MIESIĘCZNIK
PARAFII PW. ŚW. BARBARY
W STRUMIENIU
NR 3 (242)
MARZEC 2017 R.

25 lat
Diecezji

Bielsko-Żywieckiej

Wraz z nowym miesiącem rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
Podejmijmy wielkopostne postanowienia pamiętając o tym, by tym postanowieniom towarzyszyły konkretne intencje (np. nie piję przez Wielki
Post alkoholu i ofiaruję to w intencji
wszystkich uzależnionych od alkoholu). Zapraszamy też na wielkopostne nabożeństwa: Drogę Krzyżową
oraz mające już ponad 300-letnią
tradycję Gorzkie Żale. W naszym
sanktuarium Droga Krzyżowa będzie odprawiana w każdy piątek
o godz. 17:30 i o godz. 20:00. Z kolei
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
odprawiane będą w każdą niedzielę
o godz. 16:30.
25 marca w Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego na Mszy wieczornej będzie
można złożyć deklaracje Ducho-wej
Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do podjęcia się tej wspaniałej,
modlitewnej inicjatywy polegającej
na tym, że przez 9 miesięcy każdego
dnia omadla się to dziecko. Deklaracje
będą wcześniej przygotowane na stoliku z tyłu kościoła.
25 marca także przypada 25 roczni-

ca powołania naszej diecezji bielsko-żywieckiej mocą bulli papieża
Jana Pawła II „Totus tuus Poloniae
Populus”. W tym dniu w bielskiej katedrze św. Mikołaja odbędą się centralne uroczystości. Przez ten miesiąc,
a nawet jubileuszowy rok pamiętajmy
szczególnie o modlitwie w intencji
diecezji i wszystkich, którzy ją tworzą.
W Wielkim Poście odbędą się przy naszej parafii nauki przedmałżeńskie:
w I, II oraz III Niedzielę Wielkiego
Postu. Uczestnicy biorą udział:
w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym (16:30), Mszy Św. (17:00). Po niej
udają się na spotkanie z kapłanem w
salkach katechetycznych.
Dziękujemy naszym ofiarodawcom:
P. Cecylii Lang
Państwu Janota z ul. Wiślańskiej 22
Państwu Joannie
i Krzysztofowi Gabzdyl
Państwu Marioli
i Zbigniewowi Jacakom

P. Helenie Stryczek
P. Eugenii Michalczyk
z ul. Pawłowickiej 27
P. Ludwikowi Rojczykowi
Państwu Frymarkiewicz
z ul. Orzechowej 5
Państwu Krystynie
i Adrianowi Kornas
P. Bartłomiejowi Ślękowi
Państwu Małgorzacie
i Ryszardowi Pryczkom
P. Andrzejowi Chrobakowi
Serdeczne Bóg zapłać!
Do wieczności odeszli:
Otylia Kajstura (87 l.)
Alfred Oślizło (84 l.)
Genowefa Żur (86 l.)
Zygmunt Pryczek (69 l.)
Irena Janota (69 l.)
Małgorzata Konieczny (72 l.)

Państwu Wioletcie
i Henrykowi Blindom
Państwu Renacie
i Grzegorzowi Janotom
Państwu Benek z ul. Cieszyńskiej
Państwu Dawidowi
i Magdalenie Górkom

Było, (nie) minęło…
10, 12.02.2017 r. zapisały się w historii
strumieńskiej parafii jako czas wizytacji kanonicznej. Dokonał jej biskup pomocniczy naszej diecezji- ks. bp Piotr
Greger. Przez dwa dni zapoznał się ze
specyfiką strumieńskiej parafii odwiedzając szkoły, chorych, rodzinę wielodzietną, DPS, spotykając się z grupami, wspólnotami parafialnymi, odprawiając Msze Święte. Dokładną relację
z przebiegu wizytacji można znaleźć
na naszej parafialnej stronie internetowej. W gazetce zamieszczamy tekst
powitania, które ks. Proboszcz skierował podczas kanonicznego wprowadzenia ks. Biskupa oraz kilka myśli z
niedzielnego kazania, które ks. Biskup
skierował do wiernych:
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Państwu Kwoka
i Jóźwik z ul. Pawłowickiej

TEKST POWITANIA
KS. BISKUPA PRZEZ
KS. PROBOSZCZA
Witamy Cię Ekscelencjo Księże Biskupie Piotrze w naszym
Sanktuarium św. Barbary. Czynimy to
w duchu wiary, bo mamy świadomość,
że przybywasz do nas jako następca
Apostołów, aby nas umocnić w wierze
, nadziei i miłości. Czynisz to w szczególnym czasie, a jest nim wizytacja
kanoniczna naszej Parafii.
Potrzeba nam spojrzeć na ten fakt
z perspektywy świętości do której jesteśmy wszyscy powołani od Chrztu
Świętego przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Przypomina nam on o potrzebie i wartości modlitwy; o wielkim skarbie jakim jest niedzielna
Eucharystia; o sakramencie miłosierdzia, którego doświadczamy poprzez
konfesjonał. To w tej świątyni, która
jest sercem całej Parafii, koncentruje

się życie sakramentalne, tu odnajdujemy źródło duchowej siły, tak bardzo
potrzebnej nam w podejmowaniu codziennych zadań realizowanych zgodnie z naszą wiarą.
Strumieńska Parafia należy do raczej średnich wspólnot, patrząc na
liczbę Parafian. Mieszka w niej około 4600 wiernych. Od pół roku Boża
Opatrzność postawiła mnie na czele
tej wspólnoty, by wspólnie z wiernymi
troszczyć się nie tylko o zewnętrzne
zabudowania, ale nieustannie wzmagać się również o wewnętrzne piękno
ludzkich serc i sumień. Co starał się
w jak najpiękniejszy sposób czynić mój
poprzednik, dziś zasłużony emeryt
ks. Prałat Oskar. Staram się kontynuować tę pracę we współpracy z księżmi
wikarymi Stanisławem i Wojciechem,
oraz ks. Prałatem i grupami działającymi w tej Parafii. W tej posłudze
modlitwą i pracą wspierają nas także
Siostry Notre-Dame. Cenną pomocą
jest duchowe zaplecze jakie znajduję
w Różach Żywego Różańca i w Grupie
Modlitewnej. Duże wsparcie otrzymuję od Rady Parafialnej i Ekonomicznej,
Parafialnej Akcji Katolickiej, oraz
Bractwu św. Barbary. W Parafii
w salkach spotyka się co tydzień Grupa
AA i co miesiąc Wspólnota Sychar.
Działa także przy Parafii Bractwo
św. Franciszka, Apostolstwo Dobrej
Śmierci, Apostolstwo Maryjne i jeden
Krąg Rodzin. Służy przy Parafii 23
osobowa Służba Ołtarza, grupa Dzieci
Maryi i Oaza Młodzieżowa. Cieszyło
by serce duszpasterzy gdyby te grupy
były liczniejsze, ale to jest zadanie na
najbliższą przyszłość.
Znakiem rozwoju wiary i umacniania się jej w grupie Parafian regularnie
praktykujących,( a jest to grupa rzędu
1900 Parafian) jest coraz większe zrozumienie wartości Eucharystii, o czym
świadczy duża ilość systematycznie
przystępujących do Komunii Świętej
(705) – w ostatnim roku rozdano ponad 135 tysięcy Komunii. Parafianie
troszczą się o kościoły i kapliczki, cieszy też ich duża ofiarność dla dotkniętych klęskami żywiołowymi. Raduje
też fakt stałej grupy Parafian uczestniczących w codziennej Eucharystii.
Zagrożeniem i to dużym dla formacji Parafian, wydaje się być ogromny
wpływ środków masowego przekazu
i mało krytyczny odbiór przekazy-

wanych przez nie treści. Widać u niektórych Parafian pewną obojętność na
Boże Przykazania np. lekceważenie
niedzielnej Mszy św., czy Sakramentu
małżeństwa co objawia się w życiu
w tzw. „wolnych związkach”, konkubinacie, czy coraz liczniejszych rozwodach.
Niepokojącym zjawiskiem są także liczne wyjazdy młodych ludzi
w poszukiwaniu pracy za granicą, co
idzie w parze często z rozluźnieniem
więzów z rodziną i z praktykami religijnymi.
O wiele łatwiej jest wymienić dokonane dzięki ofiarności parafian prace materialne. Od ostatniej wizytacji
wybudowano kościół w Zbytkowie,
wyremontowano wieżę kościoła, powstał Dom Jana Pawła II na cele spotkań duszpasterskich, ocieplono salki
katechetyczne i probostwo, wybudowano 3 garaże, obejście wokół probostwa wyłożono kostką granitową, powiększono plac parkingowy. Zalecenia
z poprzedniej wizytacji zostały wypełnione w 100% pod czujnym okiem
duszpasterskim ks. Prałata Oskara
Kuśki. W ostatnim półroczu udało
się nam docieplić i zakonserwować
więźbę kościoła, wykonać kapitalny
remont wnętrza probostwa, zdemontować nadszarpnięte czasem zabudowania po „żywej szopce”.
Proszę Księdza Biskupa w imieniu
Parafian, zespołu duszpasterskiego
o modlitwę, słowa pouczenia i błogosławieństwo pasterskie. My zaś
zapewniamy, że będziemy uważnie
słuchać i wspierać modlitwą Waszą
Ekscelencję!

2. „Jest dziś wielu młodych ludzi zdeprawowanych, uzależnionych od
wielu czynników, doświadczających przemocy, niedostosowanych
do życia, i nie są to osoby z rodzin
rozbitych. Są to dzieci rodziców,
którzy żyją pod jednym dachem,
ale w stanie rozwodu serca, którzy nieustannie się kłócą, wzajemnie obrażają lub uparcie milczą,
czyniąc z domu piekło. Jakie wychowanie można dać dzieciom w
takich warunkach i jak można prowadzić normalne życie?”
3. „Znaczy to, że niech ludzkie prawo
nie rozdziela tego, co Bóg połączył,
ale oznacza także i przede wszystkim: niech mąż nie oddziela od
siebie swojej żony, niech żona nie
oddala od siebie swego męża. Nie
można pozwolić, by Zły rozdzielał
to, co Bóg silnie połączył w sakramencie małżeństwa; połączył tak
mocno i zdecydowanie, że ten węzeł małżeński trwa i obowiązuje,
obydwie strony, aż do śmierci”

Ks. kan. Jacek Kobiałka- proboszcz

MYŚLI Z KAZANIA
NIEDZIELNEGO KS. BISKUPA
1. „Żony zostają skazane na samotność, mężowie nie mają rozsądnego
pomysłu na dalsze życie, dzieci są
mocno zranione przez okrutną konieczność wyboru między matką a
ojcem, stanowiąc dla nich przedmiot sporu i będąc przerzucanymi
od jednego rodzica do drugiego”
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• 1 III 2017 - ŚRODA POPIELCOWA
7:00 - Za + Zofię i Franciszka
9:00 16:00 17:00 18:00 -

Wawrzyczków, rodziców z obu stron
i wnuka Mariana
Za + Mariusza Piwko
- od rodziców i brata
Za + rodziców: Izydora i Łucję
Kontnych, brata Mariana
i ++ z rodz.: Słotów i Kontnych
W Zbytkowie: Za + Elżbietę
i Cyryla Halama
1. Za + Helenę i Józefa Szczygieł,
brata Alojzego, ++ z rodziny
2. Za + Marię Dziędziel w 3-cią
rocz. śm., brata Tadeusza, rodziców i
dziadków

• 2 III 2017 - I CZWARTEK
MIESIĄCA
7:00 - Za + Ewalda Kościelnego, braci:

Sylwestra i Andrzeja, rodziców, teściów, dziadków, bratową Elżbietę
i dusze czyśćc.
18:00 - W Zbytkowie: Za + Marię Niemiec,
++ z rodz.: Niemiec, Krzempek,
Szypuła
18:00 - 1. Za + Helenę Dąbrowską, rodziców
z obu stron
2. Za + Kazimierza Knieżyka, ojca
Jana, dziadków z obu stron

• 3 III 2017 - I PIĄTEK MIESIĄCA
7:00 - 1. W int. czcicieli NSPJ żyjących
16:30 17:30 18:00 -

i zmarłych
2. Za dusze czyśćcowe
W Zbytkowie: Za + Jadwigę
Pryczek, męża Ludwika, krewnych,
dusze czyśćcowe
DROGA KRZYŻOWA
1. Za + Kazimierza Kaplitę, Kazimierza
Pisztka, rodziców z obu stron
2. Za + Zdzisława Barcika w 1 rocz. śm.
DROGA KRZYŻOWA

20:00 • 4 III 2017 - I SOBOTA MIESIĄCA
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA
KRÓLEWICZA
7:00 - Msza Św. wynagradzająca za znie-

wagi wyrządzone Niepokalanemu
Sercu NMP
18:00 - 1. Za + Ludwika Pisarka, matkę
Jadwigę, Józefa i Anielę Pocha,
syna Czesława, zięciów, Kazimierza
Zająca, Franciszka i Emilię Puzoń
2. Za + Kazimierza Jachymka,
dwóch zięciów: Bogdana Michalika,
Stanisława Paprockiego
3. Za + Alojzego Sadloka, dziadków:
Alojzego i Helenę Sadlok, Julię
i Ludwika Szalów

• 5 III 2017 - I NIEDZIELA
MIESIĄCA
6:30 - Za + Antoniego i Emilię Krzempków,
Jadwigę Płonka i ich rodziców

8:00 - W int. czcicieli Różańca żyjących
i zmarłych

9:30 - Za + Alojzego Tyrtanię
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10:00 - W Zbytkowie:

1. Za + Stanisława Szczypkę, rodziców, dusze czyśćc.
2. Dzięk.-błag. W 19 rocz. ur. Wiktorii
Judy z prośbą o potrzebne łaski,
o dobre rozeznanie powołania oraz
o zdrowie i opiekę MB Szkaplerznej
11:00 - Za + Aleksandra i Waldemara
Godlewskich, Jana Akusa, ++
z rodz.: Grajewskich, Złotocha,
Sulewskich, Stępińskich, ++
z rodz.: Godlewskich i Akus
16:30 - GORZKIE ŻALE
Z KAZANIEM PASYJNYM
17:00 - Za + Karola i Annę Karcz, syna
Franciszka i córkę Wiktorię,
Franciszka Pośpiecha, Alfreda
Waryna, dusze czyśćc.

• 6 III 2017 - PONIEDZIAŁEK
7:00 - 1. Za + Karola i Elżbietę Mach, syna

Edwarda
2. Za + Jadwigę Wiak- od córek i syna
18:00 - 1. Za + Franciszkę Papkoj, rodziców i
rodzeństwo
2. Za + Marię Chudek w 20 rocz. śm.,
męża Rudolfa, Marię Kłósko, syna
Kazimierza i Wiesława,
++ z rodz.: Łężniak i Mikołajczyk

• 7 III 2017 - WTOREK - WSPOM.
ŚŚ. PERPETUY I FELICYTY
7:00 - 1. Za + Marię Przybyłę, męża

Franciszka, syna Czesława i zięcia
Tadeusza
2. Za + Andrzeja Dąbrowskiego- popogrzebowa
18:00 - 1. Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski
z prośbą o dalsze błog. i zdrowie z
okazji 18 rocz. ur. Wojciecha
2. Za + Stefanię Sikorę w 20 rocz.
śm., męża Zygfryda, rodziców, rodzeństwo, dusze czyśćcowe

• 8 III 2017 - ŚRODA
7:00 - 1. Za + Karola i Helgę Łukasik

2. Za + Jana Wilczyńskiego- od żony
i synów z rodziną
18:00 - 1. Za + Eugeniusza Mroczka, żonę
Bernadetę, rodziców i teściów
2. Za + Mieczysława Cieślińskiego
w 5 rocz. śm., dziadka Jerzego
Cieślińskiego, ++ z rodziny

• 9 III 2017 – CZWARTEK
8:00 - Za + Marię i Franciszka Garbicz, ++
z rodziny
18:00 - W Zbytkowie: Za + Mariana,
Genowefę i Jana Glimańskich
18:00 - 1. Za + Antoniego i Emilię
Krzempków, Jadwigę Płonka
2. Za + Romana, Emmę i Józefa
Buchta, Helenę i Emanuela Dziędziel

• 10 III 2017 - PIĄTEK
7:00 - Za + Mariusza Piwko- od sąsiadów
z bloku z ul. Młyńskiej

17:30 - DROGA KRZYŻOWA

18:00 - 1. Za + Mariannę i Ludwika

Przemyków, rodziców, krewnych
z obu stron i dusze czyśćcowe
2. Za + Walerię, Marię i Stefana
Jasików, ++ z rodziny i dusze czyśćc.
3. Za + Andrzeja Poloka w rocznicę śmierci, żonę Annę, Alojzego
Szymoszka i dusze czyśćcowe
20:00 - DROGA KRZYŻOWA

• 11 III 2017 - SOBOTA
7:00 - Za + Marię Standura w 5 rocz. śm.,

męża Anzelma, rodziców, rodzeństwo z obu stron, dusze czyśćcowe
18:00 - 1. Do Bożej Op. za wstaw. NMP
z prośbą o dalsze błog. z ok.
85 rocz. ur. Gertrudy
2. Za + Zofię i Jana Pisarków na pam.
ur.
3. Za + rodziców: Julię i Jana Akus,
siostrę Mariannę, ++ z rodz.: Akus,
Witewskich, Krajewskich, Teofil Żur,
siostra Maria i Helena, ++ z rodz.:
Żur, Owczarzy, Otręba, dusze czyśćcowe

• 12 III 2017 - II NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
6:30 - Za + siostrę Marię Matyldę w 5 rocz.

8:00 9:30 10:00 -

11:00 -

śm., rodziców, dziadków, ciocię
Martę i Katarzynę Dyrmin, męża
Emila, wnuczkę Mirosławę, prawnuka
Dawida, dusze czyśćcowe
Za + Małgorzatę i Karola Żertków,
rodziców z obu stron
Za + synów: Henryka, Tadeusza
Uchyłów, zięcia Dariusza, ++ krewnych
W Zbytkowie: Za + Tadeusza
Kasprzyka w 10 rocz. śm., żonę
Zdzisławę, rodziców z obu stron,
rodzeństwo, dusze czyśćcowe
CHRZEST:
ROCZKI: Karol Lisiecki

16:30 - GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM

PASYJNYM
17:00 - Za + Dorotę Spandel w 5 rocz. śm.,
męża Alfreda, Bernadetę Spandel
i dusze czyśćcowe

• 13 III 2017 - PONIEDZIAŁEK
7:00 - 1. Za + rodziców: Marię i Alojzego

Brandys, brata Józefa, siostry zakonne, kapłanów i dusze czyśćcowe
2. Za + Jana Gawrona- od rodz.
Podbiał, Witas
18:00 - 1. Za + Stefanię Kajsturę w 1 rocz.
śm., męża Franciszka i trzech braci
2. Za + Józefa Dziendziela, rodziców,
teściów, ++ z rodziny

14 III 2017 - WTOREK
7:00 - 1. Za + Otylię Kajsturę- od rodzin:

Rudnik, Mazur, Stasina
2. Za + Alfreda Oślizło- od rodzin:
Krzempek, Bronowski

18:00 - 1. Za + Marię i Franciszka Jękot,

16:30 - GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM

• 15 III 2017 - ŚRODA
7:00 - 1. Za + Marię i Ludwika Kajsturów,

• 20 III 2017 - PONIEDZIAŁEK
- UROCZ ŚW. JÓZEFAOBLUBIEŃCA NMP
7:00 - 1. Za + Wilhelma Spyrę na pam.

rodziców, rodzeństwo z obu stron
i dusze czyśćcowe
2. Za + Władysława i Annę Niemiec

rodz. z obu stron, Joannę Kajsturę
i Władysława Bratko
2. Za + Amalię i Jana Marszałków,
dwóch synów: Władysława i Józefa
18:00 - 1. Za + Jana i Wandę Bochenków,
zięcia Henryka
2. Za + Marcina Żaka w 10 rocz. śm.,
Martę i Rajmunda Omozików

• 16 III 2017 - CZWARTEK
8:00 - Za + Zofię i Czesława Starczynowskich,
krewnych z obu stron, ++ z rodziny
Milerskich, dusze czyśćcowe
18:00 - W Zbytkowie: Za + Helenę Szemik
w 2 rocz. śm., męża Władysława,
syna Zygmunta, rodziców, krewnych
z obu stron, dusze czyśćcowe
18:00 - 1. Za + Franciszka i Marię Zuber, syna
Franciszka, rodziców z obu stron,
Franciszka i Stefanię Mikułów, ++ z
rodziny, dusze czyśćcowe
2. Za + Wilhelma Spyrę- od Bractwa
Św. Barbary

• 17 III 2017 - PIĄTEK WSPOMNIENIE ŚW. PATRYKA
7:00 - Za + Genowefę Żur- od córki Heleny
z mężem

17:30 - DROGA KRZYŻOWA
18:00 - 1. Do Miłosierdzia Bożego w 30

dzień po śmierci za: ++ Alfreda
Oślizło, Genowefę Żur, Irenę Janotę,
Zygmunta Pryczka
2. Za + Annę i Wincentego Szlachta,
rodziców, krewnych z obu stron,
dusze czyśćcowe
3. Za + Ludwika i Zofię Hernik, syna
Jana, ++ z rodz.: Niemiec, Małysz
20:00 - DROGA KRZYŻOWA

• 18 III 2017 - SOBOTA - WSPOM.
ŚW. CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO
7:00 - Za + Józefa Lacha, Józefa Haratyka,

++ z rodziny z obu stron, dusze czyśćcowe
18:00 - 1. Za + Józefa Strządałę na pam. ur.,
brata Brunona, siostrę Bronisławę z
mężem, rodziców: Annę i Franciszka
2. Za + Emilię i Stanisława Setla,
rodziców z obu stron
3. Za + Józefa Biela na pam. imienin,
rodziców, teściów, szwagrów, dusze
czyśćcowe

• 19 III - III NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
6:30 - Za + Józefa Kubicę, ++ z rodz.:

8:00 9:30 10:00 11:00 -

Michalik, Konieczny, ks. kan.
Alojzego Raszkę, s. Benedyktę
Kasprzyk, dusze czyśćc.
Za + Irenę Janotę- od rodz. Dziadek
i Król
Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski
z prośbą o dalsze błog. z okazji 80 rocz.
ur. Heleny oraz za + męża Stanisława
W Zbytkowie: Za + Zofię i Józefa
Michalików, dwie córki i syna
z rodzinami
Za + Józefa Hutnickiego

PASYJNYM
17:00 - Za + Alojzję i Pawła Teklów, rodzeństwo, bratanka Jarosława

75 rocz. ur.- od Alicji
2. Za + Zygmunta Pryczka- od rodzin: Kalus i Kawa
18:00 - 1. Za + siostrę M. Romualdę Pachułę,
rodziców i rodzeństwo
2. Dziękczynna za Józefa i całą rodzinę

• 21 III 2017 - WTOREK
7:00 - 1. Za + Franciszka Puchałkę, żonę

Wiktorię, córkę Krystynę, zięcia
Eugeniusza, wnuka Krzysztofa, rodziców, rodzeństwo
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 - 1. Za + Mariana Mencnarowskiego
na pam. ur., ojca Józefa, dziadków,
dusze czyśćcowe
2. Za + Józefa Wiaka, Józefa Kajsturę
na pam. imienin

• 22 III 2017 - ŚRODA
7:00 - 1. Za + Stefanię i i Franciszka

Strządałów, dusze czyśćcowe
2. Za + Jadwigę Wiak- od sąsiadów
z ul. Dębowej i ks. Londzina
18:00 - 1. Za + Grzegorza Jurczyka
w 18 rocz. śm.
2. Za + Marię Wychowaniec, męża
Edwarda, rodziców z obu stron

• 23 II 2017 - CZWARTEK
8:00 - Za + Sylwestra Dudę, dwie żony, ++
z rodziny

18:00 - W Zbytkowie: W int. czcicieli

Różańca żyjących i zmarłych
18:00 - 1. Za + Władysława Przebindę, żonę
Franciszkę, syna Władysława, rodziców z obu stron
2. Za + Andrzeja Dąbrowskiego- od
szwagra Adama z rodziną

• 24 III 2017 - PIĄTEK
7:00 - Za + Władysława Wyleżucha, żonę
Martę, ++ z rodz. Wyleżuch, Folek

17:30 - DROGA KRZYŻOWA
18:00 - 1. Za + Ludwika Stoszko, ++ z rodziny

2. Za + Józefa Miłego na pam. ur., żonę
Annę, syna Stefana, synową Irenę
3. Za + Jana Dyrlagę w 5 rocz. śm.,
ojca Michała
20:00 - DROGA KRZYŻOWA

• 25 III 2017 - SOBOTA - UROCZ.
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
7:00 - 1. Za + Mariusza Piwko od sąsiadów

z ul. Młyńskiej
2. Za + Jana Gawrona- od siostry
z rodziną
18:00 - 1. Za + Zofię Mikołajczyk, męża
Emanuela, syna Czesława, synową
Wiesławę
2. Za + Anastazję i Pawła Łomozików,
syna Mieczysława, synową Sonię,
zięciów: Stanisława i Rudolfa, ++ z
rodz.: Łomozik, Czakon, Skorupa

• 26 III 2017 - IV NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
6:30 - Za + Elżbietę i Józefa Staroń, córkę
Małgorzatę

8:00 - 1. Za + Franciszka Sitka, syna Józefa,
9:30 10:00 11:00 16:30 17:00 -

córkę Gertrudę, dusze czyśćcowe
2. W int. Ojczyzny
Za + Katarzynę i Augusta Dziadków,
rodziców z obu stron, córkę Elżbietę,
zięcia Augustyna
W Zbytkowie: Za + Eugenię Kuś na
pam. ur.
W int. parafian
GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM
PASYJNYM
Za + rodziców: Helenę i Wilhelma
Krzempków, Helenę i Jana Jaworskich,
++ z rodziny, dusze czyśćcowe

• 27 III 2017 – PONIEDZIAŁEK
7:00 - 1. Za + Henryka Szajtera, córkę Annę
Pietroniec, ++ rodziców: Franciszka
i Marię
2. Za + Otylię Kajsturę- od Żywego
Różańca
18:00 - 1. Za + Krystynę Strządałę
2. Za + Leona Brzuskę, dwie żony,
córkę Czesławę, syna Bronisława, ++
z rodz.: Brzuska, Brandys

• 28 III 2017 - WTOREK
7:00 - 1 Za + Alfreda Oślizło- od R.yszarda
Bambacha z żoną
2. Za + Genowefę Żur- od syna
Zdzisława z żoną
18:00 - 1. Za + męża Józefa Stokłosę w 4
rocz. śm., matkę Jadwigę Słany
2. Za + Jana Grygierka w 20 rocz.
śm. oraz do Bożej Op. za wstaw.
Matki Najśw. z okazji urodzin- od
męża, teściowej i całej rodziny

• 29 III 2017 - ŚRODA
7:00 - 1. Za + Gertrudę i Piotra Sołtysków,

Józefa Smola, ++ z rodz.: Sołtysek,
Rak i Smol, dusze czyśćcowe
2. Za + Irenę Janotę- od kuzynów
z Zabrzega
18:00 - 1) Za + Marię i Jana Maciejowskich,
rodziców z obu stron i krewnych
2) Za + Martę Sodzawiczny w 4 rocz.
śm.

• 30 III 2017 - CZWARTEK
8:00 - W int. czcicieli Apostolatu

Maryjnego i Patronki Dobrej Śmierci
żyjących i zmarłych
18:00 - W Zbytkowie: Za + Ludwika
Chybiorza na pam. ur.
18:00 - 1. Za + Bogdana Hawełkę, ojca
Alojzego, brata Mariana, dziadków:
Marię i Alfreda Litta, syna Ernesta, ++
z rodz.: Rozkoszny, Hawełka i Litta
2. Za + Emila Stryczka, dwie żony,
synów: Romana, Emila, ++ rodziców
i dziadków

• 31 III 2017 - PIĄTEK
7:00 - Za + Zygmunta Pryczka- od rodz.

Marszałek
17:30 - DROGA KRZYŻOWA
18:00 - 1. Za + Brunona Strządałę na pam. ur.
2. Za + Mariana Sadowskiego na pam. ur.
3. Za + Gerarda Pachułę w 2 rocz. śm.
20:00 - DROGA KRZYŻOWA

W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja przeprasza i będzie w razie potrzeby uzupełniać/poprawiać
przy intencjach na dany tydzień.
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„EFFATHA!”- OTWÓRZ SIĘ, STRUMIENIU!
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JAN BUDZIASZEK U ŚW. BARBARY
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Drodzy Parafianie, po cyklu krzyżówek przygotowanych przez uczniów naszej Szkoły
Podstawowej przyszedł czas na coś innego. Z racji 25-lecia istnienia diecezji bielskożywieckiej, które przypada dokładnie 25 marca, w kolejnych numerach aż do końca roku
będziecie rozpoznawać wybrane przez redakcję świątynie z wszystkich dekanatów naszej
diecezji! Waszym zadaniem będzie odgadnąć spośród nazw miejscowości i dekanatów, jakie
świątynie widnieją na zdjęciach. No to do dzieła!

1.

2.

Miejscowość………………………. Miejscowość………………………….
Dekanat ………………………….... Dekanat ……………………………....
Miejscowości: Bielsko-Biała Lipnik, Lipowa, Marklowice Górne, Ustroń-Zawodzie, Rzyki,
Pietrzykowice, Zarzecze, Oświęcim, Żywiec-Sporysz, Cieszyn-Pastwiska
Dekanaty: Bielsko-Biała I, żywiecki, jeleśniański, skoczowski, jasienicki, kęcki, andrychowski
ZGŁOSZENIA: Prawidłowe odpowiedzi przysyłamy na adres: wojtek.olesinski@gmail.com. W
mailu wpisujemy: numer obrazka i jego opis (miejscowość, dekanat), swoje imię i nazwisko.
Wygrywają dwa pierwsze, prawidłowe zgłoszenia. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w kolejnym
numerze.
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Zwycięzcy z krzyżówki na luty: Lena MROCZKOWSKA, Remigiusz KONIECZNY, Dorota ZACHURZOK. Po
odbiór nagród zapraszamy w 2-gą niedzielę marca po Mszy Św. o godz. 11:00 na plebanię.
GRATULUJEMY!

Propozycja wakacyjna dla rodzin

Środa i Popielcowa, Wielki Post. Czy wiesz, że?

http://katedra.radom.pl/wp-content/uploads/2015/02/banner_sroda_ popielcowa.jpg

Jakie znaczenie ma Wielki Post?
Wielki Post ma znaczenie oczyszczające. Jest to czas, w którym są
przybliżane najważniejsze tajemnice
wiary, to też okres przygotowywania się do przeżywania Świąt

Zmartwychwstania Pańskiego.
Skąd wywodzi się nazwa „Środa
Popielcowa”?
Nazwa ta wywodzi się ze względu na
posypywanie głów popiołem.

Kiedy wprowadzono rytuał posypywania głów popiołem?
Ok. IV w., ale do X w. przeznaczony
był dla osób publicznie odprawiających pokutę. Po zakończeniu ceremonii pokutnicy musieli opuścić kościół,
do którego mogli przyjść dopiero
w Wielki Czwartek po spowiedzi.
Dlaczego w okresie od IV-X w. dopiero w Wielki Czwartek pozwalano
pokutnikom przestąpić próg kościoła?
Wielki Czwartek był uważany za czas
odpuszczenia grzechów i pojednania
z Kościołem.
Jak inaczej nazywamy „Środę
Popielcową” i dlaczego?
Inaczej „Środę Popielcową” nazywamy „Wstępną Środą”, ponieważ jest
to dzień pierwszego dnia postu oraz
„wstęp” do obchodów Wielkanocy.
9

W jaki sposób dawniej w domowych obowiązkach okazywano gotowość do wielkopostnych
umartwień?
Myto i wyparzano wszystkie naczynia, aby nie pozostał na nich nawet
ślad brudu.
Co spożywano w czasie Postu?
W wielu domach (szczególnie tych
uboższych) mięso, tłuszcze zwierzęce,
cukier, miód, nabiał nie były spożywane. Jedzono chleb, żur postny, ziemniaki, kwaszoną kapustę, buraczki,
suszone śliwki, śledzie.

Jak wyglądało życie codzienne
w czasie Wielkiego Postu?
Podczas Wielkiego Postu rezygnowano z picia alkoholu i palenia tytoniu,
starano się nie grać na instrumentach
muzycznych, zanikały śpiewy, zabawy
i spotkania towarzyskie. Pilnowano
dzieci i młodzież, aby również przestrzegały tych zasad. Na znaczeniu zyskiwało wspólne odmawianie modlitwy oraz lektura pobożnych książek.

Wyrażenia:
cierniowa korona – symbol męki,
cierpienia; jeden z chrześcijańskich
10

Natalia Gabryś

Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie internetowej: http://www.
swoszowice.diecezja.krakow.pl/pliki/

Frazeologizmy ważną częścią naszego języka
Minął rok od czasu, kiedy na łamach gazetki po raz pierwszy pojawiły
się cytowane przeze mnie przysłowia
kalendarzowe. A ponieważ wszystko
ma swój kres, także ten temat się wyczerpał. Zastanawiając się nad tematami kolejnych artykułów, wpadłam na
pomysł, aby przypomnieć sobie i Szanownym Czytelnikom znaczenie niektórych związków frazeologicznych,
tym bardziej, że używamy ich na co
dzień coraz rzadziej i niektóre z nich
mogą być niezrozumiałe, szczególnie
dla dzieci i młodzieży.
Na początek kilka słów wprowadzenia. Związek frazeologiczny,
inaczej frazeologizm, to połączenie
dwóch lub więcej wyrazów o ustalonym znaczeniu, którego nie można
rozumieć dosłownie. Frazeologizmy
mają więc znaczenie przenośne. Dzielimy je na: wyrażenia (to najczęściej
związek rzeczownika z przymiotnikiem, np. słomiany wdowiec, sokoli wzrok); zwroty (związek, w skład
którego wchodzi czasownik, np. mieć
czegoś po dziurki w nosie, wpaść we
własne sidła) oraz frazy (związek mający postać zdania lub równoważnika
zdania, np. Gdzie kucharek sześć, tam
nie ma co jeść; Jak ty komu, tak on tobie).
Ponieważ nasza gazetka ma charakter religijny, zacznę od związków
frazeologicznych związanych z Biblią,
czyli tzw. biblizmów.

tradycja.htm, z której zaczerpnięto
wiadomości.

symboli męczeństwa Jezusa Chrystusa;
droga krzyżowa, droga przez mękę
– określenie życia pełnego trosk, udręczeń, problemów, trudności; nawiązuje do drogi krzyżowej Jezusa zdążającego na Golgotę;
judaszowe srebrniki – haniebnie zarobione pieniądze, zapłata otrzymana
za zdradę; Judasz za wydanie Jezusa
faryzeuszom otrzymał od nich zapłatę
w postaci trzydziestu srebrników;
judaszowy pocałunek (pocałunek
Judasza) – fałszywy znak przyjaźni,
pocałunek obłudny, ukrywający prawdziwe, nieprzychylne zamiary wobec
kogoś, zdrada; Judasz wydał Jezusa,
składając na Jego twarzy pocałunek,
który miał być znakiem rozpoznawczym dla żołnierzy.

kapłana żydowskiego, przewodniczącego Wysokiej Rady w czasie procesu
Jezusa);
umywać od czegoś ręce – nie brać za
coś odpowiedzialności, odcinać się od
czegoś; ten gest wykonał Piłat, który
nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za śmierć Chrystusa;
wypić kielich goryczy – cierpieć, znosić udręki, przeżywać trudną sytuację,
nie zaznać ulgi do samego końca; tak
jak Chrystus w dniu Swej męki;
być jak z krzyża zdjętym – być obolałym, wyczerpanym fizycznie, zmęczonym, nieszczęśliwym; cierpieć;
wyglądać tak jak Jezus zdjęty z krzyża;
przenieść się na łono Abrahama –
przenieść się na tamten świat, oddać
ducha Bogu, wydać ostatnie tchnienie,
umrzeć.
Frazy:

niewierny Tomasz – niedowiarek,
człowiek nieufny, sceptycznie nastawiony; tak nazywano Tomasza Apostoła z powodu jego wątpliwości co do
zmartwychwstania Jezusa.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia
ani godziny - to zapowiedź powtórnego przyjścia na świat Jezusa Chrystusa
– Syna Bożego.

krzyż pański – ciągłe kłopoty, zmartwienia (z kimś lub z czymś), np. krzyż
pański z tymi dziećmi.

Dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy – zapowiedź nieoczekiwanego nadejścia dnia ostatecznego.

Zwroty:
chodzić od Annasza do Kajfasza –
być odsyłanym z jednej instytucji do
drugiej, bezskutecznie usiłować załatwić jakąś sprawę w urzędzie; tak jak
odsyłany był Jezus, gdy Go sądzono
w Jerozolimie (Annasz – arcykapłan
żydowski; teść Kajfasza – także arcy-

cdn.
Grażyna Gądek

OKIEM RECENZENTA
- SAKSOFONOWE IMPRESJE

Tym razem chcę przedstawić płytę
znakomitego, polskiego artysty Pawła
Gusnara „Saxophone Varie”. Paweł
Gusnar to jedna z ważniejszych polskich postaci w muzyce klasycznej,
jazzowej i rozrywkowej. Gusnar jest
profesorem Uniwersytetu Muzycz-

nego Fryderyka Chopina. Płyta ta
składa się z dziesięciu klasycznych
utworów, które wyróżniają się brzmieniem i sprawnością techniczną. Warto
zwrócić również uwagę na niezwykle
przyjemny akompaniament. Utwory czasem bywają nieco zaskakujące,
lecz znajdą się też łagodne momenty.
Zachęcam wszystkich do wysłuchania
tej niezwykłej płyty.
Klaudia Lisiecka

Styczniowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
• 5 stycznia już po raz ósmy w naszej szkole zorganizowano Szkolny
Świąteczny Konkurs Języka Angielskiego - Christmas carols, songs
and poems. Wzięło w nim udział
27 uczniów z klas starszych, którzy zaprezentowali piosenki oraz
utwory wierszowane – wszystkie w
języku angielskim i utrzymane w
tematyce zimowo – bożonarodzeniowej. W kategorii na najpiękniej
wyrecytowany wiersz najładniej
wypadli, zajmując I miejsce Oliwia Francuz, Oliwia Wieczorek, Mateusz Blinda, II miejsce
przypadło Natalii Stawowskiej,
Nikoli Kosmali, na III miejscu
znaleźli się Maria Chrośnik, Oliwia Góra, Jakub Stobierski, zaś
w kategorii – piosenka – I miejsce
wywalczyły sobie Nadia Rzyman,
Martyna Rzyman, Dagmara No-

Jak szybko mija czas...
Dopiero był 1 września i rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny, a już zakończyliśmy pierwszy semestr nauki.
9 stycznia 2017 na konferencji klasyfikacyjnej rada pedagogiczna dokonała
podsumowania wyników nauczania.
Wśród najlepszych uczniów naszego
gimnazjum znaleźli się: Bartłomiej
Balas, Patryk Bielecki, Szczepan Blobel, Kaja Duda, Jan Dziwoki, Wiktoria
Franka, Łukasz Faruga, Mateusz Gabryś, Anna Gaszczyk, Inga Gruszka,
Jan Grygierek, Aleksandra Haładaj,
Patrycja Hanslik, Wiktoria Jagieła, Samuel Jurek, Agata Kajstura, Karolina

wak, na II miejscu znalazły się
Marta Mrowiec, Dagmara Kornas, Aleksandra Franek, Martyna Stawowska, Kamila Dziędziel,
Karolina Ociepka, Anna Szoska,
III miejsce przypadło Mai Mijal i
Dominice Myrczek.
• 12 stycznia dzięki uprzejmości
pana Bogusława Żydka, dyrektora MGOK-u, wszyscy uczniowie
bawili się na balu karnawałowym
zorganizowanym w sali widowiskowej ośrodka. Dzieci spędziły
radosne chwile, uczestnicząc w zabawach przygotowanych przez wodzirejów z Fabryki Dobrych Pomysłów „Pozytywka”, zaś o przekąski
zadbały panie z Rady Rodziców.
• 13 stycznia odbył się w naszej szkole VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski - Najpiękniejsze wiersze
dla dzieci, w którym wzięli udział

Kamieńska, Zuzanna Kąkol, Martyna
Kijas, Julia Kojzar, Oliwia Kozioł, Izabela Kurowska, Emilia Maciąg, Kamila Mendrok, Daniel Mrowiec, Julia
Ochodek, Marcela Pawlak, Kinga Pławecka, Zuzanna Rygiel, Laura Sędek,
Julia Sikora, Kornelia Staroń, Milena
Szczypka, Roksana Szczypka, Oliwia
Szweblik, Przemysław Tomaszczyk,
Paulina Wantulok, Paweł Wieliczka,
Martyna Zawiślańska, Agnieszka Żur,
Jakub Żur.
Wyróżniającym się uczniom gratulujemy wspaniałych wyników, pozostałym życzymy podobnych sukcesów
na koniec roku szkolnego.

uczniowie ze szkół podstawowych
całej gminy. Dzieci popisywały
się umiejętnościami aktorskimi,
recytując wiersze najbardziej znanych twórców literatury dziecięcej.
W kategorii klas I-III najpiękniej
wiersz wyrecytował Szymon Wyleżych, zajmując I miejsce, na III
miejscu znalazła się Lena Dybczyńska, wyróżniono także Marię
Rozmarynowską. Wśród dzieci
starszych II miejsce wywalczyła
sobie Milena Kopeć. Gratulujemy!

SPOTKANIE Z BISKUPEM
W ramach wizytacji kanonicznej
parafii Świętej Barbary w Strumieniu
ksiądz biskup odwiedził naszą szkołę.
W czasie spotkania uczniowie Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego wraz
z nauczycielami po raz kolejny zaprezentowali spektakl teatru cieni pt.
"Trzy drzewa". Tym razem wśród widzów obecni byli ksiądz biskup Piotr
Greger i ksiądz proboszcz naszej parafii Jacek Kobiałka. W dalszej części
spotkania ksiądz biskup odpowiadał
na pytania gimnazjalistów, zebrane i
doręczone mu wcześniej przez księży
katechetów. Na zakończenie dostojny gość udzielił wszystkim błogosławieństwa.
IK
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