnie 
w  tym miesiącu – odmawiania różańca. Zresztą Ojciec Święty Leon XIII zasłużył na miano „papieża różańcowego”, 
choćby dlatego, że wydał aż 12 encyklik różańcowych.
Do upowszechnienia modlitwy różańcowej przyczyniły się też objawienia fatimskie. 13 października 1917 roku Matka 
Boża ukazała się dzieciom z różańcem w dłoni. Poprosiła o przygotowanie ludzkości do zwycięstwa nad szatanem 
właśnie za pomocą różańca (źródło: Deon.pl).
Jak wynika z tej krótkiej informacji internetowej, październik już od końca XVI w. jest kojarzony z modlitwą różańco-
wą. W związku z tym do kącika poetyckiego „Niektórzy lubią poezję” wybrałam piękny wiersz ks. Jana Twardowskiego 
właśnie na temat różańca. Utwór jest osobistym wyznaniem poety, jak ważna w jego życiu była modlitwa różańcowa. 
Drugi wiersz to znany chyba wszystkim, a szczególnie uczniom, utwór Juliana Tuwima pt. „Nauka”. Nietrudno się 
domyślić, że powodem takiego wyboru jest przypadające na dzień 14 października święto edukacji.
Podmiotem lirycznym wiersza jest sam poeta – ks. Jan Twardowski, który wyznaje, jak ważny w jego życiu był i jest 
różaniec. Wraca wspomnieniami do czasów dzieciństwa, kiedy modlitwa różańcowa przynosiła mu pocieszenie 
w chwilach smutku i łez. Wraca też do momentu swego „późnego powołania” i do czasów powstania warszawskiego, 
którego był uczestnikiem. W chwilach najtrudniejszych, w momencie grozy i zwątpienia dotyk czarnych paciorków 

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

	 	 3)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogo-
sławieństwo	i	zdrowie	dla	Jadwigi	i	Jacka	 
z	okazji	30	rocznicy	ślubu

Sobota – 26.10  
	 7:00	 Za	+	Władysława	Budnego	i	jego	rodziców:	

Justynę	i	Józefa	Budnych	
18:00	 1)	Stanisłąwa	Husa	w	5	rocznicę	śmierci,	

teściów,	brata,	3	siostry	i	++	z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Bronisława	Piwko,	syna	Mirosława	 

i	++	rodziców
	 	 3)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogo-
sławieństwo	i	zdrowie	dla	Krystyny	Gaciek	 
z	okazji	70	urodzin

XXX Niedziela Zwykła – 27.10  
	 6:30	 W	intencji	Parafian
	8:00	 1)	W	intencji	Ojczyzny
	 	 2)	Za	++	Elżbietę	i	Józefa	Staroń,	córkę,	 

2	synów,	synową	i	wnuka,	++	Antoninę	 
i	Jana	Kwoka

	9:30	 Za	++	rodziców	Alojzję	i	Pawła	Tekla,	+	męża	
Emanuela,	brata	Stanisława,	bratową	Marię	 
i	bratanka	Jarosława

10:00	 Zbytków	–	Za	+	Andrzeja	Dąbrowskiego	na	
pamiątkę	Urodzin	

11:00	 Józefa	i	Amalię	Szostek,	wnuczkę	Aleksandrę	 
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

16:30	 Różaniec
17:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	prośbą	o	Boże	
Błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Łukasza	 
z	okazji	18	urodzin

Poniedziałek – 28.10   św. św. 
Szymona i Judy Tadeusza

	 7:00	 1)	Za	++	Eugeniusza	i	Marię	Wowra,	ojca	
Romana,	Anielę	i	Sylwestra	Gajda,	+	Teresę	 
i	Jana	Wolny,	+	Karola	Wowra,	2	żony,	+	Alfre-
da	i	Janusza	Krypczyk,	++	z	pokrewieństwa	 
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Wiktorię	Papkoj,	męża	Ludwika	i	du-
sze	w	czyśćcu	cierpiące

18:00	 Za	+	Zofię	Psota	w	25	rocznicę	śmierci,	 
+	męża	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	

Wtorek – 29.10   św. Anieli Merici
	 7:00	 Za	+	Mariana	Pieczka	na	pamiątkę	urodzin
18:00 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosławień-
stwo	i	zdrowie	dla	Patrycji	z	okazji	18	urodzin

	 	 2)	Za	+	Stanisława	Pytel	i	++	z	rodzin:	Pytel	i	
Pietroszek

Środa – 30.10  
	 7:00	 Za	+	Tadeusza	Kajsturę	w	1	rocznicę	śmierci
18:00	 1)	Za	++	Tadeusza	i	Bronisławę	Jarzyńskich,	

+	syna	Henryka
  2)	Za	+	Jana	Chudego	–	od	Stanisławy	i	Renaty
Czwartek – 31.10   
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	 

i	Patronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
18:00	 Zbytków	–	Za	+	Józefa	Szostek	w	10	rocznicę	

śmierci,	++	rodziców,	rodzeństwo	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Franciszkę	Górską	w	26	
rocznicę	śmierci,	Teofila	Górnego	w	17	roczni-
cę	śmierci	i	++	dziadków	z	obu	stron

	 	 2)	Za	++	Martę	Blobel,	męża	Adolfa,	rodziców	
i	rodzeństwo	z	obu	stron

W	intencjach	mogą	pojawić	się	błędy,	niedopatrzenia,	za	które	redakcja	z	góry	przeprasza.	 
W	miarę	potrzeby,	będą	one	poprawiane	w	intencjach	na	dany	tydzień.
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dawał ukojenie. I daje je nadal. Kiedy siada „o siódmej 
przy kolacji” dotyk paciorków przywołuje ukrytą w nich 
„burzę wspomnień”. 
Jego życie, dokonywane w nim wybory, kapłańskie 
powołanie są dla niego tajemnicą. Zadaje sobie pytania: 
„Kto wezwał? Kto przywołał? Skąd sny co tu przygnały?” 
To pytania retoryczne, na które nie znajduje odpowiedzi: 
„Przed własną tajemnicą przyklękam taki mały...”. Ale 
niezależnie od tego zawierza swe życie Bożej Matce.
Zawarte w wierszu powtórzenie, swoisty refren: „A jeśli 
wojna nowa”, podkreśla, że różaniec jest szczególnie 
ważny w chwilach niepokoju i zagrożenia. Wtedy poprzez 
modlitwę różańcową można przytulić się do Matki Bożej 
(„do Twoich snów się tulę”), a Ona przywróci nam (jemu) 
wewnętrzny spokój.
Utwór należy do liryki refleksyjnej. To wiersz ciągły, 
bez podziału na strofy, ale bardzo regularny: prawie 
wszystkie wersy mają po 14 sylab (z dwoma wyjątkami), 
rymy są parzyste (w układzie aabb), dokładne, żeńskie 
(półtorazgłoskowe).

ks. Jan Twardowski 
„Różaniec”

A jeśli wojna nowa, a jeśli się zasmucę
jak dziecko zapłakane w różaniec swój powrócę.
Będę go brać na ręce jak włosów ciemne sploty,
gdzie blask się świec zaplątał jak żuczek szczerozłoty,
gdzie sny z krzyżykiem srebrnym i łzy i śpiew poranny,
zerwanych moc przyrzeczeń i żal wciąż nieustanny,
modlitwy za rodziców, za kolegów, prośby wieczne,
i jakieś umartwienia zabawne, niedorzeczne...
A jeśli wojna nowa, a jeśli niepokoje...
O rzewne, o tajemne paciorki moje,
to na nich troski moje, radości ukochania,
i cały żar modlitwy późnego powołania.
I na nich pamięć dni tych, gdy późnym sennym latem
biegliśmy z podchorążym płonącym Mariensztatem,
a potem w noce długie na jezdni pod gwiazdami,
chwytałem was ukradkiem drżącymi wciąż palcami.
Do Twoich snów się tulę, do Twoich snów się łaszę,
na tych dziesiątkach licząc sierpniowe złudy nasze.
Kto wezwał? Kto przywołał? Skąd sny co tu przygnały?
Przed własną tajemnicą przyklękam taki mały...
O siódmej przy kolacji, przy modlitw chłodnym dźwięku,
o jaką burzę wspomnień przeważasz w swoim ręku.
Bo jeśli wojna nowa, a jeśli niepokoje,
o rzewne, o tajemne paciorki czarne moje.

Wiersz Juliana Tuwima należy do liryki refleksyjno-filozoficznej. Podmiot 
liryczny (jest nim sam poeta) mówi o  dwóch rodzajach wiedzy, którą 
zdobywamy w  trakcie naszego życia. Jeden z nich to wiedza na tematy 
naukowe: formuły, regułki, wzory, których człowiek uczy się od pierwszej 
klasy. To wiedza ogromna, rozległa i bardzo ważna, bo daje nam wyobrażenie 
o świecie, w którym żyjemy. Jest jednak jeszcze inny rodzaj wiedzy, której 
nie zawsze można się nauczyć w szkole. To ludzka wrażliwość, umiejętność 
rozpoznawania dobra i zła, umiejętność właściwego postępowania – 
wszystko, co określamy mianem życiowej mądrości.
Poeta zdaje sobie sprawę z tego, że mimo ogromnej, nabytej w szkole wiedzy 
niewiele wie o świecie i ludziach: „I nic nie wiem, i nic nie rozumiem”. 
Jego słowa są pełne niepokoju: „I Bóg mnie wyrwie – a stanę bez słowa”. 
Nie będzie umiał wytłumaczyć się ze swych życiowych błędów, pomyłek. 
Jak uczeń, który nie przygotował się do lekcji. Dlatego prosi Pana Boga: 
„Zostaw mnie na drugie życie,/Jak na drugi rok w tej samej klasie”. Słowa 
te zawierają główną ideę wiersza – życie to najtrudniejsza lekcja, szkolna 
wiedza się w nim przydaje, ale nie gwarantuje uniknięcia błędów. Niestety, 
nie da się powtórzyć życia. Musimy więc zawsze postępować bardziej 
odpowiedzialnie i uważnie, aby zdać przed Bogiem swój ostatni egzamin.
Wiersz napisany jest prostym, codziennym językiem, posiada układ 
stroficzny: składa się z czterowersowych zwrotek, po 10 sylab w każdym 
wersie, rymy są żeńskie, przeplatane (abab) i okalające (abba).

Grażyna Gądek
(opr. na podst. „Słownika poezji” B. Włodarczyk, 

A. Kremiec i D. Stopki, wyd. „GREG” )

Julian Tuwim 
„Nauka”

Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, 
Logarytmów, wzorów i formułek, 
Z kwadracików, trójkącików i kółek 
Nauczali mnie nieskończoności.

Rozprawiali o „cudach przyrody”, 
Oglądałem różne tajemnice: 
W jednym szkiełku „życie w kropli wody”, 
W innym zaś – „kanały na księżycu”.

Mam tej wiedzy zapas nieskończony; 
2piR i H2S04, 
Jabłka, lampy, Crookesy i Newtony, 
Azot, wodór, zmiany atmosfery.

Wiem o kuli, napełnionej lodem, 
O bursztynie, gdy się go pociera… 
Wiem, że ciało pogrążone w wodę 
Traci tyle, ile… etcetera.

Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli 
Słońce świeci, gdy u nas jest ciemno! 
Różne rzeczy do głowy mi wkuli, 
Tumanili nauką daremną.

I nic nie wiem, i nic nie rozumiem, 
I wciąż wierzę biednymi zmysłami, 
Że ci ludzie na drugiej półkuli 
Muszą chodzić do góry nogami.

I do dziś mam taką szkolną trwogę: 
Bóg mnie wyrwie – a stanę bez słowa! 
– Panie Boże! Odpowiadać nie mogę, 
Ja… wymawiam się, mnie boli głowa…

Trudna lekcja. Nie mogłem od razu. 
Lecz nauczę się… po pewnym czasie… 
Proszę! Zostaw mnie na drugie życie 
Jak na drugi rok w tej samej klasie.



„Tajemnica Ojca Pio” – film dokumentalny
 23 wrzesień kojarzy się z Św. Ojcem Pio, ponieważ jest uznany za patrona tego dnia. Przeglądając repertuar 
jednego kina dostrzegłam, że niedawno ukazał się dokument na temat jego życia i drogi do świętości. 15 sierpnia 
bieżącego roku w polskich kinach można było po raz pierwszy zobaczyć dokumentalny film  „Tajemnica Ojca 
Pio” w reżyserii José María Zavala. Premiera na świecie odbyła się 23.11.2018 r. Film oparty jest o wcześniej 
niepublikowane zeznania, zdjęcia, nagrania oraz wypowiedzi. Ukazane są próby jakim musiał sprostać św. Ojciec 
Pio, ale pomimo, których nie poddawał się w swojej drodze do świętości i starał się być pogodny. W scenariuszu 
nie pominięto najnowszych wiadomości dotyczących ekshumacji. 

Źródło: FILMWEB,  
Tajemnica, https://www.filmweb.pl/film/Tajemnica+ojca+Pio-2018-835636/descs (dostęp: 15.09.2019 r.).

Natalia Gabryś-Klus
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Zbliża się renowacja organów w naszym sanktuarium!
„W Kościele łacińskim organy piszczałkowe należy mieć w wielkim poszanowaniu jako 

tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie potęguje wzniosłość kościelnych 
obrzędów, a umysły wiernych porywa ku Bogu i rzeczywistości nadziemskiej” 

Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium” , Sobór Watykański II

Strumieńskie organy, renomowanej firmy organmistrzowskiej „Rieger” są bez wątpienia perełką – wpisują 

się w  bogatą architekturę naszego kościoła, a także tradycje muzyczne strumieńskiej parafii. Ich brzemiennie 

towarzyszy nam nade wszystko w codziennej liturgii, w nabożeństwach, a także podczas okolicznych koncertów. 

Jak zgodnie twierdzą liczni znawcy tematyki organmistrzowskiej, a także muzycy, tego typu instrumenty należą już 

do rzadkości, przede wszystkim ze względu na zachowaną, oryginalną konstrukcję z początku dwudziestego wieku. 

Ci również, zgodnie twierdzą, iż organy strumieńskie posiadają unikatową dyspozycję głosów oraz niezmienione, 

charakterystyczne brzmienie, jakim szczyciła się i szczyci do dziś wielopokoleniowa firma organmistrzowska „Rieger”.

Jak każdy tego typu instrument, wymaga on okresowej konserwacji, renowacji i strojenia. Toteż w porozumieniu z 

organmistrzem, Panem Przemysławem Kadłubkiem, w konsultacji z księdzem proboszczem,  podjęliśmy decyzję 

o przeprowadzeniu gruntownego czyszczenia, konserwacji oraz strojenia naszych strumieńskich organów. 

Prace renowacyjne rozpoczną się w listopadzie bieżącego roku i potrwają maksymalnie do lutego, roku 2020. 

Zakres prac będzie obejmował czyszczenie piszczałek, a mamy ich około tysiąca, strojenie i prace konserwacyjne 

szafy organowej a także stołu gry. Ogrom prac i ich stopień skomplikowania będzie wymagał niestety użycia do 

akompaniamentu liturgicznego instrumentu zastępczego. Niestety nic nie zastąpi brzmienia piszczałek,  więc już 

teraz proszę o wyrozumiałość i wsparcie, ponieważ sukces przedsięwziętych prac renowacyjnych będzie zależał 

w dużej mierze od niczym nieskrępowanej i komfortowej pracy fachowca. Ufam i jestem przekonany, że zabiegi 

konserwacyjne i strojenie organów nadadzą nowego, piękniejszego wyrazu muzyce liturgii, a i pozwolą nam na 

zapraszanie znamienitych muzyków koncertujących w progi naszej parafii.

To tyle tytułem wstępu do renowacji naszych organów. Pozwolę sobie informować Państwa na bieżąco o postępach 

remontu w kolejnych numerach parafialnej gazetki. 

Szczęść Boże! 

Sławomir Parchański



Krótka historia wspólnoty Żywego Różańca  
w naszej parafii

Żywy Różaniec jest międzynarodowym ruchem religijnym założonym przez Paulinę Jaricot  w XIX w. Jest to 
zorganizowana wspólnota osób, które codziennie modlą się na różańcu.
W naszej parafii Żywy Różaniec został erygowany 4.05.1904 r. przez delegata zakonu dominikańskiego, za zgodą 
biskupa diecezji wrocławskiej (do której Strumień wówczas należał). Rektorem Bractwa Różańcowego w parafii 
został ówczesny proboszcz- ks. Oskar Zawisza (na zdj. pow.), a po nim wszyscy jego następcy na urzędzie. 
W naszej parafii działa 11 „róż”, w tym: 10 „róż” żeńskich i 1 męska. Każdą „różą” opiekuje się zelator, którego 
obowiązkiem jest kontakt i opieka nad członkami „róży”. Dodatkowo 
w naszej parafii codziennie przed poranną Mszą Św. o godz. 6:25 odmawiamy cały różaniec, do którego włącza się 
cała wspólnota modlitewna. Także w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Żywy Różaniec ma swoją Mszę Świętą. 
Ta wyjątkowa wspólnota przynosi korzyści nie tylko tym, którzy do niej należą, ale też tym, którzy są przez nią 
omadlani. Mobilizuje ona do codziennej modlitwy, szczególnie gdy różaniec jest odmawiany w grupie. 
Zapraszamy osoby chcące zasilić naszą „modlitewną armię”. Następcy są potrzebni! Matka Boża nikomu nie 
poskąpi miejsca. To tylko jeden dziesiątek różańca dziennie! Nie bój się- bracie i siostro! Modlitwa nie zabija, ale 
wzmacnia! Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Pań Barbary i Zofii Brzuska lub do ks. Proboszcza.

Zofia Brzuska i Ks. Wojciech
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Rowerem do grobu ks. Popiełuszki 
– pielgrzymka 2019 –

Sierpień dla wielu z nas stoi pod znakiem pielgrzymowania. Mowa oczywiście o Częstochowie. Jednak 
w naszej parafii tradycją się stały się różnie pielgrzymki rowerowe do ważnych miejsc związanych z naszą 
wiarą, jak również z ojczyzną. Tegoroczna miała miejsce  od 16 do 23 sierpnia. Był to już XI tego typy 
wyjazd. Głównymi celami tegorocznego pielgrzymowania były: grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki na 
Żoliborzu oraz Świątynia Opatrzności Bożej na Wilanowie.
Pielgrzymkę jak co roku rozpoczęła Msza św. w naszym kościele p.w. św. Barbary. Przewodniczył jej ks. 
proboszcz Jacek Kobiałka. Koncelebrował ją uczestniczący w wyjeździe ks. Bartłomiej. Po błogosławieństwie 
końcowym i pożegnaniu z rodzinami przyszedł czas ruszyć w drogę. Pierwszy przystanek został zaplanowany 
w miejscowości Krzywopłoty. Zmęczeni ale zadowoleni, po przejechaniu ok. 100 km dojechaliśmy do 
pierwszego postoju naszej pielgrzymki, który mieści się na terytorium Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Część uczestników postanowiła odwiedzić  także niedalekie ruiny zamku w Smoleniu.



Celem kolejnego dnia była miejscowość Końskie. Po pokonaniu 132 km,  pomyślnie osiągnęliśmy cel. 
Wieczorna Msza św. w Kolegiacie św. Mikołaja zakończyła drugi dzień naszego pielgrzymowania.

Dzień trzeci to dojazd do naszej bazy wypadowej w Warszawie, czyli hotelu ''Aramis'' na Mokotowie. 
Odległość była podobne do poprzedniego dnia. Zmęczeni trudami ''kręcenia'' zgłosiliśmy się popołudniową 
porą w recepcji na odpoczynek, by w kolejnych dniach poznawać, zwiedzać i modlić się w miejscach 
wyjątkowych.

Dwa następne dni, czyli poniedziałek i wtorek, to dotarcie do najważniejszych celów naszej pielgrzymki. 
Jednym z nich był grób bł. ks. Jerzego i muzeum jemu poświęcone. Nasz przewodnik był bezpośrednim 
uczestnikiem tamtych wydarzeń. Znał ks. Jerzego, więc bardzo emocjonalnie przedstawił historię jego życia. 
Kolejnym ważnym punktem pielgrzymki była Świątynia Opatrzności Bożej. Zrobiła ona na nas ogromne 
wrażenie. Na uwagę zasługuje połączenie myśli architektonicznej z symbolicznym przedstawieniem 
treści i wartości, o jakich to miejsce ma przypominać i pouczać.  Ufni w Bożą Opatrzność, modląc się 
złożyliśmy hołd dziękczynienia Bogu za wszystko, co spotkało i co spotka nasz kraj i nas samych. Wpisem 
do księgi pamiątkowej przypieczętowaliśmy oddanie siebie i całej parafii Opatrzności Bożej.

Na naszym szlaku pielgrzymkowym znalazło się także miejsce na odwiedzenie Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Stadionu Narodowego. Rowerami byliśmy także na Starym Mieście, Placu Zamkowym, 
pod Pałacem Prezydenckim, przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Odwiedziliśmy też Muzeum Pałacu 
Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie i zobaczyliśmy znaną Warszawską Syrenkę. Dwa dni pełne 
wrażeń, po których nadszedł czas powrotu. 

W podróży powrotnej w Końskich spotkała nas mała niespodzianka. Dwóch naszych pielgrzymów 
obchodziło swoje urodziny, z czego jeden okrągło, bo 50-te. Odwiedziła nas jego rodzina i wspaniały tort 
urodzinowy, udekorowany rowerem. W ich intencji ofiarowaliśmy Mszę św. w Kolegiacie św. Mikołaja.

Miłym akcentem dla każdego pielgrzyma były osoby, które witał nas w Strumieniu, kiedy powracaliśmy 
z pielgrzymki. Dziękujemy za entuzjazm, uśmiechy i wszelkie przejawy entuzjazmu.

Każdy dzień pielgrzymowania to przede wszystkim czas modlitwy. Wieźliśmy z sobą wiele intencji, 
prosząc Boga o pomoc w tych sprawach. Przypominały nam o tym postoje, gdzie modliliśmy się najczęściej 
modlitwą Anioł Pański i Koronką do Bożego Miłosierdzia

W pielgrzymce wzięły udział 22 osoby. Najstarszy pan Bronek miał 71 lat, najmłodsza Gosia miała lat 
13. Przejechaliśmy łącznie ponad 820 km w tym ok. 70 po Warszawie. Obyło się bez poważniejszych 
problemów i awarii.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wytrwałość, żelazną kondycję i miłą atmosferę. Ks. Bartkowi za 
przewodnictwo duchowe, Czesławowi za wzorowe przygotowanie trasy, Władkowi za pomoc logistyczną, pani 
Ewie za wypożyczenie samochodu. Wam Wszystkim za wspieranie nas modlitwą. Bez Was by się nie udało...

Mamy nadzieję, że owoce wyjazdu będą w nas trwać i się rozwijać.

Do zobaczenia za rok, jeśli Bóg pozwoli..

Jan Dziendziel






