MIESIĘCZNIK
PARAFII PW. ŚW. BARBARY
W STRUMIENIU
NR 10 (236)
WRZESIEŃ 2016 R.

NOWY ROK SZKOLNY
I KATECHETYCZNY

Obraz z Kaplicy Szkolnej
przy ul. Młyńskiej

• 1 X 2016 – PIERWSZA SOBOTA
MIESIĄCA WSPOM. ŚW. TERESY Z LISIEUX
7:00 - 1. Msza św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
Niepokalanemu Sercu NMP
2. +Zdzisław Barcik- od
siostry Anny i chrześniaczki
Małgorzaty z rodziną
12:00 - ŚLUB: MIROSŁAW SZULIKANNA SETLA
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Franciszek Hutnicki, żona
Stefania, synowie: Bronisław
i Józef, + Renata Hutnicka,
zięć Alojzy, wnuk Dariusz
i Franciszka Papkoj
2. + Anna Gabzdyl - od rodziny Machej
• 2 X 2016 – PIERWSZA
NIEDZIELA MIESIĄCA
6:30 - Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog.
z ok. 40r. ślubu
8:00 - W int. czcicieli Różańca św.
żyjących i zmarłych
9:30 - + Paweł Tekla, żona Alojza,
bratowa Maria i dusze
czyśćcowe
10:00 - W Zbytkowie: Za + Jan
Pietrzyk, ++ rodzice i zmarli
z rodziny
11:00 - 1. Do Bożej Op. z podz. za
otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 50 rocz. ślubu Marii
i Romana Wowra
2. + Stefania Miły w 7r. śm.,
mąż Antoni, + rodzice
i rodzeństwo z obu stron
16:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
17:00 - 1. W 30 rocz. ślubu Haliny
i Bogusława dziękując
św. Barbarze za otrz. łaski
z prośbą o dalsze
2. + Helena, Kazimierz Sosna,
dusze czyśćcowe
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CHRZTY:
Grzegorz James Williamson,
Maria Magdalena Siuda,
Karolina Mrukwa,
Jakub Ochodek,

ŚLUBY:
Daniel KOZŁOWSKI
– Aleksandra SAWICKA

• 3 X 2016 – PONIEDZIAŁEK
7:00 - 1. + Natalia i Marian
Cholewińscy
2. + Wiesława Kuźniar na
pam. ur.- od sióstr i braci
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Jan Knieżyk, syn
Kazimierz, ++ rodzice, teściowie, siostra Zofia i szwagier
Michał
2. + rodzice: Jerzy Gąsiorek
w 10 rocz. śm., Zofia Gąsiorek
w 4r. śm., Agata Budnik w 1r.
śm., dusze czyśćcowe
• 4 X 2016 – WTOREK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA
Z ASYŻU
7:00 - Do Bożej Op. za wstaw. NMP
i św. Franciszka z podz. za
otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. w int. członków III
Zakonu św. Franciszka
2) + Leon Michalczyk w rocz.
śm. Na pam. 90r. ur. oraz
rodziców z obu stron
i rodzeństwo
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Bronisława i Franciszek
Waleczek
2. + Franciszek Zupa, żona
Otylia, ++ rodzice z obu stron
5 X 2016 – ŚRODA WSPOMNIENIE ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
7:00 - 1) + Stanisława i Jerzy Teluk
2) + Stanisława Błaszczyk - od
rodz. Kłóś, Rudnik oraz Góra
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Władysław Zając w 1r. śm.
2. + Gertruda i Józef Lekki,
++ z rodzin Lekki, Lach, Husarek i Gruszka
• 6 X 2016 – PIERWSZY
CZWARTEK MIESIĄCA
7:00 - + Sylwia i Maksymilian Kaczmarek, rodzice i rodzeństwo

17:30 - NABOŻEŃSTWO

RÓŻAŃCOWE

18:00 - W Zbytkowie: W int. czcicieli

Różańca św. żyjących i zm.

18:00 - 1. + Maria i Jan Wojtek, Fran-

ciszek Kocur, ++ z rodziny
Pietroszek i Pytel
2. + Maria Bochenek- od rodz.
Koniecznych
• 7 X 2016 – PIĄTEK – WSPOM.
MB RÓŻAŃCOWEJ
7:00 - W int. czcicieli NSPJ żyjących
i zm.
16:30 - W Zbytkowie: + Jan i Leopoldyna Skaźnik, syn Alojzy,
Franciszek Strządała, krewni
Gaikowie, dusze czyśćcowe
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog.
z okazji 30 ur. Katarzyny
19:30 - + Zbigniew Pal w 4 rocz. śm.,
rodzice i teściowie
• 8 X 2016 – SOBOTA
8:00 - + Zofia i Jan Krymiec, krewni
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Stanisław Wyleżuch, ++ z
rodzin Wyleżuch, Klimonda
2. + Zbigniew Wojciechowski
w 2r. śm.
3. + Maria Brzuska w 2r. śm.
• 9 X 2016 – NIEDZIELA
6:30 - + Bronisława i Józef Janik,
++ rodzice z obu stron
8:00 - + Lesław Augustyniak, rodzice i rodzeństwo
9:30 - + Joanna Burkot, syn, zmarli
z rodziny
10:00 - W Zbytkowie: Do Boga za
przyczyną MB o potrzebne
łaski z ok. 1r. ślubu Magdaleny
i Konrada

11:00 - 1. CHRZEST: Kacper Bartło-

miej Ślęk
ROCZKI: Piotr Herman, Nikola Wójcik
2. Do Bożej Op. z podz. za
otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 70r. ur. Józefa
16:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
17:00 - + Eugeniusz Szczotka, rodzice
z obu stron, rodzina Żur i dusze czyśćcowe
• 10 X 2016 – PONIEDZIAŁEK
7:00 - 1. + Jadwiga, Alojzy Mańka,
dwaj synowie, ++ pokrewieństwo
2. + Wilhelmina Podolska- od
wdzięcznych wychowanek:
Jolanty i Zofii z córkami
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Natalia i Ludwika Brandys, ++ rodzice i rodzeństwo
z obu stron
2. + Alina Stokłosa w 6r. śm.
• 11 X 2016 – WTOREK
7:00 - + Helena, Franciszek, Michał
Puzoń, + Zofia, Józef Waleczek, dusze czyśćcowe
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Maria Tyrtania i jej rodzice
2. + Maria i Franciszek Gawron, syn Erwin, ++ z rodziny
Rzepecki, dusze czyśćcowe
• 12 X 2016 – ŚRODA
7:00 - + Halina Sosnowska, matka
Wanda Hauszild, + Mirosław
Sosnowski, dusze czyśćcowe
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Michał Hoffmann w 4
rocz. śm.
2. + Stefania Michalik, siostra
Anna, mąż Tadeusz, brat Józef
z żoną Zofią, ++ rodzice
• 13 X 2016 – CZWARTEK WSPOM. BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO
8:00 - + Eugeniusz Pietrzyk w 4r.
śm., rodzice: Zofia i Jan Sabat,
siostra Bronisława, + Jerzy
Szuba

18:00 - W Zbytkowie:

1. dziękczynna z ok. 40r. ur.
Ewy i w int. całej rodziny
2. do Bożej Op. za wstaw. MB
Szkaplerznej w podz. za otrz.
łaski w int. Wiesławy i Marka
w 25r. ślubu
18:00 - + Stefania Andreczko- od sąsiadów z ul. Granicznej
i ul. Borsuków
20:00 - NABOŻEŃSTWO
FATIMSKIE
• 14 X 2016 – PIĄTEK
7:00 - + Anna i Wiktor Skorupa, ++
rodzice, rodzeństwo z obu
stron, ++ z rodziny Skorupa
i Kaczmarczyk
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. Do Bożej Op. za wstawiennictwo MB z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog.
z ok. 50r. ur. Ewy
2) Do Bożej Op. za podz. za
otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 79r. ur. Romana
oraz w int, całej rodziny
3. + Helena i Julian Waszkowscy
• 15 X 2016 – SOBOTA - WSPOM.
ŚW. TERESY OD JEZUSA
7:00 - + Paweł Witoszek, żona
Emilia, + Brunon Miły, żona
Helena, rodzice z obu stron,
+ Zbigniew Gaszczyk, Karol
Niemczyk
12:00 - ŚLUB: ANDRZEJ PISAREK-KATARZYNA PACHUŁA
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Wanda Byrczek w 1r. śm.
2. + Jadwiga Podskarbi na
pam. imienin, + Grażyna Podskarbi i Herman Sikora
• 16 X 2016 – NIEDZIELA
- DZIEŃ PAPIESKI
6:30 - + Rudolf i Helena Herman, ++
rodzice z obu stron
8:00 - + Jan Pisek na pam. ur., ++ rodzice z obu stron, szwagierka
Helena, syn Jerzy, + Czesława
i Rudolf Raida
9:30 - + Jadwiga Wróbel na pam.
imienin, mąż Karol, rodzice,
Wiktor i Maria Bochenek
10:00 - W Zbytkowie: W int. parafian
11:00 - + Józef i Amalia Szostek,
wnuczka Aleksandra

16:30 - NABOŻEŃSTWO

RÓŻAŃCOWE

17:00 - + Joanna Wantulok, mąż Ka-

rol, syn Zygfryd, Jan Mendera
• 17 X 2016 – PONIEDZIAŁEK
- WSPOM. ŚW. IGNACEGO
ANTIOCHEŃSKIEGO
7:00 - + Emil Szczypka w 32 rocz.
śm., + Aleksander Króliczek
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Emilia, Leon Rajwa
2. + Jadwiga Smolorz na pam.
ur., mąż Emil i rodzice z obu
stron
3. Z podz. za łaski otrzymane
od Boga przez Łucję
• 18 IX 2016 – WTOREK - ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY
7:00 - 1. + Helena i Jan Staroń, syn
Stanisław, ++ z rodziny Perlega
2. + Edward Grygierek w 15r.
śm., brat Władysław w 2r. śm.,
siostra Stanisława, mąż Stefan,
bracia: Franciszek i Bronisław
Szczypka, dusze czyśćcowe
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. Do Bożej Op. za wstaw. św.
Łukasza w int. lekarzy i służby
zdrowia
2. + Anna i Jan Waleczek, córki, synowie, synowe, zięciowie
i wnuk
• 19 X 2016 – ŚRODA
7:00 - 1. + Franciszek i Karolina Kidoń, syn Leszek, żona Maria,
Józef i Małgorzata
2. + Andrzej Dąbrowski- od
sąsiadów z ul. Wyzwolenia
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + rodzice: Maria i Karol
Wróbel, dziadkowie z obu
stron
2. + Bolesław Mikołajczyk,
żona Barbara i córka Jadwiga
• 20 IX 2016 – CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. JANA
KANTEGO
8:00 - + Ludwik Szkrobol w 7 rocz.
śm., żona Stefania, 3 synowie,
Zofia i Władysław Szczypka,
++ z rodz. Szkrobol, Kuboszek, Szczypka, dusze czyśćcowe
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17:30 - NABOŻEŃSTWO

16:30 - NABOŻEŃSTWO

18:00 - W Zbytkowie: + Ludwik Pry-

17:00 - + Antoni Michalik, ++ rodzice,

RÓŻAŃCOWE

czek, żona Jadwiga,
++ z rodziny
18:00 - 1. + Ludwik Pisarek w 8r. śm.,
matka Jadwiga w 19r. śm.,
+ Józef i Aniela Pocha, syn
Czesław, zięciowie, Kazimierz
Zając, + Franciszek i Emilia
Puzoń
2. + Bronisław Marekwica- od
mieszkańców z ul. Osiedlowej
• 21 X 2016 – PIĄTEK - WSPOM.
BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ
7:00 - 1. + Maria i Alfred Litta, syn
Ernest, ++ z rodzin Litta, Hawełka i Rozkoszny
2. + Wilhelmina Podolska- od
nauczycieli-emerytów Szkoły
Podst. i Przedszkola w Strumieniu
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Antonina i Karol Sowa
2. + Stanisław Hus w 2r. śm.
• 22 X 2016- SOBOTA - WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II
7:00 - + Józef i Bronisława Sosna,
córka Helena, syn Józef, zięć
Jan Tobiczyk, Alojzy Broda
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. Do Bożej Op. z podz. za
otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 25r. ślubu
Barbary i Grzegorza
Witoszek
2. + Maria Tekla i syn Jarosław
3. + Zygmunt i Marianna Janiak w rocz. śm., córka Grażyna, ++ z rodziny Rudnik i Kłóś
• 23 X 2016– NIEDZIELA
6:30 - W int. parafian
8:00 - + Zofia Ronge, mąż, syn,
++ z rodziny Janeczko
9:30 - 1. Do Bożej Op. z podz. za
otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 50r. ślubu Teresy
i Władysława
2. + Jan i Maria Ozimek, ++
rodzice, rodzeństwo z obu
stron, dusze czyśćcowe
10:00 - W Zbytkowie: Do Bożej Op. z
podz. za otrz. łaski z prośbą o
dalsze błog. z ok. 50 rocz. ur.
Bogusława
11:00 - + Ludwik Krzempek, rodzice z
obu stron, brat Emil
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RÓŻAŃCOWE

teściowie, Łucja i Bronisław
Giertuga, dusze czyśćcowe
• 24 X 2016 – PONIEDZIAŁEK
7:00 - 1. + Franciszek i Maria Krzempek, trzy córki, dwaj synowie,
czterej zięciowie, dwie synowe, dwóch wnuków i wnuczka
2. + Józef Strządała, ++ rodzice, dusze czyśćcowe- od rodz.
Hawerland
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Józef Firlej
2. + Stanisław Mroczek, dwie
żony, syn Eugeniusz, synowa
Bernadeta
• 25 X 2016 – WTOREK
7:00 - 1. + Anna Janota, dziadkowie
2. + Henryk Jarzyński- od cioci Anieli Mikody z wnuczkami
z Bzowa
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. Alfred Spandel w rocz. śm.,
żona Dorota, Bernadeta Spandel, dziadkowie, krewni, dusze
czyśćcowe
2. Do Bożej Op. w podz. za
otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 30r. ślubu
• 26 X 2016 – ŚRODA
7:00 - 1. + Władysław Budny w 3r.
śm.
2. + Aleksandra Filapek - od
rodziny Pietrzyk
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Jan Bachnij w 9r. śm.,
ojciec Józef, ++ z rodziny Czakon, Bodo, Bichowski
2. + Tadeusz i Bronisława Jarzyńscy, syn Henryk
• 27 X 2016 – CZWARTEK
8:00 - W int. czcicieli Apostolatu
Maryjnego i Patronki Dobrej
Śmierci żyjących i zmarłych
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - W Zbytkowie: + Eugenia Kuś,
rodzice: Jan i Anna Krzempek,
siostra Helena, + Magdalena
i Jan Kuś
18:00 - 1. + Stanisław Pytel w 4r. śm.,
++ z rodziny Pytel, Pietroszek
2. + Kazimierz Niemiec- od
sąsiadów Płonka i Kozik

• 28 X 2016 – PIĄTEK - ŚWIĘTO
ŚW. AP. SZYMONA I JUDY TADEUSZA
7:00 - + Wiktoria Papkoj w 16r. śm.,
mąż Ludwik
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Małgorzata Stopa w 1r.
śm., mąż Władysław
2. + Anna i Jan Krzempek,
córka Helena, zięć, synowie,
synowe, wnuk Stanisław
3. + Stanisław Kloc
• 29 X 2016 – SOBOTA
7:00 - 1) + Marianna Pieczka na pam.
ur.
2) + Stefania Andreczko, siostra Regina, ++ rodzice z obu
stron, ++ krewni, dusze czyśćcowe
17:00 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. Do Bożej Op. z podz. za
otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 25r. ur. córki Elżbiety
2. + Zofia Psota w 22r. śm.,
mąż, ++ z rodziny
• 30 X 2016 – NIEDZIELA
6:30 - + Maria i Konstanty Kowal,
+ Emilia Szczypka, + Karol
Duda
8:00 - + rodzice: Róża i Kazimierz
Wróblewscy, ++ z całej rodziny
9:30 - Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog. z
ok. 45r. ślubu Marii i Krzysztofa
10:00 - W Zbytkowie: W int. parafian
11:00 - + Jan i Alojza Świeży, syn Alfred, ++ z rodzin: Bochenek i
Sztrambach
16:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
17:00 - + Franciszka Górska w 23
rocz. śm., Teofil Górski w 14
rocz. śm., ++ dziadkowie z obu
stron
• 31 X 2016 – PONIEDZIAŁEK
7:00 - 1. + Janina Kołodziej w 5 rocz.
Ślubu
2. + Janina Łukasik- od Mani z
rodziną
17:30 - NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
18:00 - 1. + Marta Blobel, mąż Adolf,
++ rodzice i rodzeństwo z obu
stron
2. + Anna Piątek, ++ z rodziny

Ubóstwo św. Franciszka z Asyżu

Średniowiecze znało ubóstwo
monastyczne: żaden z mnichów
nie posiadał niczego na własność,
ale jednocześnie nie mogąc być
pozbawiony środków koniecznych do
życia posiadał klasztor. Ubogi przez
dużą część późnego średniowiecza był
w gruncie rzeczy tym, kto dostarcza
bogatemu okazji do zbawienia.
Ewangeliczne potępienie bogactwa
– „Łatwiej jest wielbłądowi przejść
przez ucho igielne, niż bogatemu
wejść do Królestwa Niebieskiego”,
zostało złagodzone przez następujące
rozważania: „Jeśli bogaty pomaga
ubogiemu, w gruncie rzeczy problem
bogactwa przestaje być problemem:
bogaty się zbawi”.
U św. Franciszka z Asyżu problem
ubóstwa staje się problemem podstawowym. Ubogi przestaje być przedmiotem rozważań i pomocy bogatego,
ale jest kimś, kto stoi w samym centrum życia chrześcijańskiego, ponieważ ubogi jest tym, który w swojej
kondycji jest najbliższy Chrystusowi.
Franciszek dostrzega, że jeśli ktoś
chce być rzeczywiście człowiekiem
Ewangelii, musi stać się ubogim tak
jak Chrystus. A ubóstwem prawdziwym nie jest ubóstwo monastyczne,
ale całkowite, które nie posiada nic ani
osobiście ani we wspólnocie. Poprzez
Ewangelię Franciszek odkrył na nowo,
ile Chrystusa łączy z ubogimi.

Franciszek w swojej konkretnej
rzeczywistości historycznej jawi się
więc jako szczególna osobowość człowieka w służbie wszystkim, i takimi
chciał widzieć także swoich współbraci, „mniejszych” dlatego, że każdy
inny jest kimś „większym”, ponieważ
bardziej niż oni potrzebuje pomocy.
Litość, która niczym Boskie natchnienie skłaniała Franciszka do uczynków
miłosierdzia wobec trędowatych, rozciągnęła się na całe ludzkie cierpienie,
a ból ten znajdował bodziec do działania i zachętę do dalszej litości przejawiającej się w miłości do ludzi i w
miłości Chrystusa do ludzi. Uwaga
bowiem, z jaką Franciszek zwracał się
ku cierpieniu Chrystusa ukrzyżowanego, staje się rysem umożliwiającym
mu zrozumienie, że cierpiąca ludzkość
jednoczy się w Chrystusie.

Z życia Chrystusa bowiem i ewangelicznego przesłania odczuł on bowiem i odnalazł jako wierzący, wartości najgłębsze, czyli właśnie orędzie
miłości, braterstwa między ludźmi,
jakie zostawił Chrystus. W Ewangelii
pojął Franciszek globalny sens wartości wewnętrznych ukazanych przez
Chrystusa. Młody kupiecki syn w imponujący sposób odnalazł najwyższą
wartość człowieczeństwa poprzez proste i bezpośrednie zrozumienie Chrystusowego przesłania. Odkrył ją nie w
bogatym, czy możnym tej ziemi, ale w
najuboższym, najbardziej samotnym,
najbardziej pogardzanym. Owo odzyskanie wartości człowieka jako osoby
odkupionej przez Chrystusa, która
z samego tego faktu staje się od razu
bratem, to jedna z najwznioślejszych
lekcji Franciszka z Asyżu. A wydaje się jeszcze wznioślejsza, ponieważ
narodziła się jako wewnętrzna wygrana, po długim cierpieniu i walce,
została osiągnięta wśród wewnętrznej
niepewności i odrzucenia, tak że stała
się wielkim zwycięstwem w służbie
ludziom. Odnalezienie potem w Chrystusie ośrodka i racji własnych relacji
z innymi ludźmi pozwoliło Franciszkowi dojść do Boga i Jego stworzenia.

Franciszek przebył drogę od indywidualnego doświadczenia i spotkania
z Jezusem Chrystusem do braterskiego, wspólnotowego kroczenia drogą
rad Ewangelii. Ubogi z Asyżu nie poszukiwał jakiegokolwiek ucznia czy
naśladowcy, w historiografii franciszkańskiej nie istnieje żaden dowód na
to. Bracia zostali mu dani przez Boga,
nie była przewidziana żadna struktura
czy perspektywa organizacyjna lub instytucjonalna. Franciszek wskazuje na
Pana, jako na sprawcę i dawcę rozwiązania kwestii, jak postępować i ku czemu się kierować, gdy przyszli pierwsi
bracia. Rozwiązaniem jest sugestia,
by żyć według Ewangelii, gdyż żaden
inny motyw inspiracyjny nie wyrażał
lepiej Bożego zamysłu dla nowego
braterstwa. Wspólnotowy wyraz życia
określają natomiast niektóre charakterystyki tożsamości braci – wybór ubóstwa, a więc całkowite odrzucenie dóbr
materialnych, jako afirmacja siebie samego i grupy, modlitwa, nawiedzanie
kościołów, praca fizyczna, przebywa-

nie wśród innych. Ten ostatni aspekt
wyraża szersze pojęcie wspólnoty, nie
tylko tej braterskiej. Bracia nie powinni separować się od innych osób, od
innych „ubogich”, w sposobie w którym żyją, mają jednak odróżniać się
bez opuszczania społeczeństwa, dzieląc warunki życia z ubogimi, praktykując ekonomię służby, pracując własnymi rękoma, ale ograniczając swoje
wymagania tylko do tego, co jest konieczne do przeżycia. Bracia winni
być „sługami nieużytecznymi” z ich
świadectwem, które ma przekonywać
innych do nawrócenia i pokuty, pozwalając prowadzić się Duchowi i oddając Bogu wszelkie dobro, naśladując
Chrystusa ubogiego i odrzuconego.
Wspólnota braterska według Franciszka winna być dynamiczna i zmienna,
dostosowująca się do rzeczywistości
bez zagubienia wartości i najgłębszego
sensu życia według Ewangelii.
Chrześcijańska wizja Franciszka
wyraża się w naśladowaniu Chrystusa
ubogiego, cierpiącego, obnażonego z
boskości, Chrystusa dzieciątka głodnego i zmarzniętego, Chrystusa zranionego i przybitego do krzyża, i dlatego młody mieszkaniec Asyżu wyzbył
się pragnienia jakiejkolwiek władzy i
bogactwa, Franciszek nie chciał słyszeć o kościołach wybudowanych dla
niego i współbraci, spał na gołej ziemi, czy w szałasach, pragnął by jego
bracia niczego nie posiadali, nawet
brewiarza dla odmawiania psalmów.
Ale Kościół uznając wielkość i świeżość jego sposobu życia, i przyjmując
jego idee braterstwa przekształconą w
Zakon, asystował sukcesowi franciszkanów, którzy osiedli we wspaniałych
bazylikach i dużych klasztorach, stali
się mistrzami teologii na uniwersytetach w Paryżu, Bolonii, Oxfordzie,
byli doradcami królów, przyjmowali
święcenia biskupie i purpurę kardynalską. Przesłanie Franciszka przeciwne potędze i bogactwu, było głęboko i nieodwołalnie niewspółczesne
dla jego czasu, choć paradoksalnie bez
franciszkanizmu nie narodziłaby się
współczesność.
oprac. Adam Gawron
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Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii
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fot. Ireneusz Duda
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Młody Żywiec

Dnia 10.09.2016r. miała
miejsce inauguracja roku
formacyjnego wspólnot dziecięco-młodzieżowych naszej
diecezji. Już po raz drugi to wydarzenie odbywało się w
żywieckim amfiteatrze. Pośród prawie dwutysięcznej grupy młodych ludzi z całej diecezji była 13-sto osobowa reprezentacja naszej strumieńskiej parafii pod opieką ks.
Stanisława i ks. Wojciecha. Byli obecni członkowie naszej Służby Liturgicznej, Oazy młodzieżowej oraz Dzieci
Maryi. Spotkanie w Żywcu przebiegało w atmosferze dziękczynienia za dar Światowych Dni Młodzieży, które miały
miejsce w Krakowie. Bp Roman Pindel, który przewodniczył Eucharystii, w kazaniu nawoływał do tego, by żyć tym
słowem, które zostało skierowane do nas przez czas tych
świętych dni. Użył sformułowania, by nawet czuć głód wobec tego słowa. Bardzo ciepło o inicjatywie tych spotkań
w żywieckim amfiteatrze wypowiedział się burmistrz miasta Żywiec- p. Antoni Szlagor. Jak to pięknie powiedział:
Możecie się tu spotykać przez nawet najbliższe 200 lat.
Oby się spełniło to życzenie. Tymczasem nasze wspólnoty
z nową mocą rozpoczynają swoją pracę na chwałę Bożą i ku
pożytkowi naszej parafii!
Ks. Wojciech
(zdjęcia do artykułu pochodzą ze strony www.diecezja.bielsko.pl)

Etymologia* nazw ulic w Zbytkowie
Nazwy ulic, podobnie jak miejscowości, mogą mieć charakter topograficzny,
a więc nawiązywać do cech charakterystycznych dla danego miejsca, np.
ukształtowania terenu, kierunków,
istniejących obiektów, roślinności
itp. Przykładem takich nazw mogą
być ulice: Krzywa, Krótka, Polna,
Leśna, Strumieńska, Pawłowicka,
Cieszyńska, Kościelna, Zamkowa,
Mostowa, Dębowa, Brzozowa itp. Inną
grupę stanowią ulice, których nazwy
nawiązują do szeroko pojętej działalności człowieka; informują np. o rodzaju wykonywanej czynności (Szewska,
Garncarska), stanowisku społecznym
(Poselska, Senatorska), pochodzeniu
mieszkańców (Francuska, Mazurska)
czy znaczeniu gospodarczym obiektów (Cegielniana, Fabryczna). Dużą
grupę stanowią też nazwy ulic upamiętniające
zasłużonych
ludzi
lub ważne wydarzenia historyczne
(Stanisława Łuczkiewicza, Anny
Bernd, Wojciecha Korfantego, 1 Maja,
Wyzwolenia, Bitwy Warszawskiej,
Solidarności itd.).
Nazwy ulicom nadaje rada gminy
w drodze uchwały, najczęściej po
społecznych konsultacjach. Kiedy
więc w latach osiemdziesiątych zaistniała potrzeba nadania nazw ulicom
Zbytkowa, ówcześni włodarze gminy
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zwrócili się o pomoc do mieszkańców
wioski. I tak po wielu dyskusjach,
a nawet sporach, ulice otrzymały
nazwy:
1 Maja – ulica prowadząca od rynku w Strumieniu do skrzyżowania w
Zbytkowie (tzw. kostki); nazwa historyczna zapewne poświęcona obchodzonemu od 1890 r. Świętu Pracy (teraz
może też być kojarzona z datą wejścia
Polski do Unii Europejskiej 1 maja
2004 r.).
Wyzwolenia – główna ulica Zbytkowa
ciągnąca się od w/w „kostki” aż do
Golasowic; swą nazwą nawiązuje do
czasów II wojny światowej, bo właśnie
drogą od strony Strumienia „nadeszło”
wyzwolenie spod okupacji niemieckiej.

nieco inny przebieg i prowadziła koło
domu państwa Dawców. Z czasem ten
fragment drogi przemianowano na ul.
Bracką, a Rycerską przedłużono aż do
strażnicy.
Herbowa – bo prostopadła do ul.
Rycerskiej (a skoro każdy rycerz miał
swój herb... stąd i nazwa ulicy).
Bracka – bo podobnie jak Herbowa
przylega do ul. Rycerskiej i kojarzy się
z rycerskim bractwem.
Starowiejska – bo przebiega przez najstarszą część wioski.
ks. Ludwika Kojzara (pierwotnie
Kościelna) – ulica prowadząca do
nowo wybudowanego kościoła pw.
Matki Bożej Szkaplerznej; na wniosek
mieszkańców otrzymała imię pochodzącego ze Zbytkowa księdza.

Wolności – bo styka się z ul. Wyzwolenia, a wyzwolenie kojarzy się z wolnością.

Sportowa – bo prowadzi obok dawnego „boiska sportowego” – niegdyś łąki
państwa Flaczków.

Rycerska – bo wg opowieści jednego z mieszkańców wioski droga ta
przebiegała niedaleko miejsca, gdzie
podobno kiedyś mieszkał lub posiadał otrzymane w nagrodę dobra
jakiś rycerz (w okolicy domu państwa
Pisarków). Pierwotnie ulica ta miała

Strażacka – wbrew oczekiwaniom
nie biegnie koło strażnicy, ale znajduje się na tzw. Chałpach i poświęcona
jest mieszkającym tam strażakom budowniczym nowej siedziby OSP w
Zbytkowie.

Grzybowa – bo niegdyś rosły tam pod
brzozami grzyby, a także blisko stąd
do lasu, do którego mieszkańcy chodzili na grzybobranie.

Górnicza – bo w większości mieszkali przy niej górnicy.

Wspólna – bo przebiega wzdłuż wspólnej granicy Zbytkowa i Strumienia.

Prosta – ze względu na swój kształt.

Malinowa – wybrana przez mieszkańców, budząca pozytywne skojarzenia.

Ludowa – bo mieszkali przy niej
ludowcy - członkowie PSL.

Brzozowa, Olchowa, Topolowa - ulice
znajdujące się na tzw. Borkach swą
nazwę zawdzięczają rosnącym tam
drzewom, zaś Klonowa, Jesionowa,
Wiązowa, Bukowa - są kontynuacją
„drzewnych” nazw.

Akacjowa – bo rosną przy niej akacje (zasadzone przez pana Ludwika
Staronia - „fojta”**, który przed laty
prowadził przydomową pasiekę).
Pierwsza propozycja nazwy ulicy –
Boczna nie została zaakceptowana
przez mieszkańców („Nie chcemy być
odstawieni na boczny tor”).
Długa – bo to jedna z dłuższych ulic
Zbytkowa, dochodząca do najbardziej
wysuniętego na zachód domu państwa
Lazarów (dziś Cyrulików).

Wiślańska – droga krajowa DK81
dzieląca Zbytków na dwie części,
popularna „wiślanka”, która łączy
Katowice z Wisłą – miejscowością
wypoczynkową w Beskidach.
Turystyczna – bo oddalona od centrum wsi; trzeba było uprawiać „turystykę rowerową”, aby dojechać np. do
kaplicy, sklepu, przedszkola, siedziby
koła gospodyń.
Tęczowa – bo przypomina kształtem
tęczę.

Grażyna Gądek
* Źródłosłów, pochodzenie wyrazu.
** Gwarowe określenie wójta.
PS Oczywiście nie wszystkie ulice
powstały w latach osiemdziesiątych.
Pojawiały się stopniowo wraz z
rozwojem wsi (najmłodsza jest ul.
Malinowa). Tekst na podstawie informacji pozyskanych od byłej sołtys
Zbytkowa - pani Cecylii Skowron
oraz własnych wspomnień. GG

Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać
„Październik stoi u dwora,
wykopać ziemniaki pora”.
„W krótkie dzionki października,
wszystko z pola, sadu znika”.
„Liść na drzewie mocno trzyma,
nie tak prędko przyjdzie zima”.
„Gdy październik ciepło trzyma,
zwykle mroźna bywa zima”.
„Gdy październik mroźny, to nie
będzie styczeń groźny”.
„Miesiąc październy,
marca obraz wierny”.
„Październik chodzi po kraju, cichnie
ptactwo w gaju”.
„Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży”.
„Gdy jesień zamglona,
zima zaśnieżona”.

„W październiku myśli z ptakami na
południe odlatują”.
Przysłowia związane z imionami
świętych:
4 października - Franciszka „Na
świętego Franciszka, szuka ziaren w polu myszka”, „Na świętego
Franciszka, odlatuje pliszka, „Na
świętego Franciszka chłop już w polu
nic nie zyska”.
8 października - Brygidy „Po świętej
Brygidzie babie lato przyjdzie”.
12 października - Maksymiliana „Na
Maksymiliana podaj futro dla pana”.
13 października - Edwarda „Na
Edwarda jesień twarda”.
15 października – Jadwigi, Teresy
„Święta Jadwiga ostatnie jabłko dźwiga”, „Kto sieje na świętą Jadwigę, ten

Wakacyjne wspomnienia uczniów
Szkoły Podstawowej w Strumieniu
Wakacje to najbardziej oczekiwany
czas w całym roku szkolnym. Jak tylko
zabrzmi ostatni dzwonek, udajemy się
na upragniony wypoczynek, spotykamy się z przyjaciółmi, których dawno
nie widzieliśmy. Nawet nie zauważamy, że czas tak szybko mija i znowu jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia,

pełni sił do pracy i nauki...
Oto jak nasi uczniowie wspominają
te cudowne chwile.
Podczas wakacji byłam z rodziną
nad morzem. Trafiliśmy na przepiękną pogodę, więc często zażywaliśmy
kąpieli słonecznych. Wspaniale się
bawiliśmy, rowerami przemierzaliśmy

zbiera figę”, „Od świętej Jadwigi z
pola na wyścigi”, „Na świętą Teresę
odziej się w bekiesę”.
16 października - Gawła „Kiedy w
święty Gaweł słota, będzie w lecie
dużo błota”.
18 października - Łukasza „Na święty
Łukasz czego jeszcze w polu szukasz?”, „Na święty Łukasz próżno
grzybów szukasz”.
21 października - Urszuli „Po świętej
Urszuli trudno wyjść w samej koszuli”, „Od świętej Urszuli chłop się
kożuchem otuli”, „Od świętej Urszuli
oczekuj śnieżnej koszuli”.
28 października - Szymona ,
Tadeusza „Na świętego Szymona i
Judy spodziewaj się śniegu i grudy”.
Przysłowia wybrała Grażyna Gądek
Słowiński Park Narodowy, podziwialiśmy jeziora, chodziliśmy na długie
spacery po plaży, budowaliśmy zamki
z piasku.
Ola Franek, uczennica klasy VIa
Najciekawszym
wspomnieniem
z moich wakacji są kolonie sportowe,
na które jeżdżę od pierwszej klasy.
W pamięć szczególnie zapadły mi
piaszczyste plaże i turkusowe wody
Bałtyku. Na wyjeździe nie tylko odpo9

czywaliśmy, codziennie kilka godzin
graliśmy w gry zespołowe, czynnie
spędzając każdą wolna chwilę.
Maja Mijal, uczennica klasy VIa
W tym roku wakacje spędziłam na
Bałtykiem w Rowach. Nie odstraszyła mnie nieciekawa pogoda, jeździłam z rodziną na wycieczki rowerowe
wzdłuż malowniczego jeziora. W cieplejsze dni opalałam się, zbierałam kamyki i dużo spacerowałam.
Natalia Pucharska, uczennica klasy VIa
W tym roku pierwszy raz wyjechałam na wakacje bez rodziny. Trochę
się obawiałam, ale rekolekcje były tak

1 września kolejny rocznik uczniów
wkroczył w mury naszego gimnazjum.
Tego dnia po raz pierwszy zgromadzili się oni wokół sztandaru szkoły,
spotkali się ze swoimi wychowawcami
oraz zapoznali się z budynkiem szkolnym.
Tradycją naszej szkoły stały się
warsztaty integracyjno-adaptacyjne
„Poznajemy się wzajemnie” prowadzone przez panią pedagog Ewę Maliczak i panią psycholog Sonię Wojtowicz-Pyzię, w których brali udział
wszyscy pierwszoklasiści wraz z
wychowawcami. W czasie pięciogodzinnych zajęć uczniowie wykonywali zadania, które miały na celu wzajemne poznanie się, zaprezentowanie
kolegom, koleżankom i wychowawcy

zorganizowane, że nawet nie myślałam
o powrocie. Czas spędzony z nowymi
przyjaciółmi jest niezapomnianym
przeżyciem.
Magda Wolak, uczennica klasy VIc
Jednym z moich wielu wspomnień
wakacyjnych jest pobyt nad Jeziorem
Żywieckim. Tam nauczyłem się
współpracować z grupą, pokonałem
swoje lęki - strach przed wodą i pająkami. Nie zapomnę tej przygody!
Jakub Hutek, uczeń klasy VIc
Moje wakacje to ciągły ruch. Gdy
teraz o nich myślę, to widzę, że większość czasu spędziłem poza domem,

własnej osoby, swoich zainteresowań,
możliwości, talentów. W ćwiczeniach
uczniowie musieli opowiedzieć o sobie, przedstawić kolegę, wykazać się
umiejętnością pracy indywidualnej i
w grupie. W trakcie spotkania poznali
też obowiązujące w szkole zasady, regulaminy oraz statut szkoły, omówili
prawa i obowiązki ucznia. Następnie
każda klasa odbyła krótki spacer po
szkole, odwiedziła klasy specjalne, bibliotekę i świetlicę szkolną.
13 września pięć zespołów klasowych wraz z wychowawcami, opiekumami i dyrekcją wzięło udział w Pieszym Rajdzie Integracyjnym do Zabłocia. Bezpieczeństa w czasie marszu
do Chaty Nad Zalewem pilnował patrol policji z Komisariatu w Strumie-

Filantropia a miłość bliźniego.

Mówiąc o filantropii warto na początku sobie wyjaśnić czym ona jest
i jak się toczyły jej losy przez wieki.
Zatem filantropia (z j. gr. filia- miłość,
anthropos- człowiek) to idea przyjaznego (życzliwego) odnoszenia się do
każdego człowieka z racji wspólnoty w tym samym człowieczeństwie.
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choć nie wyjeżdżałem na tzw. wczasy.
Kilka tygodni spędziłem u dziadków
oraz u cioci, wybrałem się do parku
rozrywki, spałem pod namiotem a
także zdobyłem wspólnie z rodziną
Czantorię! Czas wolny od nauki spędziłem przyjemnie, wesoło i szkoda
tylko, że wakacje tak szybko się skończyły.
Daniel Szczepański, uczeń klasy VIa

Idea ta przez wieki nabierała różnego znaczenia, kontekstu. Filozofowie
pierwszych wieków zastanawiali się
nad tym, czy filantropia dotyczy tylko ludzi przyjaznych, czy dotyczy
wszelkiego stworzenia istniejącego
na ziemi, czy można ją rozszerzyć
na bogów itd. Jednakże najistotniejsze, myślę, że wręcz kluczowe kwestie dotyczące tej idei pojawiły się na
przełomie XIX i XX w. za sprawą
myśli Friedricha Nietzschego i Maxa
Schellera. Pierwszy z nich filantropię
utożsamił z chrześcijańską miłością
bliźniego, co było dla niego oznaką

niu. Na miejscu wszyscy mogli wspólnie spędzić czas, porozmawiać, pograć
w piłkę, lepiej się poznać. Uczniowie
w zespołach klasowych musieli wykazać się wiedzą na temat gminy Strumień, przygotowywali projekt plakatu
„Model Absolwenta” oraz pracowali
nad listą propozycji ciekawych zajęć
dodatkowych. Wspólny posiłek, kiełbasa z grila i gorąca herbata, dopełnił
całości.
Celem corocznych zajęć jest integrowanie zespołów klasowych i wzajemne poznawanie się w nowym gronie. Wspólnie spędzony czas ma za
zadanie pomóc w zaadaptowaniu się
w nowej szkole, bo dobrze zintegrowany zespół klasowy lepiej się uczy i
współpracuje.

chrześcijańskiej słabości. Scheller natomiast rozróżnił oba rodzaje miłości
w następujący sposób: miłość chrześcijańska to miłość do „indywidualnego centrum” osobowego człowieka,
a filantropia to miłość do człowieka,
w której druga osoba ujmowana jest
jedynie jako egzemplarz gatunku
„człowieka” . Tak przedstawia się filantropia od strony filozofii. Jednakże
w kierownictwie duchowym (bo temat
ma być rozważony pod kątem teologii
moralnej) ważny jest też wymiar psychologiczny. Filantropia jest tu niejako
utożsamiana z altruizmem, o czym
świadczy choćby definicja altruizmu
autorstwa izraelskiego psychologa
Bar-Tala, który mówił, że altruizm to

dobrowolne zachowanie praktykowane w celu przyniesienia drugiej osobie korzyści bez oczekiwania nagród
zewnętrznych i podejmowane jako
zachowanie stanowiące cel sam w sobie . Jak go zatem ujmuje psychologia?
Okazuje się, że nie jest to do końca takie proste. Dowodem na to jest zgoda
pośród takich uczonych jak: Maslow,
Dyoniziak, Frankl, Wojtyła co do tego,
że sam termin „miłość”, na którym to
opiera się przecież altruizm, jest bardzo niejednoznaczny , bo dla jednych
miłość to tylko doznanie zmysłowe,
dla innych przeżycie wartości itd.
Trudność też rodzi się na łonie motywacji. Bo do zachowań altruistycznych mogą motywować różne czynniki takie jak: empatia, normy (społeczne, osobiste), obrona poczucia własnej
wartości . Ta obrona poczucia własnej
wartości wiąże się z tym, że dany człowiek ma wypracowane, przyswojone
pewne wartości i kiedy działa zgodnie
z nimi, to to poczucie własnej wartości wzrasta, pojawia się samozadowolenie, duma; a kiedy nie czyni zgodnie
z przyjętymi wartościami to pojawia
się, jak określa to Karyłowski: przykre uczucie niezadowolenia z siebie.
Jest to tzw. altruizm endocentryczny,
paradoksalnie mało mający wspólnego z altruizmem, bo skupia się on na
realizacji własnego „ja”. Drugi typ altruizmu: altruizm egzocentryczny ma
większe cechy prawdziwej miłości, bo
w nim przedmiot altruizmu traktowany jest jako wartość: nie ważne czy to
ja pomogę czy ktoś inny, ważne, by
potrzebujący pomocy ją uzyskał.
Jak widać z dotychczasowych rozważań filantropia nie ma odniesienia
do wiary, religii. Czy zatem można na
tej podstawie stwierdzić, że filantropia jest prawem naturalnym? Miłość
do człowieka w myśl Katechizmu
Kościoła Katolickiego jest pewną
prawdą, do poszukiwania której człowiek jest zobowiązany bez względu na
wyznanie itd. To poszukiwanie wypływa z natury ludzkiej. Potwierdza
to także Ewangelia. W 25 rozdziale
Ewangelii Św. Mateusza mamy tego
dowód:

Wtedy odezwie się król do tych po
prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od
założenia świata! Bo byłem głodny,
a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem nagi, a
przyodzialiście
Mnie”(…)Wówczas
zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy
Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim
i przyodzialiśmy Cię? Chorym lub w
więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25, 34-35. 37-40).
Z tego fragmentu płynie nauka,
że miłość bliźniego wcale nie wymaga motywacji religijnej. Tym samym
można powiedzieć, że wielu ludzi
przez praktykowanie czynnej miłości bliźniego zasługuje na Królestwo
Niebieskie, choć nie mają świadomości religijnego wymiaru tej miłości .
Historia pokazuje wiele form takiego właśnie praktykowania miłości
bliźniego bez odniesienia do wiary czy
religii. I jak o tyle zrozumiałe wydaje
się być to „nieuświadomienie” sobie
religijnego wymiaru tej miłości w czasach starożytności przedchrześcijańskiej (opieka nad krewnymi w trudnej
sytuacji, państwowa opieka nad rannymi w wojnach i nad ich rodzinami, system społecznego wychowania
młodzieży i kolektywnych posiłków,
klientela ), tak w czasach późniejszych
(funkcje: opiekuna i nadzorcy ubogich
w nowożytnej Anglii, settlements w
Anglii i Stanach Zjednoczonych XIX
w., nowojorska Szkoła Filantropii założona w 1898 r. ) zaczynają się budzić
w tej kwestii wątpliwości: czy rzeczywiście nie było świadomości tego
wymiaru czy po prostu nie chciało się
tego wymiaru zrozumieć. Jest to kwestia do dyskusji.
Pewne jest jednak, że pomaganie
ludziom bardzo jednoczy, czego przykład podaje historia XIX-wieczna, w

której negatywne skutki uprzemysłowienia sprawiły, że ludzie z różnych
„opcji” takich jak: działacze przesiąknięci duchem rewolucji francuskiej,
przedstawiciele nowego rozumienia
religii katolickiej, ludzie kierujący się
obowiązkiem chrześcijańskim
i miłością bliźniego czy socjaliści
potrafili razem aktywnie działać na
polu pomocy socjalnej . W obecnych
czasach przejawami takiego filantropijnego podejścia (na gruncie polskim) wydają się być takie akcje jak:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
czy Szlachetna Paczka (mimo osoby
Księdza jako koordynatora).
Reasumując filantropia wydaje się
być zjawiskiem złożonym głównie ze
względu na motywacje, pobudki. Bo
jeżeli rzeczywiście chodzi tu tylko o
pomoc drugiemu człowiekowi (altruizm egzocentryczny), to może tu dojść
do sytuacji, która przedstawiona jest
w 25 rozdziale mateuszowej
Ewangelii. Nie mniej jednak nie powinno to zwalniać
z obowiązku poszukiwania wspomnianej w Katechizmie „Prawdy,
która oświeca wszystkich ludzi”, tj.
Chrystusa .
Ks. Wojciech Olesiński
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