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Oto Pan przybywa,
prostujcie drogi swego życia

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia - i co dalej?

No właśnie…oto jest pytanie, tym bardziej, że 20.11 kończy się ten Święty
Czas ogłoszony 8.12.2015 r. przez papieża Franciszka. Na to pytanie spróbuje dla nas odpowiedzieć Ks. Piotr
Pawlukiewicz, który wypowiedział się
na dwa ściśle związane z tą kwestią
tematy, tj. na temat czasu łaski oraz
o mierze ufności w Miłosierdzie Boże.
Zatem posłuchajmy (przeczytajmy):
<< D: Jak to jest ze specjalnymi
okresami w życiu Kościoła (np. jubileuszowy rok czy godzina miłosierdzia)? Czy w takim czasie Bóg może
nam dać więcej łask niż innym?
Czy wtedy jest bardziej miłosierny? Przecież stoi to w sprzeczności
z tym, że dla Boga czas nie istnieje, że Bóg jest wieczny, niezmienny.
Jeżeli ktoś daje dla nas więcej czegoś
dobrego, to znaczy, że bardziej nas
kocha; a miłość Boga jest przecież
zawsze maksymalna.
Ks. P.: Najważniejszą rzeczą dla Pana
Boga jest to, co mamy w głębi serca. Ku
czemu jest zwrócone nasze najgłębsze
JA. W Piśmie Świętym jest powiedziane, że kult miły Bogu dokonuje się w
duchu i prawdzie. Ale żebyśmy pokazali Panu Bogu, co mamy w głębi serca, albo, co jeszcze ważniejsze, byśmy
to sobie sami uświadomili- Bóg przecież doskonale zna nas wszystkich do
głębi- musimy to wyrazić na zewnątrz.
Podawałem już kiedyś taki przykład,
że człowiek leży na łóżku i mówi:
„Jaki jestem głodny, o jaki jestem
głodny. Po prostu skręcam sięz głodu”.
Dzwoni do niego mama i pyta: „Co
tam, syneczku?”. On na to, że taki jest
głodny. A mama: „Zrobiłam ci kanapki, bułeczka z masełkiem, szyneczka,
pomidorek, ogóreczek. Są w lodówce,
idź i sobie weź”. „Nie, do lodówki to
tak daleko, nie chce mi się iść”. „To ty,
synku, nie jesteś głodny, tobie się tylko wydawało, ty tylko tak mówiłeś”.
Jeżeli człowiek jest naprawdę głodny, to nie będzie dla niego kłopotem
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pójść pięć kroków do lodówki i wziąć
sobie jedzenie. Otóż podobnie jest
z praktykami religijnymi. Nieraz nam
się wydaje, że jesteśmy tacy pobożni,
tak mocno kochamy Pana Boga. A Pan
Bóg sprawdzając człowieka, mówi:
„Ustanowiłem i ogłaszam ustami
Kościoła sanktuarium, które znajduje
się dwa kilometry od twojego domu.
Jeśli pójdziesz do tego sanktuarium, to
dostaniesz łaski specjalne. Chcesz?”.
I ktoś na to odpowiada: „No, kocham
Boga, łaski potrzebuję, ale iść dwa kilometry to ja nie mam czasu”. Wtedy
Pan Bóg mówi: „A widzisz? Więc nie
chcesz”. Pan Bóg ustanawia specjalne miejsca, ustanawia specjalny czas,
żebyśmy mogli otrzymać specjalną
łaskę. Ale musimy się pospieszyć,
musimy podjąć pewien wysiłek. Pan
Bóg bardzo chce, żebyśmy zaczerpnęli Bożych darów, ale nie będzie ich
nam wciskał na siłę do serca. Pan Bóg
czasami chce nas pobudzić do tego,
żebyśmy sięgnęli po Jego pokarmy duchowe, ale powtarzam, nigdy nam ich
nie będzie przynosił na tacy i podstawiał pod nos. On nam je tylko pokazuje, a czasem trochę bardziej przybliża.
Mówi nam na przykład: „Nie musisz
jechać na Jasną Górę po łaski, tylko
dostaniesz je w swojej katedrze, tutaj,
na miejscu. Chcesz tych łask?”. Ktoś
stwierdza, że na Jasną Górę to by nie
pojechał, ale do katedry pójdzie, i dostanie odpust zupełny z okazji roku
świętego. Ale jeśli do katedry też mu
się nie chce iść, chociaż nawet w niedzielę będzie przechodził w pobliżu,
idąc z dziećmi na lody, to Pan Bóg powie: „Widzisz? Ty tak naprawdę tego
nie chcesz”. To, że Bóg nam czyni
miejsca święte i czasy święte, nie znaczy, że w pewnym momencie staje się
bardziej miłosierny, bardziej kochający. Taki jest więc sens tego, że Pan
Bóg ustanawia miejsca i czasy łaski:
tu i tu, od tej do tej godziny możesz
dostać łaskę; jeśli się pospieszysz, to ją
dostaniesz; jeśli nie, to nie. I sam się,
człowieku, przekonaj, czy jej chcesz.
D: W modlitewniku autorstwa księdza Szyca z roku 1977 wśród sześciu grzechów przeciwko Duchowi
Świętemu jest wymieniona „zbytnia
ufność w miłosierdziu Boskim”.

Ks. P.: Moim zdaniem „zbytnia” ufność to złe sformułowanie. Myślę, że
znane jest nam wszystkim takie zjawisko, że gdy czegoś jest za dużo, wtedy
to coś staje się czymś innym. Na przykład, ktoś do kogoś się po bratersku
przytula. I chce mu dać odczuć, że
darzy go wielkim uczuciem. I dlatego
pręży mięśnie, by coraz mocniej go
objąć. I nagle…trach! Złamał mu żebro. To już by nie był nadmiar czułości, tylko nieroztropność i zadany ból.
Czyli: czule, czulej, jeszcze bardziej
czule- i nagle w jednym momencie
nie ma już żadnej czułości, tylko nieuwaga, ból i natychmiastowa zmiana
atmosfery spotkania. Podobnie może
być z gościnnością. Bardzo jestem
gościnny, więc zachęcam swojego gościa: „Częstuj się”. Potem znowu stanowczo: „Jeszcze raz się poczęstuj”.
I po chwili- już tonem rozkazu: „No,
częstuj się, jedz!”. I to już nie będzie
gościnność. Podobnie jest z ufnością.
Ktoś zaufał Jezusowi. Zgrzeszył,
ale mówi: „Jezus mnie przyjmie”.
Zgrzeszył drugi raz, ma wątpliwości,
ale mówi: „Nie, Jezus mnie jeszcze
raz przyjmie”. Pięknie, ma większą
ufność. Zgrzeszył trzeci raz. Mówi:
„Jezus mnie tak kocha, że na pewno
mnie przyjmie, a ja zrobię wszystko,
żeby się poprawić”. Świetnie, masz
coraz większą ufność. Ale jeśli ktoś
tak stopniując, w pewnym momencie
powie lekko: „Ja sobie będę grzeszył,
a Chrystus i tak będzie mi wybaczał”,
to już nie jest zbytnia ufność, tylko to
w ogóle nie jest ufność. Nie może być
„za dużo” miłości, bo „za dużo” to już
nie jest miłość. Mówimy nieraz „zła
miłość”. Nie ma złej miłości. Miłość
jest dobra, a jeśli jest „zła”, to w ogóle
nie jest miłość. Ufność może być duża
lub mniejsza, ale zawsze będzie pozytywna. Natomiast „zbytnia ufność” to
już nie jest ufność. To lekceważenie.
Powiedziałbym raczej, że to bezczelność, bo jest to kpienie z Pana Boga.
Dlatego określenie „zbytnia” jest
sprzeczne z pojęciem ufności. To tak,
jakby powiedzieć: „zło czyniąca miłość”, „gościna, która upadla i poniża
gościa”. Natomiast grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest założenie,
że pogrzeszę sobie jeszcze tydzień lub
dwa, to czy tamto jeszcze zrobię, a Pan

Bóg i tak mi wszystko wybaczy. Pan
Bóg jest cierpliwy, czeka, żeby grzesznik się opanował, ale w pewnym momencie powie: „Stop, grzeszniku, nie
będziesz sobie ze Mnie robił żartów”.
Tak więc co innego jest w sytuacji,
kiedy ktoś się zmaga z grzechem,

CHRZTY:
Lea Emilia Możdżeń,
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Karol Matloch
OGŁOSZENIA NA GRUDZIEŃ
• W pierwszą niedzielę adwentu na
Mszach Świętych będą święcone
opłatki i świece „CARITAS”, które
będzie można nabyć u Pań z zespołu
charytatywnego i u siostry w zakrystii.
• Roraty w naszym kościele będą
odprawiane w następującym porządku: od poniedziałku do piątku
o godz. 18:00, w soboty o godz.
7:00. Temat przewodni tegorocznych rorat to: „Odkrywcy skarbów diecezji bielsko-żywieckiej”
(z racji 25-lecia istnienia diecezji). Oprócz nagród za uczestnictwo na roraty wylosujemy trójkę
dzieci z wypełnioną w 100% planszą, które wezmą udział w losowaniu nagrody diecezjalnej jaką jest
pielgrzymka do Niepokalanowa
z opiekunem-rodzicem. 25 zwycięzców zostanie wylosowanych
podczas Orszaku Trzech Króli
w Bielsku-Białej 6.01.2017 r. SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO
UCZESTNICTWA MŁODSZYCH I
STARSZYCH
• 3 grudnia o godz. 10:00 będzie Msza
Św. dla górników z naszej parafii z
okazji wspomnienia ich patronki i
opiekunki św. Barbary. Wszystkim
górnikom SZCZĘŚĆ BOŻE!
• 4 grudnia będziemy przeżywać nasz
odpust ku czci św. Barbary. Sumie

szarpie się z nim, podchodzi go z różnych stron, ale niestety, jak do tej pory,
przegrywa. Wtedy Bóg go wspiera
i nieustannie go przyjmuje. A co innego, gdy ktoś pogodził się z grzechem,
nie robi żadnego wysiłku duchowego,
bo bazuje na tym: Bóg i tak mi odpuści

grzechy>>.

przewodniczyć będzie Ks. Jacek Pędziwiatr z Radia „Anioł Beskidów”.
Zachęcamy do licznego udziału. Ks.
Jacek poprowadzi także „Triduum”
przed odpustem. Program jest następujący:
Piątek 2.12, g. 18:00
Msza Św. z nauką
Sobota 3.12, g. 7:00 i 18:00
Msza Św. z nauką
Niedziela 4.12
Msze Św. z nauką
• 5 grudnia nasza parafia przeżywać
będzie wieczystą adorację. Zachęcamy do licznego udziału. Program
adoracji:
8:00 – 9:00
Część Radosna Różańca Św.
9:00 – 10:00
Część Światła Różańca Św.
10:00 – 11:00
Część Bolesna Różańca Św.
11:00 – 12:00
Część Chwalebna Różańca Św.
12:00
Anioł Pański
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:30
Uroczyste Nieszpory i zakończenie
adoracji
18:00 Msza Św.

Szkaplerznej w Zbytkowie będzie
koncert ewangelizacyjny zespołu
Kapela.N. Szczegóły na stronie internetowej parafii www.strumien.
duszpasterstwa.bielsko.pl
• Solenizantom tego miesiąca składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o pamięci modlitewnej.

Prosimy, aby Róże Różańcowe poprowadziły część Radosną i Bolesną,
a Apostolat Maryjnyo poprowadzenie
części Światła i Chwalebnej. Koronkę
do Bożego Miłosierdzia prosimy by
poprowadzili kandydaci do bierzmowania. Pozostałych parafian prosimy
o liczny udział. Nie skąpmy czasu
Jezusowi!
• W trzecią niedzielę adwentu (11.12)
zapraszamy parafian do naszej świątyni na godz. 19:15 na AKATYST
ku czci Bogarodzicy- nabożeństwo
z tradycji Kościoła Wschodniego
ku czci Matki Bożej. Proszę wziąć
ze sobą na to nabożeństwo świece z
okapnikami.
• 16 grudnia o 19:00 w kościele MB

(tekst pochodzi z książki:
P. Pawlukiewicz,
Katechizm poręczny, wyd. SSL,
Warszawa 2015)

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:
• P. Annie Kasperydus
• Państwu Wioletcie i Henrykowi
Blinda
• Państwu Zofii i Janowi Czaja
• P. Mirosławie Puszczewicz
• Państwu Dziędziel
z ul. Powst. Śl. 17
• Państwu G. A. Sojka
• Państwu Teresie i Janowi Dziędziel
• Państwu Biedrawa
z ul. Granicznej 7
• P. Karolowi Rysiowi
• Państwu Gabrieli i Janowi Krawczyk
• Państwu Spandel
z ul. Ks. Londzina 49
• Panom Tomaszowi Strządale i Krystianowi Kusiowi
• Państwu Cierpiał z ul. Brzozowej 37
• Państwu Folek z ul. Olszyna 5
• P. Magdalenie Chrobak
• P. Bartłomiejowi Ślękowi
• P. Andrzejowi Chrobakowi
Sprostowanie do poprzedniego numeru:
Str 6, zdjęcie nr 10 - poprawny opis:
W miejscu tym spoczywa Ks. Dziekan
Jan Baran.
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• 1 XII 2016 - I CZWARTEK
MIESIĄCA
8:00 - Za + Janinę Fober - od córki z
rodziną
18:00 - W Zbytkowie: W int. czcicieli
Różańca żyjących i zmarłych
18:00 - 1) Za + Jana i Marię
Maciejowskich oraz Danutę Sosna
2) Za + Karola Matlocha - od
Edyty Jęcek z rodz.
• 2 XII 2016 - I PIĄTEK MIESIĄCA
7:00 - 1) W int. Czcicieli NSPJ żyjących
i zmarłych
2) Za + Mariannę, Alojzego,
Ludwika, Andrzeja Francuz,
++ z rodz. Francuz i Trojan
16:30 - W Zbytkowie: Za + Annę
Gabzdyl - od rodz. Jałowiczor
18:00 - 1) Do Bożej Op. w int. Oliwii
z ok. 18 rocz. ur.
2) Za + Martę Janota w 10 r. śm.,
syna Janusza, męża Brunona
i rodziców z obu stron
• 3 XII 2016 - I SOBOTA MIESIĄCA
7:00 - Msza św. wynagradzająca
za zniewagi wyrządzone
Niepokalanemu Sercu NMP
10:00 - 1) Do Bożej Op. za wstaw. Św.
Barbary w int. górników i ich rodzin
2) Za ++ górników
18:00 - 1) Za + Julię Skórzańską w rocz.
śm., męża Mariana, córkę Marię,
zięcia Władysława, syna Jana,
krewnych, dusze czyśćcowe
2) Za + Zofię Puszczewicz
w rocz. śm., rodziców
i szwagrów: Zbigniewa
i Krystiana, dusze czyśćcowe
• 4 XII 2016 - II NIEDZIELA
ADWENTU, ODPUST KU CZCI
ŚW. BARBARY
6:30 - Za + Edwarda Chatysa i jego
rodziców
8:00 - W int. czcicieli Różańca żyjących
i zmarłych
9:30 - Za + Krystiana Ochodka w 13 r. śm.,
ojca Antoniego i dusze czyśćcowe
10:00 - W Zbytkowie: Za + Marię i
Aleksandra Króliczek
11:00 - SUMA ODPUSTOWA W INT.
PARAFIAN
16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Wiktorię Bartlik, męża,
synów: Franciszka i Jana, córkę
Wiktorię oraz krewnych
• 5 XII 2016 - PONIEDZIAŁEK,
WIECZYSTA ADORACJA
7:00 - Za + Martę Michalik, Józefa
Kubicę, ++ z rodz. Michalik,
Konieczny, Halinę Sosnowską
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18:00 - 1) Za + Annę Pietroniec w 1 r. śm.
2) Za + Marię Puzoń i męża Adolfa
3) Za + Wandę i Ferdynanda
Szopka, Gertrudę Żelawską,
rodziców i brata
• 6 XII 2016 - WTOREK,
WSPOMNIENIE MIKOŁAJA
7:00 - 1) Za + Eugeniusza Szczypkę- od
rodz. Czerwińskich
2) Za + Krystynę Kurpas- od
rodz. Szymoszków i Królów
18:00 - 1) Za + Renatę Hutnicką w 6 r. śm.
2) Za + Jadwigę Kudla w 20 r.
śm., męża Henryka, ++ rodziców
z obu str.
• 7 XII 2016 - ŚRODA, WSPOM.
ŚW. AMBROŻEGO
7:00 - 1) Za + Jerzego Polińskiego w 1 r.
śm., ++ z rodz. Polińskich- od
żony, córki i syna z rodzinami
2) Za + Stanisława Błaszczyka
- od rodz. Czaja i Janik
18:00 - 1) Za + Jana i Urszulę Czauderna,
syna Marka i rodziców z obu str.
2) Za + Joannę Brańczyk i męża
Adama
• 8 XII 2016 - CZWARTEK, UROCZ.
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NMP
7:00 - Do Bożej Op. za wstaw. MB
Niepokalanej z ok. ur. i imienin
Marii
9:00 - Za + Wiktora Stryczka, rodziców,
teściów i rodzeństwo
16:00 - W int. Dzieci Maryi
17:00 - W Zbytkowie: Za + Zdzisława
Barcika- od rodz. Bochenków
i Michałków
18:00 - Za + Franciszka Zubera na pam. ur.
• 9 XII 2016 – PIĄTEK
7:00 - 1) Za + Henrykę Dziewięcką,
Marię i Henryka Nowrat, Annę
i Stanisława Dziewięckich
2) Za + Józefa Strządałę- od rodz.
Zaremba
18:00 - 1) Za + Hermana Sikorę i córkę
Grażynę Podskarbi
2) Za + Stanisława Pisarka,
rodziców i rodzeństwo z obu str.
• 10 XII 2016 - SOBOTA
7:00 - 1) Za + Bolesławę Dubicką
w 30 dzień po śm.
2) Za + Henryka Jarzyńskiego
- od brata z rodz.
18:00 - 1) Za + Hermana Sikorę i córkę
Grażynę Podskarbi
2) Za + Stanisława Pisarka,
rodziców i rodzeństwo z obu str.
• 11 XI 2016 - III NIEDZIELA
ADWENTU
6:30 - W int. parafian

8:00 - Za + Karola i Helenę Płonka,
rodziców, rodzeństwo z obu stron,
dusze czyśćcowe
9:30 - Za + Cecylię i Franciszka Folków,
córkę Stanisławę
10:00 - W Zbytkowie: Za + Tadeusza
Króla, Zofię i Józefa Król
11:00 - Za + Emilię i Józefa Puzoń,
rodziców, Zofię i Helenę Puzoń
16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + rodziców: Marię i Józefa
Bukowskich, dusze czyśćcowe
• 12 XII 2016 - PONIEDZIAŁEK,
WSPOM. MB Z GUADALUPE
7:00 - 1) Za + Józefę Sowę
- od mieszkańców bloków przy
ul. Powst. Śl. Nr 2 i 4
2) Za + Eugenię Sosnę- od Zofii
z rodzinami, Jolanty i byłej
sąsiadki Ilony
18:00 - 1) Za + Józefa Stokłosę, Jadwigę
Słany, krewnych z obu stron
2) Za + Bronisława Piwko, syna
Mirosława i rodziców
• 13 XII 2016 - WTOREK,
WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI
7:00 - 1) Za + Annę Strządała w 15 rz.
śm., męża Franciszka, ++ z rodz.
Strządała i Chudek
2) Za + Henryka Francuza- od
cioci Heleny Wajsman
18:00 - 1) Za + Ludwika i Natalię
Brandys, ++ rodziców,
rodzeństwo z obu stron
2) Za + Alojzję i Jana Świeżych,
syna Alfreda, ++ z rodz. Świeży,
Macura, za + Józefa Langa
14 XII 2016 - ŚRODA WSPOM.
ŚW. JANA OD KRZYŻA
7:00 - 1) Za + Wiktorię i Ludwika
Papkoj, zięcia Brunona
2) Za + Janinę Łukasik- od Marii
i Bronisława Łukasik z rodziną
18:00 - ) Za + Annę Żaulodik-Burkot
w 25 r. śm.
2) Za + Karola Pietrzyka, dwie
żony, córkę z mężem, synów
z żonami i dusze czyśćcowe
• 15 XI 2016 - CZWARTEK
8:00 - Za + Wilhelminę Podolską- od
Barbary i Damiana
18:00 - W Zbytkowie: Za + Krystynę Żur
w 1 rocz. śm.
18:00 - 1) Za + Otylię Zupę w 1 rocz. śm.
2) Za + Alojzego Pietrzyka w 28 r.
śm., rodziców, siostry i szwagrów
• 16 XI 2016 - PIĄTEK
7:00 - 1) Za + Bronisława Marekwicę
- od rodz. Lisaków
2) Za + Marię Bochenek - od
rodz. Janików

18:00 - 1) Do Miłosierdzia Bożego w
30 dzień po śmierci za + Karola
Matlocha
2) Za + Mariana Hawełkę, brata
Bogdana, ojca Alojzego, Marię i
Alfreda Litta, syna Ernesta, ++ z
rodzin: Litta, Hawełka, Sedlecki
• 17 XI 2016 - SOBOTA
7:00 - Za + Józefa Biela w 2 rocz. śm.
18:00 - 1) Za + Stanisława Folka, żonę
Emilię, syna Henryka, synową
Jolantę
2) Za + Stefana Jaroszewskiego,
dwie żony, rodziców, rodzeństwo,
zięcia Józefa, dusze czyśćcowe
3) Jubileuszowa Msza Święta z
okazji 90-lecia Koła Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej Strumienia,
za zmarłych i żywych członków
• 18 XI 2016 - IV NIEDZIELA
ADWENTU
6:30 - W int. parafian
8:00 - Za + Ks. kan. Alojzego Raszkę
w 18 r. śm.
9:30 - Za + Agnieszkę i Karola Gawron,
++ rodziców
10:00 - W Zbytkowie: Do Bożej Op. za
wstaw. MB Szkaplerznej w int.
rodziny Kuboszek
11:00 - Za + Ludwika Krzempka w 3 r.
śm., ++ rodziców i teściów
16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Otylię Pietrzyk, męża
Jerzego, rodziców z obu stron,
szwagrów i szwagierki
• 19 XI - SOBOTA - WSPOMNIENIE
BŁ. SALOMEI
7:00 - 1) Za + Elżbietę Gabryś- od rodz.
Ochodków
2) Za + Andrzeja Dąbrowskiegood Łukasza i Zuzanny Lelito
z rodziną
18:00 - 1) Za + Marię Macura, zięciów:
Józefa i Walentego, siostrę Annę
i Martę, bratową Annę i Marię
2) Za + Marię i Józefa Waleczków,
rodziców i rodzeństwo z obu stron
• 20 XII 2016 - WTOREK
7:00 - 1) Za + Janinę Fober- od córki,
zięcia i dzieci
2) Za + Karola Matlocha- od brata
Czesława z rodziną
18:00 - 1) Za ++ z rodziny Lach, Haratyk,
Bogacki
2) Za + Teresę i Wilhelma Puzoniów,
syna Jana i synową Helenę
• 21 XII 2016 - ŚRODA
7:00 - 1) Za + Annę Gabzdyl - od
sąsiadów z ul. Nowowiejskiego
2) Za + Eugeniusza Szczypkę - od
rodz. Ziętków i Gołków
18:00 - 1) Za + Wiesława Strządałę w 25 r.
śm., synów: Damiana i Mateusza
2) Za + rodziców: Elżbietę i
Fryderyka Hawerland i dziadków
z obu stron

• 22 XI 2016 - CZWARTEK
8:00 - Za + dziadków: Mariannę i
Ludwika Płonków, cztery córki,
czterech zięciów, czterech synów,
trzy synowe, ++ z rodz. Płonka
18:00 - W Zbytkowie: Do Bożej Op. z
podz. za otrz. łaski z ok. ur. i o
błog. dla całej rodziny
18:00 - 1) Za + Antoniego Francuza, syna
Henryka, rodziców i teściów
2) Za + Wandę Janiak na pam. ur.,
++ rodziców: Walerię i Wacława
Janiak
• 23 XI 2016 - PIĄTEK
7:00 - 1) Za + Zdzisława Barcika- od
Hildegardy z rodziną
2) Za + Józefa Strządałę- od rodz.
Sojka, Cywiński, Uchyła
18:00 - 1) Za + Hildegardę Janotę
w 6 r. śm., męża Alojzego, syna
Alojzego i zięcia Franciszka
2) Za + Karola i Mariannę
Bochenek, ++ rodziców z obu str.
• 24 XII 2016 - SOBOTA, WIGILIA
BOŻEGO NARODZENIA
7:00 - 1) Do Bożej Op. za wstaw. Matki
Najśw. w int. s. Emanueli,
s. Eugenii, p. katechetki Ewy
z ok. imienin
2) Za + Józefę Sowę - od
mieszkańców bloków przy
ul. Powst. Śl. Nr 2 i 4
3) Za + Eugenię Sosnę - od rodz.
Hawełka, Płonka, Gawron,
Gaszczyk
22:00 - W Zbytkowie: W int. parafian
24:00 - W int. parafian
• 25 XII 2916 - NIEDZIELA,
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO
NARODZENIA
8:00 - Za + Marię i Erwina Słowik,
córkę Janinę i siostrę Zofię
9:30 - Za + Janinę Łukasik- od rodz.
Czaja, Kusarek, Zachorek i Bojda
10:00 - W Zbytkowie: Do Bożej Op. z
podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 18 rocz. ur. Doroty
11:00 - W int. parafian
17:00 - Do Dzieciątka Jezus za wstaw.
Matki Najśw. i św. Józefa o błog.
i potrzebne łaski
• 26 XII 2016 - PONIEDZIAŁEK,
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
MĘCZENNIKA
6:30 - Za + ojca Stanisława Pieczka w
rocz. śm., mamę Zofię, dziadków
z obu stron, wnuka Tomasza, Ewę
Szczotka, Marię Bujok, ++ z rodz.
Czylok, Mirek, Misiąg, Podbioł,
Zachraj, za ++ kapłanów, siostry
zakonne i dusze czyśćcowe
8:00 - Za + Jana i Julię Kopel, syna
Franciszka, Bolesława i
Sylwestra, ++ z rodz. Perchała
9:30 - Za + Wiktora Ociepkę, syna
Leona i córkę Krystynę

10:00 - W Zbytkowie: Do Dzieciątka
Jezus za wstaw. Matki Najśw. i
św. Józefa w int. Wiktorii, Danuty
i Tomasza Juda
11:00 - Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog. dla
całej rodziny
17:00 - Za + Kazimierza Kajsturę, ojca
Tadeusza, dziadków, teściów
i dusze czyśćcowe
• 27 XII 2016 – WTOREK, ŚWIĘTO
ŚW. JANA EWANGELISTY
7:00 - 1) Za + Alfreda Migdała w 1 r. śm.
2) Za + Wilhelminę Podolską - od
Żywego Różańca
3) Za + Bronisława Marekwicęod sąsiadów z klatki 4c
18:00 - Za + Jana i Otylię Brandys, ++
dziadków z obu stron
• 28 XII 2016 - ŚRODA, ŚWIĘTO
ŚŚ. MŁODZIANKÓW
MĘCZENNIKÓW
7:00 - 1) Za + Marię Bochenek- od rodz.
Puzoniów z ul. Polnej
2) Za + Andrzeja Dąbrowskiegood chrześnicy Małgorzaty
Wajnbrener z rodziną
3) Za + Annę Gabzdyl - od sąsiadów
z ul. Nowowiejskiego i 1 Maja
18:00 - Za + Marię Firlej i męża Jana,
dusze czyśćcowe
• 29 XII 2016 CZWARTEK
8:00 - W int. czcicieli Apostolatu
Maryjnego i Patronki Dobrej
Śmierci żyjących i zmarłych
18:00 - 1) Za + Jadwigę Przemyk, męża
Ludwika i Emanuela Puzonia, ++
rodziców i rodzeństwo z obu str.
2) Za + Eugeniusza Szczypkę- od
wujka Tadeusza z rodziną
3) Za + Zdzisława Barcika- od
kuzyna Rudolfa z rodziną
• 30 XII 2016 - PIĄTEK, ŚWIĘTO
ŚW. RODZINY Z NAZARETU
7:00 - 1) Za + Józefa Strządałę - od
Jolanty i Zofii z rodzinami
2) Za + Józefę Sowę- od męża,
syna, córki i szwagra z rodziną
3) Za + Eugenię Sosnę - od
wnuczki Ani, Kewina i
prawnuczki Zofii
18:00 - Za + Renatę Hutnicką
• 31 XII 2016 - SOBOTA, WSPOM.
ŚW. SYLWESTRA
7:00 - 1) Za + Bronisławę Krzempek
w 21 rocz. śm., męża Czesława,
++ rodziców i rodzeństwo
2) Za + Wilhelminę Podolską - od
Szymona i Radosława
18:00 - 1) Za + Bronisława Marekwicę
- od wujka Jana Michałka z
rodziną z Wiślicy
2) Za + Marię Bochenek
- od rodz. Krzempek
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Zdjęcia pochodzą
z facebook’owego
profilu Gminy
Strumień.
Dziękujemy
za udostępnienie!
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Krzyżówka grudniowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
HASŁO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

………………………………………............…………………………………………………………………………….

1. Żona św. Józefa.
2. Nazwa Mszy Św. pochodząca
z języka greckiego.
3. Jest nim szatan.
4. Ważny dzień w roku kościelnym.
5. Pierwotne imię św. Piotra.
6. Np. majowe albo październikowe.
7. Dobra Nowina.

Rozwiązane i podpisane krzyżówki
przynosimy do kościoła i składamy
do podpisanego pudełka, które będzie
wystawione obok miejsca z gazetami.
Trójka zwycięzców zostanie ogłoszona w następnym, świąteczno-styczniowym numerze i po nagrodę zgłoszą się
w czwartą niedzielę stycznia po Mszy
o 11:00.

Krzyżówkę przygotowała klasa III b ze
Szkoły Podstawowej z p. Dorotą Balas.
Dziękujemy!
Zwycięzcy z krzyżówki listopadowej:
Anna RAJWA, Tomasz STRYCZEK,
Szymon WYLEŻUCH. Po odbiór nagród
zapraszamy w 2-gą niedzielę grudnia po
Mszy o godz. 11:00.
GRATULUJEMY!

8. Jeden z Trzech Króli (mędrców).
9. Przynoszą je rodzice do Chrztu.
10. Inaczej religia (w szkole).
11. Zaczyna się tydzień po niedzieli
Chrystusa Króla.
12. Porównywał je Jezus
do drogocennej perły.
13. Kierowali się nią Trzej Królowie.
14. Imię jednego z naszych
Księży wikarych.
15. Np. babilońska.
16. Pomagają Bogu i ludziom.
17. Następca św. Piotra.
18. Tam wstąpił Pan Jezus
po zmartwychwstaniu.
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Wybrane śląskie zabytki sakralne
Cieszyn, Częstochowa, Piekary Śląskie
Rotunda romańska Pw. Św. Mikołaja w Cieszynie
Rotunda to budowla wzniesiona na
planie koła. Na Wzgórzu Zamkowym w
Cieszynie można szukać nie tylko pierwszych śladów osadnictwa na terenie miasta, ale także podziwiać przepiękną rotundę św. Mikołaja. Powstała w XI lub XII
w. Pełniła funkcję administracji kościelnej, kaplicy grodowej, kaplicy zamkowej.
Przed wybudowaniem Wieży Ostatecznej Obrony zapewne była też miejscem
schronienia w czasie niebezpieczeństwa,
ze względu na grube mury i małe okna.
Istnieje prawdopodobieństwo, że przy niej
mieścił się najstarszy cieszyński cmentarz. Została przebudowana w I poł. XIX
w. W 1941 r. G. Raschke – niemiecki naukowiec prowadził badania archeologiczne, które przypomniały o jej romańskim
charakterze. W 1955 r. ukończono prace
konserwatorskie, dzięki czemu możemy
podziwiać jej pierwotny wygląd. Warto zajrzeć do naszych portfeli, ponieważ
rotunda cieszyńska widnieje na rewersie
banknotu dwudziestu złotych. Jest udostępniona do zwiedzania, odbywają się
tam koncerty muzyki kameralnej a szóstego grudnia roraty1.

wany na stole należącym do Świętej Rodziny z Nazaretu. W IV w. przywiozła go do
Konstantynopola św. Helena. Ok. IX lub X
w. znalazł się na terytorium Rusi Czerwonej. Władysław - książę Opola sprawujący
władzę w imieniu Ludwika Węgierskiego chciał uchronić obraz przed Tatarami,
dlatego planował przewieść go do Opola.
Jednakże w trakcie odpoczynku, nieopodal Jasnej Góry otrzymał znak, aby go pozostawić w tym miejscu pod opieką Paulinów. Jasna Góra już w XV w. stała się liczącym sanktuarium maryjnym w Polsce.
W XVII w. król Jan Kazimierz uroczyście
ogłosił Maryję Królową Polski. Papież
Klemens XI koronował cudowny obraz w
1717 r. Niestety korony, które ufundował
król August II Mocny zostały skradzione.
Kolejna koronacja odbyła się dopiero w
1910 r. Pierwszy kościół gotycki na Jasnej
Górze spłonął w 1690 r., kolejny wybudo-

Jasna Góra,
aut. Natalia Gabryś

Wnętrze rotundy św. Mikołaja,
aut. Natalia Gabryś

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
Według tradycji obraz Matki Bożej
Częstochowskiej przypisuje się autorstwu
św. Łukasza Ewangelisty. Został namalo1.
http://albumromanski.pl/album/cieszyn-rotunda-pw-sw-mikolaja-z-pol-xi-wieku;
19.11.2016. http://parafiamagdaleny.pl/parafia/
rotunda-sw-mikolaja; 19.11.2016.
http://www.rotunda.freehost.pl/, 19.11.2016.
http://www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=352, 19.11.2016.
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wano w stylu barokowym2.
Bazylika Najświętszej Maryi Panny
w Piekarach Śląskich
Historia bazyliki, a właściwie wpierw
drewnianego kościoła pw. Św. Bartłomieja
Apostoła rozpoczyna się w 1303 r. Chociaż
nie wiadomo kto jest autorem ikony Matki
Bożej, ani kiedy została ona umieszczony w nawie bocznej świątyni to jedno
jest pewne – pochodzi z XV w. i swym
stylem nawiązuje do malarstwa bizantyjskiego. Gdy proboszczem piekarskiej
parafii został ks. Jakub Roczkowski postanowił przenieść ikonę z nawy głównej,
ponieważ wydobywał się z niej miły zapach róż (co było szczególnym znakiem),
dlatego też zajęła zaszczytne miejsce nad
ołtarzem. Ponadto odnotowywano coraz
więcej uzdrowień, co skutkowało zwiększeniem liczby odwiedzających świątynię.
Pomimo to komisarze biskupi z Krakowa
poddali w wątpliwość dokonane cuda,
2
http://www.jasnagora.pl/403,402,artykul,Cudowny_Obraz_MBJ.aspx, 19.11.2016.
http://www.sanktuariapolskie.info/diecezje/28/
czestochowska/sanktuaria/222/sanktuarium-nmp-jasnogorskiej, 19.11.2016.

a ksiądz Roczkowski musiał tłumaczyć
się przed sądem. Nakazano miesiąc aresztu dla księdza oraz zdjęcie ikony z ołtarza głównego. Kapłanom za mówienie o
ikonie „cudowna” groziła ekskomunika.
W tym też okresie obraz znajdował się w
zakrystii. Gdy w 1679 r. ikona ponownie
znalazła się nad ołtarzem głównym coraz
więcej pielgrzymów zaczęło przybywać
do Piekar. Odnotowano wiele uzdrowień
w Czechach, gdzie w 1680 r. doszło do
straszliwej zarazy. Od tego momentu
wzmaga się kult Matki Bożej w Piekarach,
dlatego też Jan III Sobieski przybywa
pokłonić się Najświętszej Maryi Pannie,
której obraz został publicznie ogłoszony
„Cudownym i Łaskami Słynącym” przez
abp praskiego Jana Fryderyka Waldsteina.
Zwycięstwo w bitwie pod Wiedniem dodatkowo zwiększyło rangę tego miejsca.
Król August II Sas oraz jego syn August
III Sas w Piekarach podpisali swoje osobiste zobowiązania wobec państwa tzw. pacta conventa. Usprawiedliwiając się obawą
przed nadchodzącą wojną w 1702 r. ikona
została wywieziona do Opola przez ojców
jezuitów, a w jej pierwotnym miejscu pozostawiono kopię, co zostało odkryte dopiero rok później. Oryginalny obraz nie
powrócił do Piekar Śląskich. W 1841 r., za
czasów ks. Jana Alojzego Ficka rozpoczęto budowę świątyni, która mogłaby przyjąć licznie przybywających pielgrzymów.
Piekary stały się duchową stolicą Śląska,
na co wpływała też decyzja władz, które
zabroniły pielgrzymom udawania się na
Jasną Górę. W 1925 r. dokonano pierwszej koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Piekarskiej. Dwukrotnie zniknęły korony: wpierw w 1940 r., kolejny raz
w 1984 r. W 2000 r. na obrazie umieszczono srebrną zasłonę jako szacunek oraz
cześć ludu śląskiego3.

Wnętrze bazyliki w Piekarach Śląskich,
aut. Natalia Gabryś

Informacje zebrała Natalia Gabryś
3
http://bazylikapiekary.pl/index.
php/dla-pielgrzymow/historia-kultu?start=2,
19.11.2016.

Wieczór ze świętymi w Zbytkowie

27 października na kilka dni przed
uroczystością Wszystkich Świętych
młodzież spotykająca się przy kościele w Zbytkowie uczestniczyła
w wyjątkowym nabożeństwie o nazwie „Wieczór ze Świętymi”. Był nastrój, który tworzyły: półmrok w kościele, delikatna muzyka kanonów
z Taize w tle, ale nade wszystko obecność
Jezusa w Najświętszym Sakramencie,

na którego patrzyliśmy jako Źródło
wszelkiej Świętości. Podczas nabożeństwa kolejny z młodych klęcząc przed
Najświętszym Sakramentem odczytywał krótki biogram danego Świętego
a następnie przywieszał jego wizerunek na tablicy obok ołtarza. Po chwili
medytacji Kapłan zwracał się słowami: „Św. N., wejdź do radości Swego
Pana!”. Tym oto sposobem pochylili-

Skąd się wzięły imiona?
Historia imion sięga czasów pradawnych. Żyjąc w grupach, ludzie pragnęli
lepiej porozumiewać się ze sobą, nadawali więc nazwy nie tylko przedmiotom, ale i osobom. Tak więc imiona powstały z potrzeby komunikacji między
ludźmi. Z historycznego punktu widzenia w pierwszej kolejności pojawiły się
imiona dla mężczyzn. Większość imion
żeńskich to były imiona męskie przekształcone tak, aby stały się imionami
kobiecymi (np. przez dodanie końcówki
–a: Bogumił, Bogumiła).
Według językoznawców najwcześniej pojawiły się tzw. imiona odapelatywne, czyli wywodzące się od nazw
pospolitych. Imię odzwierciedlało jakąś rzucającą się w oczy cechę danego człowieka (np. Uchacz, Białowąs,
Broda, Głowka, Krost, Cich, Szczodr)
lub jego zawód (np. Łątek*, Psar, Kowal , Złotnik). Mogło też pochodzić od
nazw zwierząt lub roślin (Komor, Jeż,
Świrszcz, Kierz, Cis, Jawor), obiektów
i przedmiotów (Kościoł, Krzyż, Słup,
Sidło, Domk, Kusza, Szydło, Strzałek),
pokarmów (Krupa, Mleko, Żur) czy
nazw abstrakcyjnych (Nadziej, Strach,
Krasa, Przybysza, Żałoba). Były to najczęściej przydomki, które później przekształciły się w nazwiska.
W kulturze dawnych Słowian imio-

nom przypisywano znaczenie magiczne. Rodzina nadawała dziecku imię**,
aby wyposażyć je w pewne cechy, „zaprogramować” jego przyszłość lub odwrócić nieprzychylny bieg wydarzeń –
imię było wróżbą, błogosławieństwem,
życzeniem, np.: Kochan (niech będzie
kochany), Obiecan (obiecany), Miłowan
(miłowany), Bojan (bojowy), Chocian
(chcący, chciany), Cieszym (cieszący),
Myślim (myślący) , Radzim (radosny,
rad, radzący) itp. Znaczenie magiczne
miały też tradycyjne imiona dwuczłonowe, takie jak: Bogdan (od Boga dany),
Sławomir (sławiący pokój - mir), Radosław (sławny radą), Stanisław (sławny
stanem), Wojciech (cieszący się wojowaniem), Bolesław (bardzo sławny) czy
dziś już zapomniane: Siemowit (Ziemowit), Radomił, Miłorad, Gniewomir,
Radzimir, Mirogniew, Mściwój, Chwalibog, Drogomysł, Sobiesław, Dobrogost
itp.
Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa
w 966 r. zaczęły się pojawiać w Polsce
imiona chrześcijańskie, pochodzące
z różnych kręgów kulturowych i z różnych języków. Najpierw zostały więc
przez polszczyznę przyswojone hebrajskie imiona starotestamentowe, np.
Adam, Ewa, Michał, Rafał, Zuzanna,
a także te wywodzące się z Nowego Te-

śmy się nad kilkunastoma świętymi, m.
in. nad Jose’ m Sanchez del Rio (znany
z filmu „Cristiada”), Klarą, Chiarą Luce
Badano, Teresą z Lisieux, Stanisławem
Kostką itd. Następnie młodzież wysłuchała krótkiej zachęty do życia
w świętości, która to świętość jest możliwa i dzisiaj, o czym świadczą święci
współcześni (wspomniana Chiara Luce
Badano zmarła dopiero 26 lat temu);
która polega na wyznawaniu wiary
w życiu codziennym. Poźniej była
Litania do Wszystkich Świętych
i indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Ufamy,
że nie będzie trzeba długo czekać na
owoce tego wyjątkowego spotkania
modlitewnego. Przecież na świętość
nie ma co czekać. Czas „wstać z kanapy” i działać zgodnie ze słowami św.
Ignacego z Loyoli: „Módl się tak, jakby
wszystko zależało od Boga; pracuj tak,
jakby wszystko zależało od Ciebie”. To
co. Wstajemy?
Ks. Wojciech

stamentu, z różnych języków: z hebrajskiego (Anna, Elżbieta, Jakub, Jan, Maciej, Mateusz, Szymon), z aramejskiego (Magdalena, Marta, Bartłomiej, Tadeusz, Tomasz), z greckiego (Andrzej,
Piotr, Filip, Tymoteusz), z łacińskiego
(Marek, Paweł). Popularne stały się też
imiona świętych i męczenników, np.
Feliks, Sylwester, Jerzy, Klara, Benedykt, Dominik, Franciszek, Krzysztof,
Marcin, Wiktor, Sebastian.
Imiona staropolskie współistniały
z chrześcijańskimi do XVI wieku, kiedy to postanowieniem Soboru Trydenckiego zakazano stosowania w księgach
metrykalnych innych imion niż chrześcijańskie. Wielki powrót do imion słowiańskich nastąpił w wieku XIX pod
wpływem romantyzmu, który odwoływał się do przeszłości i tradycji.
Nie bez znaczenia dla rozwoju imion
na przestrzeni wieków były również
kontakty Polski (kulturalne, handlowe,
religijne, polityczne) z innymi krajami.
Związkom tym zawdzięczamy istnienie w polskim kalendarzu m. in. imion
pochodzenia germańskiego (Oskar,
Edward, Henryk, Konrad, Robert, Jadwiga, Gertruda, Marlena), litewskiego (Aldona, Danuta, Olgierd, Witold),
rosyjskiego (Sonia, Natasza, Tatiana),
a także francuskiego (Żaneta), włoskiego (Sandra, Zyta), angielskiego (Alicja),
węgierskiego (Kinga), czeskiego (Wa9

cław), skandynawskiego (Dagmara,
Olaf), a nawet perskiego (Kacper, Roksana).
Źródłem, które również wzbogaciło
zasób występujących w Polsce imion,
była literatura. To za jej pośrednictwem
zostało spopularyzowanych wiele imion
obcego pochodzenia, a także powstały
imiona nowe, literackie (Balladyna,
Fantazy, Grażyna, Ligia).
Wiek XX charakteryzował się dużym napływem imion zapożyczonych
z języków zachodnich, a popularność
takich imion jak: Brajan, Kewin, Denis,
Nikola, Dżesika czy Izaura wzięła się w
znacznym stopniu z mediów, szczególnie z telewizji. Obecnie imionom nie
nadaje się znaczenia magicznego. Więk-

szość rodziców wybiera je ze względu
na ładne brzmienie lub aktualnie panującą modę.
* Lalkarz (łątka - lalka, kukiełka).
** Imiona nadawane były prawdopodobnie w czasie postrzyżyn, czyli
obrzędu polegającego na rytualnym
obcięciu włosów dziecku płci męskiej,
zazwyczaj kończącemu 7 lat. Zanim
dziecko otrzymało właściwe, „dorosłe”
imię, wołano na nie imionami zastępczymi, zwykle o zabarwieniu negatywnym,
np. Niemoj, Nieluba, Niedobry, Licha
itp. Czyniono to w celu oszukania złych
mocy, które widząc takie niekochane,
mało wartościowe dziecko, zostawiały je w spokoju i szły szukać lepszego

łupu. W kulturze chrześcijańskiej momentem nadania dziecku imienia jest
chrzest – symboliczne wprowadzenie go
do społeczności wiernych. Imię nie zawsze nadawane jest na stałe. Powodem
jego zmiany może być wystąpienie w życiu danej osoby znaczącego zdarzenia
czy objęcie nowej roli, jak w przypadku
papieży czy osób zakonnych, u których
zmiana imienia podkreśla rozpoczęcie
nowego życia.
Oprac. Grażyna Gądek

„W grudniu rzeki kryją lody, a lud cieszy się na Gody”
– cd. przysłów kalendarzowych
„Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt
i ludzi”.
„W pierwszym tygodniu grudnia, gdy
pogoda stała, będzie zima długo biała”.
„Suchy grudzień stoi za to, że suche
będą i wiosna, i lato”.
„Jeśli w grudniu często dmucha, to w
marcu wciąż plucha”.
„Grudzień jaki, czerwiec taki”.
„Grudzień śniegiem pokryty, daje rok w
zboże obfity”.
Przysłowia związane z imionami
świętych
4 grudnia – Barbary
„Święta Barbara po lodzie, Boże
Narodzenie po wodzie”, „Barbara
mrozi, Mikołaj lód zwozi”.
6 grudnia – Mikołaja „W Mikołaja,
gdy deszcz wszędzie, cała zima lekka
będzie”.
7 grudnia – Ambrożego
„Na święty Ambroży poprawią się
mrozy”, „Święty Ambroży zimy
przysporzy”.
8 grudnia – Niepokalane poczęcie NMP
„Jaką pogodę Maryja zwiastuje, takie
40 dni obiecuje”.
13 grudnia – Łucji
„Święta Łucja dnia przykróca, lecz i
zimy nam przyrzuca”, „Łucja głosi,
jaką pogodę styczeń przynosi”, „Od
Łucyi do Wilii patrz na dni, o przyszłym
roku powiedzą ci”.
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14 grudnia –
„Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka
na Jana od Krzyża się głosi”.

Świętom śnieg pewnie zaszkodzi”, „Gdy
na Gody bardzo biało, wiosną śniegu
jest niemało”.

20 grudnia – Dominika, Makarego
„Na świętego Dominika wszędzie
ptactwa śpiew zanika”, „Gdy Makary
pogodny, cały styczeń chłodny”,
„Ile słońca na Makarego, tyle ciepła
wrześniowego”.

26 grudnia – Szczepana
„Gdy na Szczepana błoto po kolana, na
Zmartwychwstanie wytoczym sanie”,
„W dzień świętego Szczepana rzucają
owsem w kapłana”, „Jaka pogoda w
Szczepana panuje, taka na luty nam się
szykuje”, „Jak przymrozi na Szczepana,
będzie wiosna od Damiana”.

21 grudnia – Tomasza
„Gdy na Tomasza pogoda, styczeń
silne wiatry poda”, „Jaka pogoda
Tomaszowa, taka będzie i majowa”,
„Na Tomasza najdłuższa noc nasza”,
„Gdy na Tomasza deszcz pada, zmienną
zimę zapowiada”.
24 grudnia – Wigilia Bożego
Narodzenia, Adama i Ewy
„W dzień Adama i Ewy, daruj bliźnim
gniewy”, „Jakiś we Wigilię, takiś cały
rok”, „Gdy Pasterka jasna, to komórka
ciasna”, „W Wigilię mróz, będzie
siana wóz”, „Adam i Ewa pokazują,
jaki styczeń i luty po nich następują”,
„Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie
tak cztery tygodnie”, „Na Pasterkę po
wodzie, Alleluja po lodzie”.
25 grudnia – Boże Narodzenie
„Gdy w Boże Narodzenie pola są
zielone, na Wielkanoc będą śniegiem
przyprószone”, „Gdy w Narodzenie
pogodnie, będzie tak cztery tygodnie”,
„Na Boże Narodzenie, masz lutego
widzenie”, „W jakim blasku Bóg się
rodzi, w takim cały styczeń chodzi”, „W
Gody słonko świeci, tak i tydzień zleci”,
„Gdy choinka tonie w wodzie, jajko
toczy się po lodzie”, „Gdy pola zielone,
jak się Chrystus rodzi, Wielkanocnym

17 grudnia – Jana, Maksyma
„Jak Jan Apostoł ośnieżony, św. Józef
już zielony”, „Jak na Jana śniegu
po kolana, to Józek pociągnie trawy
wózek”, „Jan Apostoł pokazuje, taki
luty następuje”, „Gdy w Ewangelistę
chmury, będą plonów góry”.
28 grudnia – Młodzianków
„Niewiniątek dzień pokaże, jaka
pogoda w marcu się okaże”.
31 grudnia – Sylwestra
„W Sylwester mroźno, zapowiedź na
zimę groźną”, „W noc Sylwestrową
łagodnie, będzie kilka dni pogodnie”,
„Dzień sylwestrowy pokaże czas
lipcowy”.

Październikowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
• 1 października uczniowie naszej
szkoły brali udział w warsztatach
związanych z Pilisensoryczną Wystawą
Polskich Mistrzów organizowanych w sali widowiskowej
E - MGOK. Każdy zwiedzający
miał możliwość poczuć się jak artysta – dotknąć przedmiotów, które malował, skomponować własne
dzieło, wymyślić portret, odtworzyć dźwięk, poczuć magię mieszania kolorów.

agresywnych „Złość da ci w kość”.
Młodzież uczyła się, jak zachować
postawę wolną od agresji, kształciła poczucie odpowiedzialności za
swoje czyny. Zajęcia powadził Bogumił Sołtysik, pedagog z Centrum
Działań Profilaktycznych w Gdowie.

• 4 października w Zespole Szkół
w Drogomyślu odbył się I Gminny Konkurs Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej HIT’S 2016 organizowany pod honorowym patronatem
burmistrza Strumienia pani Anny
Grygierek. Zespoły i soliści prezentowali się w dwóch kategoriach
- uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowała Milena Kopeć, która zajęła II miejsce.

• 18 października na stadionie w
Chybiu odbyły się powiatowe drużynowe biegi przełajowe. Na starcie
stanęło 14 drużyn z powiatu cieszyńskiego. Szkołę reprezentowały
dziewczynki: Maja Mijal, Aleksandra Franek, Natalia Pucharska, Wiktoria Lazar, Marta Mrowiec, Anna Szoska oraz chłopcy:
Filip Maciąg, Robert Biesok,
Bartłomiej Haspert, Robert Miły,
Kacper Gawron, Kacper Piwko.
Dziewczęta zajęły III miejsce i tym
samym będą reprezentować powiat
na zawodach rejonowych. Chłopcy
znaleźli się na 10. miejscu.

• 10 i 12 października uczniowie klas
starszych mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach profilaktycznych podejmujących tematykę zachowań

• 25 października na stadionie
w Łące w rejonowych drużynowych biegach przełajowych nasze
uczennice zajęły wysokie III miej-

Dzień Ddukacji Narodowej
12 października obchodziliśmy
w gimnazjum Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość zostali zaproszeni: Burmistrz Strumienia Anna
Grygierek, ksiądz prałat Oskar Kuśka,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
siostra Czesława Maziarz oraz rodzice
uczniów klas pierwszych. Część oficjalną uroczystości rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Gimnazjum im.
Powstańców Śląskich i odśpiewanie
hymnu Polski, a po życzeniach i przemówieniach, na zakończenie uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie słowami: „My uczniowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich
w Strumieniu, uroczyście ślubujemy,
że w codziennej pracy nie będziemy
szczędzić swoich sił, aby zdobyć rzetelną wiedzę, która będzie nam służyć
w pracy dla dobra naszej Ojczyzny.
Swoim zachowaniem, pilnością w nauce i pracy oraz przestrzeganiem re-

gulaminu szkolnego, damy wyraz szacunku dla tradycji naszej szkoły oraz
świadectwo uczniowskiej kultury. Na
każdym kroku będziemy dbać o honor
młodego pokolenia, starać się poznać historię walk narodu polskiego
o wolność i demokrację, a tym samym
kształtować w sobie cechy prawdziwego patriotyzmu”.
Po części oficjalnej rozpoczął się
program rozrywkowy. Na początek
pierwszoklasiści musieli zaliczyć test
wiedzy o szkole. Dalszą część uroczystości uświetnił występ wszystkich
uczniów klas pierwszych przygotowany pod opieką wychowawców. Całości
dopełniło pasowanie nowych uczniów
naszej szkoły na gimnazjalistów przez
panią dyrektor Lillę Salachnę-Brzozę i pana wicedyrektora Waldemara
Krzyśka.

sce, rywalizując z dziesięcioma
drużynami powiatu cieszyńskiego
i pszczyńskiego. Dziewczęta, Maja
Mijal, Aleksandra Franek, Natalia Pucharska, Wiktoria Lazar,
Marta Mrowiec, Anna Szoska,
zapisały się w historii naszej szkoły, zajmując najwyższą- jak dotądlokatę w rozgrywkach rejonowych.
Gratulujemy!
• 29 października w Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej odbyło się spotkanie z Emilia Michalską w 110. rocznicę jej urodzin. Zebranym przedstawiono ciekawostki
związane z życiem poetki, wyłoniono także zwycięzców konkursu
plastycznego pt. Wycinanki ludowe i nie tylko ludowe. W kategorii
szkół podstawowych laureatami zostali nasi podopieczni: I miejsce zajęła Natalia Stawowska, II miejsce
przypadło Norbertowi Gaszczykowi, na III miejscu znalazła się Julia Kornasińska.

ciła na mapę Europy po 123 latach
niewoli. W przeddzień 98. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości w auli naszej szkoły odbył
się okolicznościowy apel. Uczniowie
pod kierunkiem pani Iwony Swobody
i pani Agnieszki Gawron-Gaszczyk
przygotowali montaż słowno-muzyczy przywołujący pamięć tych, którzy
oddali swoje życie za wolność ojczyzny. W dalszej części został wyświetlony film pt. „Animowana historia
Polski”, prezentujący najważniejsze
wydarzenia z 1050 lat historii Polski.
Obchodom Święta Niepodległości Polski w naszej szkole towarzyszył sztandar gimnazjum. Jest on nieodłącznym
elementem wszystkich uroczystości
szkolnych, reprezentuje również naszą
szkołę na uroczystościach gminnych
m. in. w czasie mszy świętej za ojczyznę czy uroczystej sesji Rady Miasta.
IK

Święto Niepodległości Polski
11 listopada 1918 roku Polska wró-
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