
To już 10 lat!"



Jubileusz 25 lat Wspólnoty Apostolatu Maryjnego  Jubileusz 25 lat Wspólnoty Apostolatu Maryjnego  
przy parafii  Św. Barbary w Strumieniuprzy parafii  Św. Barbary w Strumieniu

Dnia 20 października w naszej parafii odbyła się Niedziela Maryjna z okazji minionego jubileuszu 25 lat powstania 
wspólnoty Apostolatu Maryjnego.
Na uroczystość został zaproszony Krajowy Dyrektor ks. Jerzy Basaj C.M. Głosił homilię podczas wszystkich mszy św. 
poświęcając wiele miejsca Niepokalanej, Cudownemu Medalikowi i św. Katarzynie Laboure.
Matka Boża trzykrotnie objawiła się nowicjuszce Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Katarzynie Laboure w Paryżu 1830 
r. Objawienia te były początkiem do wybicia Cudownego Medalika na wzór, jaki Maryja ukazała w swym spotkaniu 
z siostrą Katarzyną.
Ks. dyr. zachęcał ludzi by stali się apostołami Niepokalanej. Łaski jakie płyną przez Cudowny Medalik są od początku 
bardzo liczne „Bóg nieustannie obdarza człowieka swoją łaską – bliskie relacje z Maryją wydobywają to, co najpiękniejsze 
przed obliczem Boga”.
Po każdej mszy św. rozdawano Cudowne Medaliki, poprzez który spływają liczne łaski na ludzi mających wiarę. 
Po południu spotkaliśmy się w salce z zaproszonymi gośćmi. 

Ks. dyr. Jerzy Basaj – Dyr. Stowarzyszenia Cudownego Medalika.
Ks. prał. Alojzy Zuber – Diecezjalny Opiekun Apostolatu Maryjnego
Ks. prał. Oskar Kuśka – Były Opiekun Apostolatu Maryjnego naszej parafii.
Ks. kan. Ignacy Czader – Diecezjalny Ojciec Duchowny – Dziekan Dekanatu Skoczów
Ks. wikary Wojciech, który powitał gości w imieniu ks. kan Jacka Kobiałki
Ks. wikary Bartłomiej
Pani Urszula Raszka – Moderator Diecezjalny Apostolatu Maryjnego

Na wspólne świętowanie przybyły delegacje ze Skoczowa, Chybia, Bąkowa, Zaborza, Ochab.
Ksiądz Dyrektor rozdał dyplomy członkom Apostolatu Maryjnego oraz książki z podziękowaniem za osobiste oddanie 
się Niepokalanej.
O godz. 17:00 została odprawiona Msza Św. z podziękowaniem za ar 25 lat Apostolatu Maryjnego z prośbą o rozwój 
i wzrost duchowy, a także za zmarłych członków Apostolatu Maryjnego.
Dziękuję Matce Bożej Niepokalanej za 25 lat opieki nad stowarzyszeniem Apostolatu Maryjnego w naszej parafii. 
Dziękuję ks. dyr Jerzemu Basajowi za braterską obecność i serdeczność, obecnym księżom, zaproszonym gościom oraz 
wszystkim członkom Apostolatu Maryjnego za radość świętowania. WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ!

przew. Maria Brandys 



W pierwszy dzień grudnia uczcimy naszą patronkę- świętą Barbarę biorąc udział w uroczystościach odpu-stowych. 
W tym roku są one wyjątkowe pod tym względem, że dziękujemy Bogu za ustanowienie 10 lat temu w naszej parafii 
Sanktuarium Świętej Barbary. Roraty, które będziemy przeżywać w tym adwencie w pierwszym rzędzie mają nas 
przygotować do prze-żywania radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wej-ścia w nowy rok. Mają one także na celu 
podprowadzić nas pod czerwcową beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stąd też tematyka 
tegorocznych rorat: „Roraty 2019 z kardynałem Stefanem Wyszyńskim - Pan jest blisko”, na które wszystkich parafian 
serdecznie zapraszamy. Korzystajmy w tym czasie adwentowym z sakramentu pokuty, a to dlatego, by przygotować ser- 
ce Jezusowi na Jego Narodziny. Miejmy wrażliwe serca także na tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy ma-
terialnej w godnym przeżywaniu tych świąt. Potrzebują także od nas  dobrego słowa, życzliwości oraz uśmiechu 
z naszej strony. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby jak najgodniej przeżywać ten święty radosny czas Bożego 
Narodzenia. Na takie przygotowanie i przeżywanie Świąt z serca Wam Błogosławię.

Pozdrawiam i błogosłwię+ 
Ks. Proboszcz

Z życia parafii

• P. Cecylii Worek
• Państwu Zbigniewowi i Monice Szostkom
• P. Marii Sladek
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• P. Krystynie Ochman
• P. Józefie Wyleżuch
• P. Helenie Gamży
• P. Tadeuszowi Nagibauerowi
• Państwu Józefowi i Janinie Kwokom
• Państwu Kamilowi i Annie Józwikom
• P. Otylii Oślizło
• Państwu Gonerom

• Państwu Wiesławowi i Joannie Mojom
• Państwu Józefowi i Alinie Pietrzykom
• Państwu Janowi i Zofii Czajom
• P. Marianowi Brandysowi
• Państwu Janowi i Zycie Pieczkom
• Państwu Dziędzielom
• P. Elżbiecie Lang
• Państwu Bolesławowi i Reginie Bojdom
• P. Józefowi Bębenkowi
• P. Barbarze Dziędziel
• Państwu Mariuszowi i Danucie Ochodkom
• P. Andrzejowi Bochenkowi

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM OFIARODAWCOM:
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I Niedziela Adwentu – 1.12 
Odpust parafialny ku czci św. Barbary

	 6:30	 Za	+	Emanuela	i	Zofię	Mikołajczyk,	+	syna	
Czesława	synową	Jolantę

 8:00 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	i	zmarłych
	 9:30	 Za	+	Augustyna	Rozmus	–	od	Jadzi	z	rodziną
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Antoniego	Klepek	–	od	Kazi-

mierza	Dawłec	z	rodziną
	11:00	 1)	Suma	odpustowa	w	intencji	parafian
	 	 2)	Za	+	Jana	Pisarka	–	od	rodziny	Chrobok	
  3)	Za	+	Helenę	Pisarek	–	od	Weroniki	Zemanek
	16:30	 Nabożeństwo	do	św.	Barbary
	17:00	 Za	++	Marię	i	Józefa	Bukowskich
Poniedziałek – 2.12 bł. Rafała Chylińskiego
	 7:00	 Za	++	rodziców:	Mariannę	i	Alojzego	Francu-

zów,	++	braci:	Ludwika	i	Andrzeja
	18:00	 1)	Za	++	Edwarda	Chatysa	w	8	rocznicę	

śmierci	–	od	syna	Janusza
	 	 2)	Za	++	Antoniego	Skotnicę	–	od	koleżanek	

|i	kolegów	z	kopalni	Pniówek
Wtorek – 3.12  św. Franciszka Ksawerego
 7:00 Za	+	Danutę	Wieliczka	–	od	Leokadii	z	córkami	
 18:00 1)	Za	++	Wiktorię	Bartlik,	męża,	córkę	i	3	synów
	 	 2)	Za	+	Grażynę	Kajstura	w	2	rocznicę	śmieci,	

męża	Romana,	ojca	Józefa,	teścia	Józefa,	cio-
cię	Helenę	i	Małgorzatę,	wujka	Jana,	Alojzego	
i	Walentego

Środa – 4.12 św. Barbary
	 7:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	i	św.	Barbary	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	dla	Stanisława	Wyleżucha	
|z	okazji	75	rocznicy	urodzin

	 	 2)	Za	+	Wiktora	Stryczka,	++	rodziców,	 
rodzeństwo,	dusze	czyśćcowe

	10:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
św.	Barbary	w	intencji	Górników

	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Najświętszej	i	św.	Barbary	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	z	okazji	65	rocznicy	urodzin

	 	 2)	Za	++	Julię,	Mariana,	Jana	Skórzyńskich,	 
+	Marię,	Władysława	Kiełkowskich,	Zofię,	
Marię,	Józefa,	Henryka	Puszczewicz

1-szy Czwartek Miesiąca – 5.12 
Wieczysta Adoracja

	 8:00	 Za	+	Annę	Pietroniec	w	4	rocznicę	śmierci
	18:00	 Zbytków	–	W	intencji	Czcicieli	Różańca	Świę-

tego,	żyjących	i	zmarłych
	17:00	 1)	Za	+	Mariana	Hawełkę,	brata	Bogdana,	

ojca	Alojza,	Marię	i	Alfreda	Litta,	syna	Erne-
sta,	++	z	rodzin	Hawełka,	Litta,	Sedlecki

	 	 2)	Za	+	Annę	Żaulodik-Burkot	w	28	rocz.	śm.

Intencje mszalne
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1-szy Piątek Miesiąca – 6.12  św. Mikołaja
	 7:00	 W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	

Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
	16:30	 Zbytków	–	Za	+	Renatę	Hutnicką
	18:00	 1)	Za	++	Jana	i	Urszulę	Czauderna,	syna	Mar-

ka	i	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	++	Wandę	i	Ferdynanda	Szopka,	+	Ger-

trudę	Żelawską,	jej	rodziców	i	brata
1-sza Sobota Miesiąca – 7.12 św. Ambrożego
	 7:00	 Msza	św.	Wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
	18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”
	 	 2)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	

św.	Barbary	w	intencji	górników	KWK	Pniówek
	 	 3)	Za	+	Henryka	Pustelnik,	++	rodzin:	Pustel-

nik	i	Holewik
II Niedziela Adwentu – 8.12  
	 6:30	 Za	Parafian
	8:00	 Za	+	Stanisława	Pisarka,	rodziców,	teściów,	

rodzeństwo
	9:30	 Za	+	Hermana	Sikora,	córkę	Grażynę	Pod-

skarbi,	++	rodziców	i	teściów
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Helenę	Klepek	–	od	członkiń	

KGW	w	Zbytkowie
	11:00	 Chrzest:	Roczek:	
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Krystynę	Ochodek	w	16	rocz.	śmierci,	 

+	ojca	Antoniego	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Poniedziałek – 9.12 ur. Niepokalanego 

Poczęcia NMP
	 7:00	 Za	+	Antoninę	Litta	–	od	Sąsiadów	z	ul.	Dębo-

wej	i	Londzina
	18:00	 1)	Za	++	Marię	i	Jana	Maciejowskich,	Danutę	

Sosna,	+	z	rodziny
	 	 2)	O	Boże	Błogosławieństwo,	dary	Ducha	

Świętego,	zdrowie	i	potrzebne	łaski	dla	orga-
nizatorów	i	uczestników	III	edycji	kursu	„Al-
pha”	w	parafii	Strumień

Wtorek – 10.12  
	 7:00	 Za	+	Marię	Gawron	–	od	Janiny	Sikora
	18:00	 1)	Za	+	Tadeusza	Dudę	w	1	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Helenę	Gembala	w	1	rocznicę	śmierci
Środa – 11.12 św. Damazego
	 7:00	 Za	+	Ludwika	Gamrzę	–	od	rodziny	Rauer
 18:00 1)	Za	++	Karola	i	Helenę	Płonka,	++	rodziców,	

rodzeństwo	z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Lidię	Krysta	–	Od	sąsiadów	z	bloku	

przy	ul.	Młyńskiej	1a	i	b
Czwartek – 12.12 NMP z Guadalupe
 8:00 1)	Za	+	Bronisława	Skorupę	–	od	Bractwa	św.	Barbary
	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Ucherka	–	od	żony	Aliny
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Franciszka	Zuber	na	pamiąt-

kę	urodzin
 18:00 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Mat-

ki	Najświętszej	i	św.	Barbary	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Ireny	z	okazji	80	rocznicy	urodzi

Piątek – 13.12 św. Łucji 
 7:00 1)	Za	++	Annę	i	Franciszka	Strządała,	synów	Józe-

fa	i	Brunona,	córkę	Bronisławę,	i	zięcia	Czesława

	 	 2)	Za	++	Krystynę	i	Brunona	Żur,	++	z	rodzi-
ny	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	18:00	 1)	Za	++	Alojzję	i	Jana	Świeży,	syna	Alfreda,	
+	Józefa	Langa,	++	z	rodzin:	Lapczyk	i	Święży

	 	 2)	Za	++	rodziców:	Otylię	i	Franciszka	Zupa,	
dziadków	z	obu	stron

Sobota – 14.12 św. Jana od Krzyża
	 7:00	 1)	Za	+	Wiktorię	Papkoj	na	pamiątkę	urodzin	
	 	 2)	Za	+	Zofię	Chudy	–	od	Henryka	z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Stanisława	i	Emilię	Folek,	syna	Henry-

ka	i	synową	Jolantę
  2)	Za	+	Józefa	Biel	w	5	rocz.	śm.,	++	z	rodziny
III Niedziela Adwentu – 15.12 
	 6:30	 Za	Parafian
	8:00	 Za	+	Helenę	Pietroszek	w	2	rocznicę	śmierci
	 9:30	 Za	++	Cecylię	i	Franciszka	Folek,	córkę	Stani-

sławę	i	zięcia	Józefa
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Marię	Serwatka	–	od	sąsia-

dów	z	ul.	Turystycznej
 11:00 Za	+	Emilię	i	Józefa	Puzoń,	+	Helenę	i	Zofię	Puzoń
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Wilhelma	Spyra	w	3	rocznicę	śmierci
Poniedziałek – 16.12  
 7:00 Za	+	Stanisława	Szulika	–	od	sąsiadów	z	klatki	

6c
	18:00	 1)	Za	+	Alojzego	Pietrzyka	w	31	rocznicę	

śmierci,	córkę	Elżbietę,	++	rodziców	z	obu	
stron,	siostry	i	szwagrów

	 	 2)	Za	+	Ludwika	i	Natalię	Brandys,	++	rodzi-
ców	i	rodzeństwo	z	obu	stron	

Wtorek – 17.12  
	 7:00	 1)	Za	+	Stefana	Jaroszewskiego,	2	żony,	 

++	rodziców,	rodzeństwo,	zięcia	Józefa	 
i	dusze	czyśćcowe

  2)	Za	+	Wandę	Ociepka	–	od	Róż	Różańcowych
	18:00	 Za	+	Teresę,	Wilhelma	Puzoń,	syna	Jana,	sy-

nową	Helenę
Środa – 18.12 
 7:00 Za	+	Jana	Wilczyńskiego,	rodziców,	brata	Tade-

usza,	++	z	rodziny	Milerski	i	dusze	czyśćcowe
 18:00 1)	Za	++	Agnieszkę	i	Karola	Gawron,	syna	Jana
	 	 2)	Za	+	Emericha	Krzempka	–	od	syna	Roma-

na	z	rodziną
Czwartek – 19.12  
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	 

i	Patronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Marię	Serwatka	–	od	miesz-

kańców	z	ul.	Turystycznej
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Uchyłę	–	od	Ewy	Ogórek
	 	 2)	Za	+	Cecylię	Kocur	–	od	rodzin:	Krzempek	 

i	Bronowski	
Piątek – 20.12 
	 7:00	 1)	Za	+	Stefanię	Macura	–	od	rodzin	Jadach	 

i	Macura
	 	 2)	Za	+	Zbigniewa	Mroczka	–	od	rodzin	Ziętek	

i	Szczypka
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za:	++	Antoniego	Klepka
	 	 2)	Za	++	z	rodziny:	Lach,	Haratyk	i	dusze	 

w	czyśćcu	cierpiące



 – 5 –

Sobota – 21.12 św. Piotra Kanizjusza
 7:00 1)	Za	+	Cecylię	Zaręba	–	od	sąsiadów	Strządała
 18:00 1)	Za	+	Antoniego	Francuza,	syna	Henryka	i	rodziców
	 	 2)	Za	+	Wandę	Janiak	na	pamiątkę	urodzin,	

++	rodziców	i	dziadków	z	obu	stron
	 	 3)	Za	+	Elżbietę	i	Fryderyka	Hawerlandów,	

++	rodziców	z	obu	stron	i	+	zięcia	Józefa
XII Niedziela Zwykła – 22.12
	 6:30	 Za	+	Alojzego	Moczka	w	2	rocznicę	śmierci
	 8:00	 Za	+	męża	Józefa	Gandora,	syna	Gabriela,	

++	rodziców	z	obu	stron
	 9:30	 Za	Parafian
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Aleksandrę	Śleziak	 

–	od	Szweblik	i	Śleziak	z	Goleszowa
	11:00	 Za	+	Edwarda	Marciniaka	w	1	rocznicę	śmier-

ci	oraz	+	żonę	Zofię	
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	++	Marię	Macura,	wnuczkę	Grażynę	i	Ro- 

mana	Kajsturę,	zięcia	Walentego	i	Józefa,	sio-
stry:	Annę	i	Martę,	bratową	Annę,	++	braci:	
Leona	i	Stanisława	

Poniedziałek – 23.12 
	 7:00	 Za	++	Mariannę	i	Ludwika	Płonka,	++	rodzi-

ców,	rodzeństwo	z	obu	stron	i	dusze	w	czyść-
cu	cierpiące

	18:00	 1)	Za	++	Genowefę	i	Józefa	Żur,	++	rodziców	
z	obu	stron

	 	 2)	Za	++	Mariannę	i	Karola	Bochenek,	 
++	rodziców	z	obu	stron

Wtorek – 24.12 Wigilia Narodzenia Pańskiego
	 7:00	 1)	Za	+	Martę	Michalik,	++	z	rodzin	Michalik,	

Konieczny	i	+	Jozefa	Kubicę
  2)	Za	+	Marię	Lapczyk	–	od	syna	Stanisława	i	Marka
  3)	Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	rodziny	Kaszów
	 	 4)	Za	+	Tadeusza	Dudę	–	od	żony
22:00	 Zbytków	–	1)	Za	+	Aleksandrę	Śleziak	 

–	od	Wiktora	i	Ireny	Wieczorek
	 	 Zbytków	–	2)	Za	+	Helenę	Klepek	 

–	od	Stefanii	Stokłosa	z	rodziną
	 	 Zbytków	–	3)	Za	+	Antoniego	Klepka	 

–	od	rodziny	Kuś	z	ul.	Rycerskiej
23:30	 Jutrznia
24:00	 1)	W	intencji	Parafian
	 	 2)	Za	+	Piotra	Janotę	–	od	siostry	z	mężem
	 	 3)	Za	+	Antoniego	Zachorka	–	od	Iwony	 

i	Michała	Klimas
	 	 4)	Za	+	Tadeusza	Kajsturę	–	od	firmy	Oltrans	 

i	Befabet
Środa – 25.12 Urocz. Narodzenia Pańskiego
	 8:00	 Za	+	Marię	i	Erwina	Słowik,	córkę	Janinę	 

i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
 9:30 Za	+	Otylię	Wieliczka	–	od	Marii	Gawron	z	rodziną	
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Helenę	Handzel	–	od	koleża-

nek	córki	Jadwigi
	11:00	 Za	+	Antoniego	Zachorka	na	pamiątkę	uro-

dzin,	+	żonę	Krystynę	oraz	o	Boże	Błogosła-
wieństwo	dla	całej	rodziny	

	16:30	 Nieszpory	kolędowe

	17:00	 Za	+	Tadeusza	Janotę	–	od	córki	z	rodziną	
Czwartek – 26.12 święto. św. Szczepana
	 6:30	 Za	+	Anastazję	Staroń	–	od	wnuków	Wojcie-

cha	i	Sebastiana
	 8:00	 Za	++	Julię,	Jana	Kopel,	synów:	Franciszka,	

Bolesława,	Sylwestra,	Antoniego	Perchała
	 9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosła-
wieństwo	i	opiekę	Matki	Bożej	Strumieńskiej	
dla	Mirosławy	i	Jana	z	okazji	rocznicy	ślubu	
oraz	w	intencji	całej	rodzuny

 10:00 Zbytków	–	Za	+	Józefa	Żura	–	od	rodziny	Zieburów	
	11:00	 Za	++	Wiktora	Ociepka	i	żonę	Wandę	
	17:00	 Za	+	Bronisława	Skorupę	w	1	rocznicę	śmierci
Piątek – 27.12  św. Jana Ap 
	 7:00	 1)	Za	+	Alfreda	Migdała	w	4	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Grzegorza	Koniecznego	–	od	sąsiadów	

z	klatki	2d
	 	 3)	Za	+	Marię	i	Ludwika	Moj	–	od	syna	Wiesła-

wa	z	rodziną	
 18:00 Za	+	Marię	Firlej,	męża	Jana	i	rodziców	z	obu	stron	
Sobota – 28.12 św. Młodzianków 
	 7:00	 1)	Za	+	Ludwika	Krzempka	w	6	rocz.	śmierci,	

++	rodziców
  2)	Za	+	Halinę	Hudziec	–	od	Ewy	i	Jerzego	Bogacz
	 	 3)	Za	+	Martę	Firlej	–	od	wnuczek	Agnieszki	 

i	Iwony	z	rodzicami
	18:00	 Za	+	Jana	i	Otylię	Brandys,	++	dziadków	 

z	obu	stron
XXVI Niedziela Zwykła – 29.12 
	 6:30	 Za	+	ojca	Stanisława	Pieczka	w	rocznicę	

śmierci,	żonę	Zofię,	dziadków	z	obu	stron,	
wnuka	Tomasza,	Marię	Bujok,	Ewę	Szczotka,	
++	kapłanów	i	siostry	zakonne

	8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Za	Parafian
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Józefa	Żura	–	od	rodziny	Ku-

boszek,	Stokłosa	i	Żoczek
 11:00 Za	+	Hildegardę	Janota	w	9	rocznicę	śmierci,	

męża	Alojzego,	syna	Alojzego	i	zięcia	Franciszka	
	16:30	 Nieszpory	
	17:00	 Za	++	Otylię	Pietrzyk	z	mężem	Jerzym,	 

++	rodzice	z	obu	stron,	szwagrów	i	bratowe
Poniedziałek – 30.12 
	 7:00	 1)	Za	+	Bronisławę	Kasza	–	od	Zofii	z	rodziną
	 	 2)	Za	+	Beatę	Staniek	–	od	Beaty	Gaszczyk	 

z	mężem
	 	 3)	Za	+	Kazimierza	Berka	–	od	wnuka	Damia-

na	z	rodziną
	18:00	 Za	+	Renatę	Hutnicką
Wtorek – 31.12 św. Sylwestra
 7:00 1)	Za	+	Bronisławę	Krzempek	i	męża	Czesława
	 	 2)	Za	+	Józefa	Alkularego	–	od	Jadwigi	Grygie-

rek	z	rodziną
	 	 3)	Za	+	Jana	Pisarka	–	od	rodziny	Mika
	17:30	 Nieszpory	dziękczynne	za	rok	2019
	18:00	 W	intencji	Parafian

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



 – 6 –

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2019/2020 – część IWIZYTA DUSZPASTERSKA 2019/2020 – część I 

 

Drodzy parafianie! W tym roku my kapłani zdecydowaliśmy, że rozpiska kolędowa zostanie rozbita 
na dwie części: pierwsza pojawi się u progu Adwentu, a druga na Wigilię Bożego Narodzenia. Prosimy  

o zrozumienie. Tak więc przedstawiamy program kolędy od 27.12.2019 r. do 2.01.2020 r. Rejon 
podkreślony na szaro to rejon zmodyfikowany! 

Data Rejon Ksiądz 

27.12 (pt) 
 
 
Wszystkie 
rejony od 9:00 

Jesionowa, Brzozowa Ks. Proboszcz 

Cieszyńska- strona prawa, Jarzębinowa, Orzechowa Ks. Bartłomiej 

Cieszyńska od początku, Topolowa do os. „Zielony Strumień” Ks. Wojciech 

Jałowcowa, Wspólna od Wiślańskiej Ks. Prałat 

28.12 (sb) 
 
 
Wszystkie 
rejony od 9:00 

Nowowiejskiego, Słoneczna Ks. Proboszcz 

1 Maja od torów do Państwa Bochenek Ks. Bartłomiej 

Pawłowicka od końca do kaplicy, Leśna, Stawowa Ks. Wojciech 

1 Maja od kapliczki do torów, Wiosenna, Sosnowa, 
Świerkowa, Letnia Ks. Prałat 

29.12 (nd) 
 
Wszystkie 
rejony od 13:00 

Powstańców Śląskich 2abcd Ks. Proboszcz 

Powstańców Śląskich 4abcd Ks. Prałat 

Korfantego Ks. Bartłomiej 

30.12 (pn) 
 
 
Wszystkie 
rejony od 9:00 
 

Poddane, Bielska, Pszczyńska, Harcerska, Mostowa, Dolna Ks. Proboszcz 

Polna, Brodeckiego od boiska do starego dworca, Kolejowa Ks. Bartłomiej 
Ks. Londzina od Hydrobudowy do P. Sladeczek, Ogrodowa, 

Dębowa Ks. Wojciech 

Wiślańska- od Państwa Szczypka do Państwa Dubczyk Ks. Prałat 

31.12 (wt.) 
 
 
Wszystkie 
rejony od 9:00 

Turystyczna od P. Miły Ks. Proboszcz 

Rynek- str. północna do P. Gac Ks. Bartłomiej 

Rynek- str. ratusza, Pocztowa Ks. Wojciech 

Rynek- str. południowa i wschodnia Ks. Prałat 
2.01 (cz.) 
od 15:00 Osiedlowa 4ab  Ks. Proboszcz 

od 16:00! Osiedlowa 4cd Ks. Bartłomiej 

od 15:00 Osiedlowa 4ef Ks. Wojciech 

od 15:00 Cicha , Pawłowicka od P. Krzempek do P. Olek Ks. Prałat 
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WIZYTA DUSZPASTERSKA 2019/2020 – część I 

 

Drodzy parafianie! W tym roku my kapłani zdecydowaliśmy, że rozpiska kolędowa zostanie rozbita 
na dwie części: pierwsza pojawi się u progu Adwentu, a druga na Wigilię Bożego Narodzenia. Prosimy  

o zrozumienie. Tak więc przedstawiamy program kolędy od 27.12.2019 r. do 2.01.2020 r. Rejon 
podkreślony na szaro to rejon zmodyfikowany! 

Data Rejon Ksiądz 

27.12 (pt) 
 
 
Wszystkie 
rejony od 9:00 

Jesionowa, Brzozowa Ks. Proboszcz 

Cieszyńska- strona prawa, Jarzębinowa, Orzechowa Ks. Bartłomiej 

Cieszyńska od początku, Topolowa do os. „Zielony Strumień” Ks. Wojciech 

Jałowcowa, Wspólna od Wiślańskiej Ks. Prałat 

28.12 (sb) 
 
 
Wszystkie 
rejony od 9:00 

Nowowiejskiego, Słoneczna Ks. Proboszcz 

1 Maja od torów do Państwa Bochenek Ks. Bartłomiej 

Pawłowicka od końca do kaplicy, Leśna, Stawowa Ks. Wojciech 

1 Maja od kapliczki do torów, Wiosenna, Sosnowa, 
Świerkowa, Letnia Ks. Prałat 

29.12 (nd) 
 
Wszystkie 
rejony od 13:00 

Powstańców Śląskich 2abcd Ks. Proboszcz 

Powstańców Śląskich 4abcd Ks. Prałat 

Korfantego Ks. Bartłomiej 

30.12 (pn) 
 
 
Wszystkie 
rejony od 9:00 
 

Poddane, Bielska, Pszczyńska, Harcerska, Mostowa, Dolna Ks. Proboszcz 

Polna, Brodeckiego od boiska do starego dworca, Kolejowa Ks. Bartłomiej 
Ks. Londzina od Hydrobudowy do P. Sladeczek, Ogrodowa, 

Dębowa Ks. Wojciech 

Wiślańska- od Państwa Szczypka do Państwa Dubczyk Ks. Prałat 

31.12 (wt.) 
 
 
Wszystkie 
rejony od 9:00 

Turystyczna od P. Miły Ks. Proboszcz 

Rynek- str. północna do P. Gac Ks. Bartłomiej 

Rynek- str. ratusza, Pocztowa Ks. Wojciech 

Rynek- str. południowa i wschodnia Ks. Prałat 
2.01 (cz.) 
od 15:00 Osiedlowa 4ab  Ks. Proboszcz 

od 16:00! Osiedlowa 4cd Ks. Bartłomiej 

od 15:00 Osiedlowa 4ef Ks. Wojciech 

od 15:00 Cicha , Pawłowicka od P. Krzempek do P. Olek Ks. Prałat 

Księże Prałacie, od lat jest Ksiądz jest związany z Parafią i miastem 
Strumień. Przez ten czas pracy duszpasterskiej udało się dokonać 
Księdzu, wraz ze współpracownikami, wielu dzieł duszpasterskich 
i  społecznych. Pojawiło się wiele nowych inicjatyw. Jedną z nich jest 
ustanowienie kościoła parafialnego w Strumieniu Sanktuarium św. 
Barbary. Jak doszło do tak wielkiego wyróżnienia dla naszej parafii?

Po objęciu przeze mnie parafii w Strumieniu w 1985 r. prace duszpasterskie szły w różnych kierunkach. Rozwijaliśmy 
najpierw kult Miłosierdzia Bożego wokół podarowanego mi przez bpa Herberta Bednorza obrazu „Jezu ufam Tobie”, 
czego owocem jest m.in. powstały kościół w Bąkowie pod tym wezwaniem. Równocześnie propagowaliśmy nabożeństwa 
fatimskie i kult Matki Bożej, który umożliwił powstanie kościoła Matki Bożej Różańcowej w Zabłociu. Niewątpliwie 
jednak starałem się rozpowszechnić kult św. Barbary, patronki parafii. W każdy czwartek modliliśmy się przez jej 
wstawiennictwo w nabożeństwach, w czasie których  także oddawaliśmy cześć relikwiom św. Barbary. Z czasem zostały 
także ułożone wezwania i pieśni do naszej patronki. 

Św. Barbara to postać dziś bliska szczególnie górnikom, których nie brakuje w naszej parafii. Jednak jak św. Barbara 
w znaku relikwii i w wezwaniu kościoła znalazła się w Strumieniu, skoro pierwszy kościół był pod wezwaniem św. Krzyża?

Do zrozumienia tej historii musimy cofnąć się do czasów Mikołaja Brodeckiego, ważnej postaci dla tego terenu. To 
on stając się właścicielem Strumienia w 1480 r. dołożył starań, aby ówczesnej wsi nadać prawa miejskie, co stało się 
w 1482 r. W Herbie miasta znalazły się „Orzeł Piastowski” i postać św. Barbary. Zanim jednak to się dokonało w mieście 
musiały funkcjonować m.in. dwa kościoły. Jeden tzw. szpitalny, przy którym pomoc mieli odnajdywać potrzebujący, 
drugi parafialny. Tą pierwszą funkcję przejął istniejący już wówczas kościół pw. św. Krzyża. Drugą zaś świątynię pw. Św. 
Barbary wniesiono dzięki fundacji Mikołaja Brodeckiego w latach 1495-1498. Prawa miejskie dały możliwość rozwoju 
rzemiosła i działalności gospodarczej w Strumieniu. Nie jest tajemnicą, że w ówczesnych czasach rzeka Wisła była 
często wykorzystywanym szlakiem transportowym. Mikołaj Brodecki korzystał z pewnością  z tego środka lokomocji 
do transportu towarów tj. ryb, miodu i innych produktów rzemieślniczych. Trafiały one do innych miast, jak np. do 
Krakowa, Warszawy czy Łodzi. Trzeba wiedzieć, że św. Barbara jest patronką dobrej śmierci oraz trudnych zawodów, 
w tym m.in. flisaków. Możemy się domyślać, że właśnie dlatego nowo wybudowany kościół otrzymał to wezwanie. Ta 
patronka już od tamtego czasu czekała na górnictwo, którego rozwój na naszym terenie trzeba szacować na około XIX 
w. Można więc powiedzieć, że św. Barbara przygarnęła górników Śląska, szczególnie tych ze Strumienia.

Czy św. Barbara stała się ważną postacią dla mieszkańców Strumienia?

Od 1985 r., kiedy przybyłem do Strumienia, pamiętam, że czczono św. Barbarę. Jednak kult naszej patronki domagał 
się rozwinięcia. Ograniczał się bowiem do uroczystości odpustowych i świętowania Barbórki 4 grudnia.  Niestety nie 
organizowano procesji z okazji odpustu, ze względu na surowe wówczas zimy. Od początku mojej pracy duszpasterskiej 
w Strumieniu nie brakowało zajęć. Podjąłem jednak wraz z radą duszpasterską starania, by parafia lepiej poznała 
swoją patronkę. Motywowało nas do tego wiele rzeczy. Warto choćby zauważyć, że św. Barbara jest patronką parafii 
i równocześnie znajduje się w herbie miasta. Nawet protestanci, kiedy przejęli na krótki czas strumieński kościół 
uszanowali św. Barbarę i nie zniszczyli zarówno jej wizerunku jak i relikwii. Osobistą motywacją było dla mnie to, że 
jestem absolwentem Technikum Górniczego i św. Barbara jest dla mnie od lat ważną patronką.

Okiem Prałata – 10 lat sanktuarium św. Barbary
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Jakie starania i prace zostały podjęte w parafii, jakie to przyniosło owoce, co zmieniło się przy kościele św. Barbary?

Trzeba zacząć od tego, że opracowań i informacji zarówno o parafii w Strumieniu jak i o św. Barbarze było bardzo 
niewiele. Podejmując te tematy i poszukiwania zaczęliśmy odkrywać historię parafii. Nie było to łatwe, ale po pewnym 
czasie udało się stworzyć i wydać opracowania, broszury i inne pozycje o parafii i jej patronce. Duża cześć informacji była 
zamieszczana w miesięczniku parafialnym. Odbywały się także sympozja, wystawy i spotkania poruszające te tematy. 
Sukcesywnie i stopniowo prowadziliśmy renowacje i inwestycje w naszym kościele. Warto wspomnieć, że w około 1990 
r. grupa górników pracujących przy postumencie patronki parafii, stojącym obecnie w miejscu dawnego drewnianego 
kościoła, stworzyła prężnie działające „Bractwo św. Barbary”. To ważny filar rozwoju parafii i kultu św. Barbary, dzięki 
któremu dokonano wiele prac przy kościele. W parafii działało także 11 grup modlitewnych, które wspierały parafialną 
radę kościelną. 

Czy to wszystko miało prowadzić do wyróżnienia kościoła parafialnego w Strumieniu rangą sanktuarium, czy myśl 
o takich staraniach pojawiła się później?

Wszystkie działania miały na celu przede wszystkim dobro parafii. Praca duszpasterska, działania charytatywne 
i starania przynosiły duchowe owoce. Parafianie przesiąknięci duchem modlitwy wsparli budowy kościołów w Bąko- 
wie i Zabłociu oraz renowację zabytkowego kościoła parafialnego w Strumieniu. Należy zaznaczyć, że myśl i bezpośre-
dnie starania o wyróżnienie kościoła w Strumieniu rangą sanktuarium rozpoczęły się w 2006 r. Były to m.in. różne 
spotkania, sympozja, wystawy i pielgrzymki. Wytworzyła się atmosfera modlitwy w tej intencji. Nie bez znaczenia były 
przeżywane jubileusze istnienia kościoła i parafii, przeprowadzone misje i rekolekcje. Msze św. wieczorne, codzienna 
homilia, „Godzina Święta” w czwartek i piątek, oraz świadectwa uzdrowień przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. 
Barbary. Znakiem tego są złożone wota, które znajdują się w kaplicy Matki Bożej Strumieńskiej. To wszystko i jeszcze 
wiele innych czynników połączonych z rozmowami z ówczesnym ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej, bpem 
Tadeuszem Rakoczym sprawiły, że prośba o dekret ustanawiający kościół strumieński Sanktuarium św. Barbary została 
przyjęta. 

Został wydany dekret, wyznaczono datę ustanowienia, jak wyglądały przygotowania do bezpośredniego ogłoszenia 
kościoła sanktuarium i jaka była wizja jego funkcjonowania?

Podstawową sprawą były rekolekcje parafialne, przygotowujące do tego wydarzenia. Zaangażowanie grup parafialnych, 
które modlitwą oraz pracą pomogły w zorganizowaniu uroczystości. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Prałat Stanisław 
Czernik. Po Mszy św. została odsłonięta tablica pamiątkowa, znajdująca się na frontonie kościoła. Zamieszczono na 
niej herb miasta z 1503 r. Z tej okazji został ogłoszony rok św. Barbary w parafii. Podczas jego trwania dokonała się 
peregrynacja obrazu św. Barbary w rodzinach parafialnych. Wydano broszurę o św. Barbarze, gdzie zamieszczono 
historyczne nieszpory do św. Barbary, akatyst o św. Barbarze i szereg ilustracji dotyczących naszej patronki. Ks. bp. 
Tadeusz Rakoczy 20 grudnia 2009 poświęcił trzy nowe dzwony, a na wieży pojawiła się figura św. Barbary. Od tego okresu 
na całe miasto rozbrzmiewa również aklamacja do naszej patronki. Dopełnieniem upowszechnienia kultu św. Barbary 
było utworzenie w tym czasie „Żywej Szopki”, która gromadziła tłumy pielgrzymów. Dzięki tym wszystkim działaniom 
wielu ludzi mogło poznać historię miasta, naszą parafię i nowo utworzone Sanktuarium. Nasz kościół stał się miejscem 
pielgrzymkowym, w którym wierni wypraszają potrzebne dary. Dopełnieniem błogosławionych łask sanktuarium była 
budowy w latach 2008-2010 kościoła Matki Bożej Szkaplerznej w Zbytkowie. 

Z perspektywy 10 lat jako pierwszy kustosz widzę dobry wpływ tych wszystkich starań dla parafii i wiernych. Św. Barbara 
była piękną, 18-letnią dziewczyną, wszechstronnie wykształconą, odważną i religijną. Cechowała się zdecydowaną 
wiernością Bogu. Życzę, aby ta wspaniała postać stała się dla młodych opiekunką i wzorem w podejmowanych decyzjach, 
a dla dorosłych oparciem w trudnościach i chorobach. Dla górników i ich rodzin niech będzie opiekunką w pracy, a dla 
każdego pomocą, by bogatym w łaskę uświęcającą przejść do Królestwa Niebieskiego.

Z ks. prałatem Oskarem Kuśką rozmawiał ks. Bartłomiej Kijas



Co słychać w naszej szkole
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CZERWONY DZIEŃ W KLASACH 1-3
W piątek 11 października zrobiło się w naszej 
szkole kolorowo. Wszyscy uczniowie przyszli 
ubrani na czerwono oraz przynieśli swoje ulu-
bione czerwone zabawki. Wspólnie bawiliśmy 
się czytając bajkę Czerwony Kapturek, kolorując 
oraz rozwiązując zagadki. 

UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA
W dniu 14 października 2019 r. odbyło się uro-
czyste pasowanie na ucznia. Uczniowie klasy 
pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie. Każdy 
uczeń został pasowany na ucznia specjalnym ołów- 
kiem. Pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, legi-
tymacje oraz upominki w postaci kuferków z po- 
mocami dydaktycznymi, zakupione przez rodzi- 
ców. Część artystyczną przygotowały wychowaw-
czynie klas I - Dorota Gabzdyl, Anna Jerabkova 
oraz Marzena Nikiel.To był wyjątkowy dzień, 
w którym brali udział Pani Dyrektor Beata Greń, 
Pani Wicedyrektor Bożena Filipowska, Grono Pe- 
dagogiczne naszej szkoły oraz rodzice pierwszo-
klasistów.

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY
16 października br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Strumieniu odbył się drużynowy tur-
niej szachowy szkół podstawowych naszej gminy. 
Zawody zostały przeprowadzone systemem szwaj- 
carskim-kontrolowanym, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami PZ Szachowego, Sędzią głów-
nym zawodów był pan Jan Jałowiczor. Uczniowie 
naszej szkoły w kategorii dzieci (2007 i mł.) zajęli 
I miejsce i awansowali do finału powiatowego.
Skład drużyny: Mateusz Czech, Antoni Bojda, 
Maciej Czaja, Zofia Czaja Zespół w kategorii 
młodzież (2005-2006) uplasował się na III 
pozycji.  Zagrali w składzie:Michał Janoszka, 
Albert Blobel, Paweł Krawiec, Sylwia Michalec 

TEATRZYK W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W dniu 21 października uczniowie klas pier-
wszych skorzystali z zaproszenia Miejskiej Biblio- 
teki Publicznej w Strumieniu i wzięli udział 
w  rzedstawieniu pt. „Przygody Pippi Skarpetki”. 
Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli przed-
stawienie i brali w nim czynny udział.

Październikowe owoce pracy uczniów Szkoły Podstawowej
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

17 października na boisku przy Szkole Podsta-
wowej w Strumieniu odbył się Turniej Piłki Noż- 
nej uczniów szkół podstawowych z gminy Stru-
mień. Zawody otworzyła dyrektor Beata Greń, 
która na zakończenie imprezy wręczyła medale 
i dyplomy najlepszym drużynom. Do zawodów 
przystąpiło ponad 100 uczniów rozgrywających 
turnieje w dwóch kategoriach wiekowych. W gru- 
pie najmłodszej wygrała nasza szkoła, zaś w gru-
pie starszej Szkoła Podstawowa z Drogomyśla. 
Obie będą reprezentowały naszą gminę w kolej-
nych eliminacjach. Grupa chłopców: Jakub Bar-
wicki, Nikodem Piekut, Kacper Wychowaniec, 
Oliwier Niemczyk, Krzysztof Kurowski, Tomasz 
Stryczek, Eryk Wyleżuch, Jakub Stawowczyk, 
Jakub Michalik weźmie udział w zawodach 
odbywających się w Skoczowie.

CZAS NA JĘZYK ANGIELSKI!
28 października w naszej szkole odbyły się za-
jęcia języka angielskiego, które poprowadził Ja- 
mes Williamson – obywatel Zjednoczonego Króle- 
stwa. Spotkanie to było doskonałą okazją, by 
dowiedzieć się o codziennym życiu Anglików, po- 
znać różnice pomiędzy polskim i angielskim sy-
stemem edukacji i   poćwiczyć swój angielski. 

Każdy uczeń opowiadał o zainteresowaniach, pa- 
sjach i planach na przyszłość. Największą niespo-
dzianką był fakt, że pan James mieszka.... w Zby- 
tkowie! Mamy nadzieję, że to spotkanie jest po- 
czątkiem nowej przyjaźni pomiędzy naszymi ucz- 
niami a panem Jamesem.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 
Podobnie jak każdego roku, nasza szkoła włączy-
ła się w działania związane z Ogólnopolskim Ty- 
godniem Kariery, który przebiegał pod nazwą 
„Pasja, profesja, powołanie”. W ramach obcho-
dów tygodnia uczniowie klas młodszych ucze- 
stniczyli w zajęciach „Zawody w moim otocze-
niu”, w klasach siódmych skupiono się nad róż-
nymi miejscami pracy, zaś lekcje prowadzone 
przez pedagoga szkolnego w klasach piątych 
i  szóstych dotyczyły analizy swoich umiejętno- 
ści i zainteresowań pod kątem doboru przyszłe-
go zawodu.
W Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych od- 
bywały się spotkania z panią kucharką, pielę-
gniarką, uczniowie wybrali się też do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i na Komisariat Policji 
w Strumieniu. Efektem zajęć były prace plasty-
czne dotyczące różnych zawodów.

Katarzyna Pająk i Izabela Hanzlik
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Matka Boża Ostrobramska
Temat, nie wybrałam przypadkowo. Grudzień ze względu na 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Święta Bożego 
Narodzenia przypomina nam o Matce Bożej. Zastanawiając się 
o czym napisać, na myśl przyszło mi kolejne skojarzenie. W 2019 
r. obchodzimy 450. rocznicę zawarcia unii lubelskiej między Polską 
a Litwą. W związku z tym przeniosłam się do stolicy Litwy – Wilna, 
gdzie w Kaplicy Ostrobramskiej znajduje się cudowny obraz 
Najświętszej Marii Panny – Matki Boskiej Miłosiernej. Nazywany 
jest też  Madonną Ostrobramską lub Madonną Wileńską, czczony 
nie tylko przez katolików, ale również wyznawców prawosławia 
i unitów. Warto dodać, że Matkę Bożą Ostrobramską wspomina się 
16 listopada. 
Ostra Brama była na przełomie XV i XVI w. jednym z murów 
obronnych, gdzie w związku z  tradycją pielęgnowaną od czasów 
średniowiecza umieszczano święte obrazy, aby chroniły przed niebezpieczeństwem. Jednakże 
pierwotna nazwa bramy to „Miednicka” (inaczej „Krewska”), zaś „Ostra Brama” jest po raz pierwszy 
wzmiankowana w 1594 r. i nawiązuje do jednej z dzielnic. Trudno dowieść kto jest autorem obrazu. 
Od II poł. XVII w. zauważalny był kult Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy, który następnie rozwijał 
się w I poł. XVIII w., a później po rozbiorach Polski. Przed obrazem modlili się i Polacy i Litwini, 
byli wśród nich Adam Mickiewicz oraz Juliusz Słowacki. Współcześnie do tego miejsca przybywają 
pielgrzymi z całego świata. 
W 1626 r. do Wilna zawitał zakon karmelitów bosych. Otrzymali pozwolenie na budowę klasztoru oraz 
kościoła Św. Teresy z Avila. W 1671 r. o wybudowanie drewnianej kaplicy (jak to się określa – w postaci 
łuku) postarał się karmelita o. Karol od św. Ducha. Obraz przeniósł uroczyście do kaplicy i wyświęcił 
biskup wileński Aleksander Sapieha. To właśnie karmelitom bosym powierzono opiekę nad obrazem. 
W latach 1712-1715 powstała kamienna kaplica. W XIX w. przybrała ona wygląd klasycystyczny 
z uwagi na prace restauracyjne z 1829 r. Prace remontowe w kaplicy poczyniono też w 2010 r. 
Obraz został koronowany 2 VII 1927 r. Podczas uroczystości nie zabrakło prezydenta II RP Ignacego 
Mościckiego oraz marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a samej koronacji złotych koron dokonał 
arcybiskup metropolita warszawski kard. Aleksander Kakowski. Obecni byli przedstawiciele władz 
kościelnych  Litwy i Polski. Ostra Brama jest również związana z Obrazem Miłosierdzia Bożego, 
który powstał w Wilnie, a po raz pierwszy wierni mogli go ujrzeć w dniach 26-28 IV 1935 r. właśnie 
w oknie galerii przy kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. Wspominając o Matce Bożej na myśl przycho-
dzi też św. Jan Paweł II, który to za swojego pontyfikatu w 1993 r. modląc się w Kaplicy Ostrobram-
skiej przywołał słowa słynnej Inwokacji z dzieła Adama Mickiewicza pt.: „Pan Tadeusz”: Panno 
święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (...) Jak mnie (...) do zdrowia 
powróciłaś cudem!1 Nawiązał wtedy do ocalenia życia z zamachu, wspominając 1981 r. 
Zarówno w Kaplicy Ostrobramskiej jak i w kościele Św. Teresy odbywają się w dni powszednie oraz 
w niedziele Msze święte po polsku i litewsku. Miałam w kwietniu 2013 r. zaszczyt być w Ostrej 
Bramie na indywidualnej modlitwie, a w niedzielę uczestniczyć we Mszy świętej po polsku w kościele 
Św. Teresy. Pozostaje to dla mnie niezapomnianym przeżyciem, do dziś wspominam go ze łzami 
wzruszenia - kościół był pełen wiernych. Pamiętam jak pięknie mówiono o Polsce i Polakach, którzy 
mieszkają w granicach państwa. Mogę potwierdzić, że w Wilnie w kościele Św. Teresy pamiętają 
i modlą się za nas. 

Źródła:
Ostra Brama, POZNAJ WILNO, http://poznajwilno.pl/miasto/zabytki/kategoria-koscioly/ostra-brama/  

(dostęp: 15.11.2019).



Niezwykłe kobiety z Biblii – Rachab
Tamar, Rachab, Rut, Batszeba i Maria- pięć 
niezwykłych kobiet wyróżnionych w Piśmie 
Świętym Ostatnio poznaliśmy życie Tamar, 
która nie bała się przejąć kontroli nad wła-
snym życiem. Podążając dalej śladem tych 
kobiet trafiamy na Rachab, której historia 
zapisana została w Księdze Jozuego. 
Rachab mieszkała w Jerychu i pracowała 
w „najstarszym zawodzie świata”. Pewnej no- 
cy dała schronienie izraelskim szpiegom, któ-
rzy przybyli do Jerycha. Okłamała żołnierzy, którzy szukali szpiegów naprowadzając ich na błędny 
trop. Pomogła zwiadowcom wydostać się bezpiecznie 
z miasta, ale nie zrobiła tego bezinteresownie. Wymogła na nich obietnicę, że po zdobyciu  Jerycha 
oszczędzą ją i jej rodzinę. Szpiedzy dotrzymali danego słowa i wyprowadzili Rachab, jej rodziców, 
braci i wszystkich, którzy z nią byli poza miasto, które następnie spalili. Rachab wraz z rodziną 
zamieszkała wśród ludu Izraela.
Co takiego zrobiła Rachab, że można nazwać ją niezwykłą kobietą? Przenosząc jej historię na 
współczesność można powiedzieć, że zdradziła swoje miasto- swój naród. W zamian za korzyść 
osobistą przysłużyła się wrogom. W oczach społeczności Jerycha czyn tan jest haniebny i podlega 
najsurowszej karze. Dlaczego zatem miałaby być wzorem dla innych?
Fragment jej wypowiedzi pokazuje, że wszyscy mieszkańcy kraju zdawali sobie sprawę z sytuacji 
w jakiej się znaleźli. Słyszeli również o cudach, 
jakie towarzyszyły wędrówce Izraela do Ziemi 
Obiecanej i uwierzyli, że Bóg Żydów zawsze 
zwycięża. Rachab jednak nie poprzestała na 
pogodzeniu się z tymi faktami, ale uznała, że to 
Bóg ma rację a nie jej naród. Poddała się Bożemu 
myśleniu 
i zrezygnowała ze swojego punktu widzenia. 
Zrozumiała i uwierzyła, że może uratować siebie 
i swoją rodzinę tylko wtedy gdy będzie z Bogiem 
i jego ludem. Pokazuje nam, że nawet będąc 
zepchniętym na margines społeczeństwa (była 
przecież prostytutką) i zdradzając swój naród, 
można ocalić swoje życie, trzeba tylko uwierzyć 
i zaufać Bogu.

S.M.
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Natalia Gabryś-Klus

1 Cyt. za: Czytelnia. 16 listopada. Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska. Matka Miłosierdzia, Internetowa Liturgia 
Rodzin, 31.10.2013, https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-16d.php3 (dostęp: 15.11.2019).
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