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75 lat po strumieńskiej tragedii, czy pamiętasz jakiej?
Co sprawia, że ludzie znają historię swoją, swojego miasta, 
ojczyzny? Dlaczego chcą wiedzieć co wydarzyło się przed laty na 
ulicach, po których i dziś się spaceruje? Być może motywuje do 
tego prawda wyrażona w słowach przez George Santayana: „Kto 
nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie”. W myśl 
tych słów chciejmy sobie przypominać naszą historię. Tym razem 
to co wydarzyło się 75 lat temu w Strumieniu. 
Czas II wojny światowej dla naszego miasta, jak zresztą dla całej 
Polski, był okresem tragicznym. Od początku wojny ze Strumienia 
wywożono mieszkańców na przymusowe roboty do Niemiec. 
Panowała bieda i powszechna germanizacja. Usunięto z rynku 
figurę Chrystusa Króla, a dzwony z kościoła zostały wywiezione. 
Na ulicach coraz częściej zaczęli pojawiać się niemieccy obywatele, 
a w 1942 r. budynek klasztoru i szkoły sióstr de Notre Dame został zajęty przez Hitlerjugend. Na szczęście mijały kolejne 
lata, a siła niemieckiej armii zaczęła słabnąć. Wyzwolenie spod władzy okupanta zaczęło być coraz bardziej realne. 
Jednak najgorsze dni dla miasta Strumień w czasie II wojny światowej miały dopiero nadejść. Wojska Armii Czerwonej 
zaczęły zdobywać kolejne tereny wypierając niemieckich żołnierzy. Dotarły również w okolice naszego miasta gdzie 
również podjęli walkę z okupantem. W wyniku tych działań 11 lutego około godziny 13:30 radziecki pocisk zniszczył 
wieże kościelną w Strumieniu, uszkadzając całą budowlę. To był szok dla mieszkańców, którzy kolejne dni ze strachu 
i dla swojego bezpieczeństwa spędzili w piwnicach. Radziecki atak powiódł się co spowodowało wypędzenie nazistów. Ci 
jednak nie dawali za wygraną, nacierając dniem po dniu na miasto. Widząc nieskuteczność działań hitlerowcy sięgnęli 
po potężniejsze narzędzia bojowe. 15 lutego zbombardowali Strumień, siejąc śmierć i zniszczenie. Jedna z bomb trafiła 
w strumieńskie probostwo. W jej piwnicach schronili się: ks. Alojzy Gałuszka – proboszcz parafii, ks. Emil Skudrzyk – 
wikariusz – oraz 17 parafian: Anna Stokłosa – gospodyni, Jadwiga Faruga – służąca, Franciszek Pusch – były burmistrz 
– z żoną Anną, Sylwester Kojzar z żoną Rozalią i dziećmi: Heleną, Anną i Stanisławem, Katarzyna Keller z córkami: 
Józefą, Genowefą, Elżbietą i Marią, Maria Gmuzdek, Helena Wowra oraz Maria Broll. Ładunek wybuchowy spowodował 
zapadniecie się dużej części budynku i zasypanie piwnicy, gdzie znajdowali się duszpasterze wraz z parafianami. Żadna 
z nich niestety nie przeżył ataku. Nikt też w pierwszych momentach tragedii nie mógł pobiec im z pomocą. Ciągle 
bowiem trwały zażarte walki na ulicach Strumienia. Dopiero po kilu godzinach pospieszono z pomocą. Niestety nie 
było kogo ratować. Wszystkie ofiary złożono do wspólnego grobu, który wykopano przy kościele. Parafia została bez 
duszpasterzy, bez sakramentów. Uroczyste nabożeństwo żałobne odbyło się dopiero 21 czerwca 1945 r. Nie był to pogrzeb 

w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale pożegnanie i oddanie hołdu 
zasłużonym, którzy zginęli. Tłumy ludzi modliło się, składało 
kwiaty. Nie brakowało łez. 
Czas mijał, ale o ofiarach tragedii nie zapomniano. Widać to było 
m.in. w obchodach 50 rocznicy tych wydarzeń. Odprawiono wtedy 
uroczystą Mszę św., której przewodniczył bp. Janusz Zimniak. 
Poświęcono tablicę nagrobną, upamiętniające osoby, które zginęły 
na probostwie tragicznego 15 lutego 1945 r. Zorganizowano także 
wystawę i prelekcje na ten temat. 
Pomimo żywej pamięci o tych, którzy zginęli w piwnicy plebanii, 
ich pogrzeb odbył się dopiero 14 kwietnia 1999 r. Dzięki 
staraniom ówczesnego proboszcza – ks. Oskara Kuśki – dokonano 
ekshumacji zbiorowej mogiły. Szczątki zmarłych umieszczono 

w trumnach. Następnie wniesiono je do kościoła, gdzie odprawiono Mszę 
św. pogrzebową. Uczestniczyło w niej wielu księży, wiernych, a  także 
członkowie rodziny. Po Mszy św. trumny złożono w nowym grobie, 
znajdującym się przed kościołem. Tam też umieszczono ziemie z miejsca 
pochówku ks. Alojzego Raszki – strumieńskiego proboszcza w latach 
1957 – 1985, którego pragnienie odprawienia pogrzebu ofiarom tragedii 
zostało symbolicznie wyznaczone i zrealizowane w dzień jego urodzin.
Pamięć o poległych nie zanikła. Świadczą o tym palące się znicze i kładzione 
kwiaty przy grobie ofiar tragedii. Odbyło się również wiele inicjatyw 
upamiętniających pamięć ofiar, łącznie ze wzruszającą rekonstrukcją tych 
tragicznych wydarzeń. Jednak najbardziej cieszy modlitwa w ich intencji 
co wyraża się przez zamawiane Msze św.
I my nie zapominajmy, pielęgnujmy patriotyzm w naszych rodzinach, 
przekazujmy wiedzę historyczną. Bo to dzięki historii wiemy kim 
jesteśmy. Boże, błogosław Polsce, błogosław Strumieniowi!

Ks. Bartłomiej



• Państwu Kopcom
• Państwu Adamowi i Joannie Czerwińskim
• P. Irenie Sojce
• P. Magdalenie Mroczkowskiej
• P. Markowi Żurowi
• P. Bronisławowi Świeżemu
• P. Agnieszce Kurowskiej
• P. Krystynie Miodońskiej
• Państwu Sebastianowi, Łucji 

i Urszuli Strządałom
• Państwu Henrykowi i Urszuli Sosnom
• Państwu Hanuskom
• P. Franciszkowi Foltynowi
• Państwu Stanisławowi i Zofii Niemcom
• Państwu Januszowi i Agacie Mętlom
• P. Irenie Sadowskiej
• Państwu Dziędzielom
• P. Dorocie Siudzie
• Państwu Zieburom
• Państwu Juliuszowi i Hildegardzie Lazarom
• Państwu Leszkowi i Ewie Farugom
• Państwu Nawratom
• Państwu Karwackim
• Państwu Zbigniewowi i Monice Szostkom
• P. Janinie Wyleżuch
• Państwu Bernardowi i Helenie Chmielom
• Państwu Krzysztofowi i Lucynie Siejokom
• Państwu Janotom
• Państwu Markowi i Grażynie Lebrykom
• P. Małgorzacie Krzempek
• Państwu Władysławowi i Marii Krzempkom
• Państwu Langom
• Państwu Bogdanowi i Róży Rajwom
• Państwu Kościelnym i Gabrysiom
• Państwu Janowi i Zofii Grabskim
• Państwu Kotom
• Państwu Bronisławowi i Marii Mojom
• P. Stanisławowi Puszczewiczowi
• P. Grażynie Wieliczce
• Państwu Marianowi i Teresie Polczykom
• Państwu Tadeuszowi i Barbarze Kajsturom
• P. Marcie Szymoszek
• Państwu Wiesławowi i Grażynie Szwarcom
• Państwu Kopeć
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• Państwu Romanowi i Jolancie Królom
• P. Krzysztofowi Krzyżanowskiemu
• Paniom Annie Karach i Marii Krutyle
• Państwu Zbigniewowi i Danucie Pisarkom
• Państwu Stanisławowi i 

Henryce Kucharczykom
• Państwu Janowi i Mirosławie Jałowiczorom

• P. Bogusławowi Skibie
• Państwu Szweblikom
• Państwu Korusom
• Państwu Januszowi i Annie Chatysom
• Państwu Czesławowi i Mirosławie Chwistom
• Państwu Sławomirowi i 

Aleksandrze Wilczyńskim
• Państwu Pająkom
• Państwu Koźlikom
• P. Annie Krzempek
• Państwu Pietroszkom
• P. Agnieszce Szosce
• Państwu Alfredowi i Helenie Kciukom
• Państwu Pieczonkom
• Państwu Ryszardowi i Danucie Rogulskim
• Państwu Ireneuszowi i Agnieszce Gaszczykom
• P. Bernadecie Smolorz
• P. Zofii Smolorz
• P. Pawłowi Strządale
• P. Czesławowi Strządale
• Państwu Krzysztofowi i Joannie Gabzdylom
• Państwu Benkom
• Państwu Badurom
• P. Kazimierzowi Akusowi
• Państwu Józefowi i Marii Koniecznym
• Państwu Kazimierzowi i Renacie Koniecznym
• Państwu Kwokom i Józwikom
• Państwu Henrykowi i Henryce Kajsturom
• Państwu Kędziorom
• Państwu Leszkowi i Ewie Pajorom
• Państwu Bortlikom
• Państwu Parchańskim
• Państwu Gurbom
• P. Agnieszce Szpotowskiej

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM OFIARODAWCOM:
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Statystyka – styczeń 2020Statystyka – styczeń 2020

Chrzty:
• Majerek Oliwia
• Stokłosa Miłosz

Pogrzeby:
+ Mieszczak Zofia
+ Machej Edward
+ Krzempek Wiktor
+ Pachuła Anna



Mieć czas dla Boga...

Mieć czas dla drugiego człowieka...

Mieć czas dla siebie...

Dziękuję ks. Prałatowi za to, że ma czas dla uświęcania naszej Parafii, poprzez codziennie odprawianą 
Mszę św., posługę w konfesjonale, pomoc przy wizycie kolędowej....
Dla nas kapłanów to dobry przykład do naśladowania, dla Parafian to upraszanie u Boga dla nich dodatkowej 
Łaski Bożej...

Dziękuję ks. Wojciechowi za katechizowanie, zwłaszcza dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komu-
nii Świętej, za odprawianie Mszy św., posługę w konfesjonale, głoszenie kazań, opiekę nad ministrantami 
i lektorami, grupą modlitewną spotykającą się we wtorki w Zbytkowie, prowadzenie „Oazy Rodzin”, grupy 
„Sychar”, Szkolnego koła Caritas, opiekę nad spotkaniami grupy kolejnej „Alfy”, mężczyzn św. Józefa i ko-
biet. Zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, opiekę nad pielgrzymami na Jasną Górę, 
pierwszo-piątkowe wyjazdy do chorych...

Dziękuję ks. Bartłomiejowi za katechizację zwłaszcza kandydatów do Bierzmowania, za odprawianie 
Mszy św., posługę w konfesjonale, głoszenie kazań, opiekę nad „Oazą”, „Dziećmi Maryi”, pracę z grupą mo-
dlitewną w Strumieniu, opiekę nad misteriami : Drogi Krzyżowej, Niedzieli Palmowej i Soboty Wielkanocnej, 
opiekę nad pielgrzymami idącymi do Łagiewnik, grupą rowerową Bractwa św. Barbary, harcerzami, grupą 
AA, za pierwszo-piątkowe odwiedzanie chorych.

Dziękuję Pani katechetce Ewie za katechizowanie, przygotowanie Jasełek, prowadzenie konkursu „Jonasz”...

Dziękuję Akcji Katolickiej za spotkania, umożliwiania nabywania przez Parafian świec Gromnicznych, 
palm i organizowanie konkursu w Parafii na najpiękniej zrobioną palmę wielkanocną, za konkurs Pieśni 
Patriotycznej, Przegląd Jasełek, organizowanie wycieczek wakacyjnych dla dzieci, pomoc w akcjach chary-
tatywnych przygotowywanie paczek świątecznych i dostarczenie ich dla potrzebujących....

Dziękuję Różom Różańcowym za codzienny Różaniec, fundacje ornatów, komunikantów do Mszy św. 
i wina mszalnego...

Dziękuję Apostolstwu Maryi, III-mu Zakonowi św. Franciszka, Bractwu Dobrej Śmierci, Bractwu 
św. Barbary, Radzie Parafialnej i Ekonomicznej za to że jesteście, troszczycie się o Parafie, wspieracie 
ją duchowo i materialnie i dajecie tego świadectwo....

Dziękuję za posługę Szafarzom, Organistom, Pani Gospodyni, Pani Zofii kancelistce, kościelnym 
na czele z siostrą Wacławą, sprzątającym kościół Pani Marii, Danucie, Ewie, Jolancie....

Dziękuję Wam Parafianie za modlitwę, życzliwość, bezinteresowną pomoc, za każdą, „złotówkę 
składaną na tacę” - Bóg zapłać!

Z większych zadań duszpasterskich i prac jakie udało się zrobić w 2019 roku to w połowie stycznia zakończy-
liśmy wizytę kolędową. W styczniu Pan Krzysztof Stokłosa zakończył prace z wymianą instalacji elektrycznej 
w salkach katechetycznych. 
Rekolekcje przeprowadził w naszej Parafii ks. bp Piotr Greger. Były to pierwsze rekolekcje parafialne w na-
szej diecezji przeprowadzone przez biskupa. 
Misterium Drogi Krzyżowej, Niedzieli Palmowej i Zmartwychwstania było w tym roku przeprowadzone pod 
opieką ks. Bartłomieja. 
W marcu Parafianie z Bractwa św, Barbary wykonali konserwację konstrukcji dzwonów na wieży kościoła, 
a strażacy krzyża misyjnego. Wymienione zostały balustrady na balkonie na probostwie i zamontowano balu-
strady na balkonie w domu katechetycznym. W miejsce zniszczonego przez wichurę posągu MB, w ogrodzie 
plebańskim postawiliśmy nową figurę MB z Lourdes. 
Na przełomie kwietnia i maja z naszej parafii pod przewodnictwem ks. Bartłomieja udali się pielgrzymi do 
Łagiewnik. 
Jako dar na dziesięciolecie istnienia Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu nasi Parafianie ufundowali 100-
tu metrowe ogrodzenie oddzielające Sanktuarium od probostwa. 
W Czerwcu ks. bp Piotr udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. 

Sprawozdanie duszpasterskie za 2019 rok.
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Na początku wakacji grupa dzieci i młodzieży z ks. Wojciechem wyjechała na Mazury. Firma dokonała napra-
wy fragmentów zniszczonego gzymsu na Sanktuarium i zabezpieczyła dziury na dachu po starych śniegoła-
pach. Wykonana została dokumentacja Pe-Posz dla Sanktuarium i kościoła w Zbytkowie. 
Jesienią rozpoczął się dalszy ciąg prac z ogrodem plebańskim.
W kościele w Zbytkowie zostały zamontowane projekty witraży w niektórych oknach, czekają na fundato-
rów...
W październiku odpowiadając na apel Papieża Franciszka wsparliśmy budowę studni głębinowej w jednej z 
wiosek w Burkina Faso.
Triduum przed św, Barbarą, wprowadzające nas w Adwent i Boże Narodzenie głosił dla nas ks. Marcin Wró-
bel wikariusz cieszyński.
W kościele w Zbytkowie zostało zamontowane dwoje drzwi przeciwpożarowych i jedne w salkach kate-
chetycznych w Strumieniu. 
Zostały dokonane odbiory i przeglądy prądu, gazu, odgromienia, kominiarskie, gaśnic we wszystkich 5-ciu 
obiektach.
Teraz trochę statystyki:
  Chrzty 2018 = 53, 2019 = 53 (31 chłopców i 22 dziewczynki)
  I Komunia św. 2018=82, 2019=28
  Bierzmowanie 2018=56, 2019= 94
  Śluby 2018=19, 2019=16
  Pogrzeby 2018=49, 2019=32 (14 mężczyzn i 18 kobiet)
  Rozdaliśmy 80000 razy Komunię świętą, odwiedziliśmy w I- piątki 154 chorych. 
  200 Parafian przystąpiło w rekolekcje do Sakramentu Chorych.
Należności i zobowiązania względem Kurii, misji, instytucji charytatywnych, Caritasu, oraz pracowników 
i za wykonane prace mamy uregulowane. Parafia nasza nie ma żadnych długów. Na koncie parafialnym zło-
żone są pieniądze z intencji mszalnych i oszczędności Parafii.

Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Strumieńskiej i św. Barbary  
polecamy się z ufnością Bożej Opatrzności na cały 2020 rok!

Ks. Proboszcz
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Intencje mszalne

1-sza Sobota Miesiąca – 1.02
	 7:00	 Msza	św.	Wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
	18:00	 1)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	

św.	Barbary	w	intencji	górników	KWK	Pniówek
	 	 2)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”
	 	 3)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Wiktorii	z	okazji	18	urodzin

IV Niedziela Zwykła – 2.02  
Święto Ofiarowania Pańskiego

	 6:30	 Za	++	Jana	i	Marię	Firlej	i	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

	 8:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej,	św.	Barbary	i	św.	
Oskara	z	podziękowaniem	za	otrzymane	
łaski	z	prośbą	o	dalsze	zdrowie	i	Boże	błogo-
sławieństwo	dla	ks.	Prałata	Oskara	z	okazji	
imienin

	 	 2)	W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	 
i	zmarłych

	 9:30	 Za	++	Ewalda	Kościelnego,	braci:	Sylwestra	 
i	Andrzeja,	rodziców,	dziadków,	bratową	Elż-

bietę,	szwagra	Władysława	i	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Jadwigę	Żyła	i	męża	Karola
	11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Pawła	z	okazji	urodzin	i	za	 
++	ojca	Antoniego	Zachorka	i	jego	żonę	
Krystynę

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	++	Helenę	i	Wilhelma	Krzempków,	 

+	Helenę	i	Jana	Jaworskich,	++	synów,	zię-
ciów	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Poniedziałek – 3.02  św. Oskara
	 7:00	 Za	+	Annę	Pachuła	–	od	Elżbiety	Czaja
	18:00	 1)	Za	+	Marię	Opalach
	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Kopeć
Wtorek – 4.02
	 7:00	 Za	+	Edwarda	Macheja	–	od	koleżanek	i	kole-

gów	ze	szkoły
	18:00	 1)	Za	++	Wandę	i	Andrzeja	Malosek,	+	rodzi-

ców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 2)	Za	++	Helenę,	Anielę	i	Jana	Akus,	 

W	intencjach	mogą	pojawić	się	błędy,	niedopatrzenia,	za	które	redakcja	z	góry	przeprasza.	 
W	miarę	potrzeby,	będą	one	poprawiane	w	intencjach	na	dany	tydzień.
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++	z	rodzin:	Złotocha,	Witewski,	Akus,	God-
lewski,	Grajewski

Środa – 5.02  św. Agaty
	 7:00	 Za	+	Mariana	Pieczka,	++	Zofię	i	Franciszka	

Wawrzyczek,	Agatę	i	Alojzego	Pieczka
	18:00	 1)	Za	+	Genowefę	Żur,	męża	Józefa,	++	ro-

dziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Danutę	Pachuła	na	pamiątkę	50	

urodzin,	+	teściową	Bronisławę,	++	z	rodzin:	
Pachuła	i	Rytek

1-szy Czwartek Miesiąca – 6.02
św. Pawła Miki i Towarzyszy

	 8:00	 Za	+	Annę	Drabiniok	w	6	rocznicę	śmierci,	
++	męża,	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron

	18:00	 Zbytków	–	W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	
żyjących	i	zmarłych

	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Magdaleny	z	okazji	40	urodzin

	 	 2)	Za	+	Kazimierza	Knieżyka,	+	ojca	Jana,	 
++	dziadków	z	obu	stron

1-szy Piątek Miesiąca – 7.02
	 7:00	 W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	

Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
	16:30	 Zbytków	–	Za	+	Franciszka	Zubera,	++	ro-

dziców	++	Jana	i	Annę	Uchyła,	++	z	rodzin:	
Zuber	i	Uchyła

	18:00	 1)	Za	++	rodziców	Julię,	Helenę	i	Jana	Akus,	
siostrę	Mariannę,	Anielę	Akus,	++	z	rodzin	
Akus,	Żur,	Stefanię	i	Teofila	Żur,	siostrę	Hele-
nę	i	Marię,	++	z	rodzin:	Żur	i	Owczany

	 	 2)	Za	+	Ryszarda	Haładaja,	++	rodziców	 
i	rodzeństwo

Sobota – 8.02  św. Józefiny Bakhity
	 7:00	 1)	Za	+	Małgorzatę	i	Karola	Żerdka,	++	rodzi-

ców	i	rodzeństwo
	 	 2)	Za	+	Edwarda	Macheja	–	od	rodziny	Mły-

narczyk
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Smolorza	w	2	rocznicę	śmierci,	

teściów	siostry	i	3	szwagrów
	 	 2)	Za	+	Edwarda	Wyleżucha,	żonę	Marię,	 

++	rodziców	i	rodzeństwo
V Niedziela Zwykła – 9.02
	 6:30	 Za	+	Alfreda	Oślizło	w	3	rocznicę	śmierci,	 

++	z	rodziny	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

	 8:00	 Za	++	Helenę	i	Stanisława	Pisarek,	 
++	z	rodziny

	 9:30	 Za	+	Józefa	Langa,	++	rodziców,	rodzeństwo,	
+	Jerzego	Szyszkę,	++	z	rodzin:	Świerzy	 
i	Lang

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Bożenę	Kornacką	w	3	roczni-
cę	śmierci

	11:00	 Chrzest:
	 	 Roczek:	Antoni	Worek,	Maksymilian	Korcz
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Stanisławy	z	okazji	70	urodzin

Poniedziałek – 10.02  św. Scholastyki
	 7:00	 Za	+	Cyryla	Halamę,	żonę	Elżbietę,	++	rodzi-

ców	z	obu	stron
	18:00	 1)	Za	+	Krystynę	Kanik,	++	rodziców	i	brata
	 	 2)	Za	+	Marię	Wychowaniec,	męża	Edwarda,	

++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
Wtorek – 11.02  NMP z Lourdes
	 7:00	 Za	+	Irenę	Janota	w	3	rocznicę	śmierci,	 

++	synów:	Piotra	i	Janusza,	++	rodziców	 
i	teściów

	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Psotę	w	14	rocznicę	śmierci,	 
+	żonę	Zofię	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	++	Helenę	i	Brunona	Miłych,	++	ro-
dzeństwo	z	obu	stron

Środa – 12.02
	 7:00	 Za	+	Wiktora	Krzempka	–	od	wnuków:	Łuka-

sza	i	Kseni	z	rodzicami
	18:00	 1)	Za	+	Herminę	Żyłka,	++	męża	Pawła	 

i	zięcia	Józefa
	 	 2)	Za	+	Rozalię	Piekarczyk	w	20	rocznicę	

śmierci	i	+	męża	Eugeniusza
Czwartek – 13.02
	 8:00	 1)	Za	+	Aleksandrę	Śleziak	w	1	rocznicę	

śmierci
	 	 2)	Za	+	Zofię	Mieszczak	–	od	koleżanek	 

w	pracy
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Kazimierza	Niemiec	w	4	ro-

-cznicę	śmierci,	jego	rodziców,	brata,	teściów,	
szwagra,	++	z	rodzin:	Niemiec,	Kocurek,	
Szczypka	i	Kidoń

	18:00	 Za	++	Urszulę	i	Jana	Czerwińskich,	++	z	obu	
stron

Piątek – 14.02  św. Cyryla i Metodego
	 7:00	 1)	Za	+	Mariana	Skupnia,	++	rodziców,	brata	

i	bratową
	 	 2)	Za	+	Ludwika	Gamżę	–	od	kolegi	Zdzisława
 18:00 1)	Za	++	Marię	i	Andrzeja	Stekla	i	++	rodziców
	 	 2)	Za	+	Franciszka	Skorupę	w	50	rocznicę	

śmierci,	żonę	Emę,	zięcia	Jerzego	Bojda,	 
++	z	rodzin	Skorupa	i	Szpernol

Sobota – 15.02
	 7:00	 1)	Za	++	kapłanów	i	parafian,	którzy	tragicz-

nie	zginęli	na	probostwie	w	czasie	II	wojny	
światowej

	 	 2)	Za	++	Stefanię	Szkrobol	w	16	rocznicę	
śmierci,	męża	Ludwika,	córkę	Wiktorię,	3	sy-
nów,	++	z	rodzin:	Szkrobol,	Szczypka,	Kubo-
szek	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	18:00	 1)	W	intencji	ofiar	tragicznego	wybuchu	na	
plebanii	w	czasie	II	wojny	światowej

	 	 2)	Za	++	Annę	Ślusarz	w	50	rocznicę	śmierci,	
++	męża,	dzieci,	++	z	rodzin:	Ślusarz	i	Miły

VI Niedziela Zwykła – 16.02
	 6:30	 Za	++	Helenę	i	Rudolfa	Herman,	o.	redemp-

torystę	Józefa	Hermana,	+	Marię	i	Franciszka	
Gomela	i	ich	rodziców

	8:00	 Za	+	Emila	Szupinę	w	33	rocznicę	śmierci,	
żonę	Władysławę,	++	rodziców	i	rodzeństwo	
z	obu	stron

	 9:30	 Za	+	Adę	Górniak	w	1	rocznicę	śmierci,	męża	
Gustawa
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	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Jadwigę	Bębenek,	++	rodzi-
ców	z	obu	stron

	11:00	 Za	++	Józefa	Szostka	w	10	rocznicę	śmierci,	
żonę	Amalię	i	wnuczkę	Aleksandrę

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Danutę	Polczyk	w	rocznicę	śmierci,	 

++	rodziców:	Leopolda	i	Anastazję	Dubiań-
skich

Poniedziałek – 17.02
	 7:00	 Za	+	Emericha	Krzempka	–	od	pracowników	

firmy	Multiform
	18:00	 1)	Za	+	Małgorzatę	Konieczny	w	3	rocznicę	

śmierci,	++	rodziców:	Józefa	i	Bronisławę	So-
sna,	+	siostrę	Helenę,	brata	Józefa,	szwagra	
Jana	i	Alojzego,	++	Grażynę	i	Romana	Kajstura

	 	 2)	Za	++	Gertrudę	i	Piotra	Sołtysek,	+	Józefa	
Smol,	++	z	rodzin:	Sołtysek,	Smol,	Rak	 
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Wtorek – 18.02
	 7:00	 Za	+	Halinę	Gunia	na	pamiątkę	urodzin
	18:00	 1)	Za	+	Romana	Kajstura	w	7	rocznicę	śmier-

ci,	żonę	Grażynę,	ojca	Józefa	i	teścia	Józefa
	 	 2)	Za	+	Elżbietę	Tekla	w	2	rocznicę	śmierci,	 

+	męża	Wilhelma,	++	rodziców	i	rodzeństwo	
z	obu	stron,	zięcia	Edwarda	Jarczyka

Środa – 19.02
	 7:00	 Za	+	Stanisława	Żura
	18:00	 1)	Marię	i	Franciszka	Papkoj,	3	synów,	córkę	

Teresę,	zięcia	i	synową	Wiktorię
	 	 2)	Tadeusza	Uchyła,	++	rodziców	i	teściów
Czwartek – 20.02
	 7:00	 Za	++	rodziców:	Jadwigę	i	Edwarda	Gruszka,	

++	z	rodzin:	Gruszka	i	Arkulary
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Irenę	Haspert	i	++	z	rodziny
	18:00	 1)	Za	+	Gertrudę	i	Antoniego	Pietroszek,	

zięciów,	Franciszka	i	Stanisława,	++	z	rodzin	
Pietroszek,	Wojtek,	Kocur,	Pytel

  2)	Za	+	Antoniego	Janota	na	pamiątkę	urodzin
Piątek – 21.02  św. Piotra Damiana
	 7:00	 1)	Za	+	Małgorzatę	i	Józefa	Pajor,	2	synów,	 

3	córki,	3	zięciów	i	pokrewieństwo
	 	 2)	Za	+	Marię	Gawron	–	od	Marii	Krzempek	 

z	rodziną
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za:	++
	 	 2)	Za	+	Karolinę	i	Bronisława	Janota	oraz	du-

sze	w	czyśćcu	cierpiące
Sobota – 22.02  Święto Katedry św. Piotra
	 7:00	 Za	+	Antoninę	i	Ernesta	Litta	–	od	rodziny	

Hawełka	i	Gaszczyk
	18:00	 1)	Za	+	Ludwika	Mój,	+	żonę	Marię	i	++	ro-

dziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Floriana	Worek	w	3	rocznicę	śmierci
	 	 3)	Za	++	Teodora	i	Marię	Mucha,	2	synów, 

	2	córki	z	mężami	i	2	synowe
VII Niedziela Zwykła – 23.02
	 6:30	 Za	Parafian
	8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-

wieństwo	dla	Marioli	z	okazji	60	urodzin
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Zofię	Wojtek	na	pamiątkę	

urodzin
	11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	rodziny	Parchańskich	i	za	 
+	Pawła	Łomozik	i	Jadwigę	Parchański

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Józefa	Stokłosę	–	od	syna	Romana	 

z	rodziną
Poniedziałek – 24.02
 7:00 Za	+	Danutę	Wieliczka	–	od	sąsiadów	z	ul.	Granicznej
 18:00 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Małgorzaty	z	okazji	60	urodzin

  2)	Za	+	Helenę	Tobiczyk	w	5	rocznicę	śmierci,	
męża	Jana,	++	rodziców:	Józefa	i	Bronisławę	
Sosna,	brata	Józefa,	siostrę	Małgorzatę,	szwagra	
Alojzego,	bratanicę	Grażynę,	+	Romana	Kajsturę

Wtorek – 25.02
 7:00 Za	+	Helenę	Pisarek	–	od	Roberta	i	Marty	Cepok
	18:00	 1)	Za	+	Juliana	Długosza
	 	 2)	Za	+	Bronisława	Skorupę	–	od	rodziny	Setla
Środa Popielcowa – 26.02
	 7:00	 Za	+	Andrzeja	Uherka	–	od	rodziny	Spandel
	 9:00	 Za	+	Alojzego	Moczek	i	++	rodziców
	16:00	 Za	++	z	rodzin:	Czechowski	i	Kucharzową
	17:00	 Zbytków	–	Za	+	Ludwika	Chybiorza
	18:00	 Za	++	Helenę	i	Franciszka	Ochodek,	+	ks.	

Józefa	Ochodka,	++	rodziców	z	obu	stron,	 
+	Stanisława	Ochodek	z	żoną

Czwartek – 27.02
	 8:00	 1)	W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	maryjnego 

i	Patronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Helenę	Skorupa	w	10	rocznicę	śmier-

ci,	męża	Karola,	++	rodziców	i	rodzeństwo	 
z	obu	stron,	córkę	Wandę	i	synową	Cecylię

 18:00 Zbytków	–	Za	++	Jadwigę	i	Ludwika	Pryczek,	ro-
dziców	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 Droga	Krzyżowa
	18:00	 Za	+	Romana	Dziendziela	w	9	rocznicę	śmier-

ci,	+	żonę	Gertrudę
Piątek – 28.02
	 7:00	 1)	Za	++	Halinę	Gunia	w	2	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Adama	Mrowca	w	5	rocznicę	śmierci,	

++	rodziców	i	teściów
	17:30	 Droga	Krzyżowa
	18:00	 1)	Za	+	Andrzeja	Jazowego,	++	rodziców,	te-

ściów,	szwagrów	i	siostrzeńców,	++	z	rodzin	
Jazowy	i	Krzempek

	 	 2)	Za	Stanisława	Szulika	–	od	syna	Przemysła-
wa	z	rodziną

20:00	 Droga	Krzyżowa
Sobota – 29.02
	 7:00	 1)	Za	+	Wandę	Ociepka	–	od	Heleny	Gabzdyl
	 	 2)	Za	+	Józefę	Uchyła	–	od	rodziny	Strządała
 18:00 1)	Za	++	Gertrudę	i	Emila	Burkot	i	++	rodziców
	 	 2)	Za	++	Elżbietę	i	Alojzego	Faruga,	 

++	z	rodzin:	Kubień	i	Jarmułkowicz



1 DZIEŃ 4.06.2020 czwartek:
• Wyjazd o godz. 6.00. Przejazd do Warszawy, zwiedzanie Starego Miasta – Zamek, Plac Zamko-

wy, Katedra św. Jana, Rynek Główny, Barbakan. Spacer tzw. Traktem Królewskim: Krakowskie 
Przedmieście, Uniwersytet Warszawski, Pałac Prezydencki, Pomnik Nieznanego Żołnierza, 
Nowy Świat.

• Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. 
• Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, Obiadokolacja, nocleg.
• Istnieje możliwość zorganizowania kąpieli w basenie hotelowym pod nadzorem ratownika.

2 DZIEŃ 5.06.2020 piątek:
• Msza św. i Śniadanie.
• Spacer w obrębie zespołu pałacowo-parkowego „Łazienki Królewskie”.
• Zwiedzanie Zamku Królewskiego
• Przejazd do Wilanowa, Nawiedzenie Świątyni Opatrzności Bożej i zwiedzanie Pałacu Jana III 

Sobieskiego.
• Zwiedzanie siedziby TVP ul. Woronicza 17
• Zwiedzanie Sejmu
• Zwiedzanie Cmentarza Powązkowskiego, wizyta w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, 

modlitwa przy grobie błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Zwiedzanie muzeum poświęcone-
mu życiu i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego.

• Obiadokolacja, nocne zwiedzanie Warszawy, nocleg.
3 DZIEŃ 6.06.2020 sobota:

• Śniadanie.
• Udział w uroczystościach poświęconych beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
• Wyjazd w drogę powrotną, powrót w godzinach wieczornych.

Cena: 570 zł/os.
Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem 
• 2 noclegi w hotelu 3* /pokoje 2-3 os z łazienkami/ basen z ratownikiem, wifi
• 2 śniadania w formie bufetu, 2 obiadokolacje 
• opiekę pilota -przewodnika
• ubezpieczenie NNW

Cena nie obejmuje:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (Zamek Królewski-25zł, Muzeum Powstania War-

szawskiego-25zł., Pałac Wilanów-20zł.)
Program jest programem ramowym, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Miejsc 46
Zapisy w zakrystii do 19.02.2020 z wpłatą zaliczki 100 zł. 
Spotkanie z przewodnikiem w sobotę 19.02.2020 po Mszy św. wieczornej w Sali św. Jana 
Pawła II (ostatni moment na zapisy).

Plan pielgrzymki na beatyfikację Prymasa Polski Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, poprzedzona zwiedzaniem Warszawy 4-6.06.2020 r.
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ATRYBUTY ŚWIĘTYCH
Ponieważ w poprzednim numerze gazetki skończył się cykl „Niektórzy lubią poezję”, stanęłam przed dylematem, 
jaki temat wybrać na rok 2020. I wtedy mój wzrok padł na stojącą w biblioteczce książkę pt. Jak czytać wizerunki 
świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych autorstwa Józefa Mareckiego i Lucyny Rotter. Książka, 
która została wydana przez WYDAWNICTWO UNIVERSITAS w Krakowie, w bardzo przystępny sposób tłumaczy, 
jak rozpoznać przedstawionych na obrazach świętych po charakterystycznych dla nich atrybutach. Stąd pomysł 
na kolejny cykl, który zatytułowałam „Atrybuty świętych”. Przez kilka kolejnych miesięcy będę prezentować 
przedstawiane w malarstwie sylwetki świętych i znaki, po których można ich zidentyfikować.
 Jak piszą autorzy, na przestrzeni wieków wykształciły się dwa rodzaje przedstawiania świętych: narracyjny – 
przedstawiający dzieje ich życia za pomocą opowieści, oraz symboliczny – stosowany w malarstwie, a operujący 
znakiem (atrybutem), czyli najczęściej charakterystycznym dla danego świętego przedmiotem, po którym można go 
łatwo rozpoznać.



 – 9 –

Niezwykłe kobiety z Biblii – Rut
Kontynuując zapoznawanie się z historiami niezwykłych biblijnych kobiet, po 
Tamar i Rachab przyszedł czas na Rut. Jest ona aż tak niezwykłą kobietą, że jej 
życiu poświęcono całą księgę.
Rut była Moabitką co oznaczało, że nie należała do ludu Bożego. Jednak kiedy 
poznała Boga bardzo Go pokochała. W odkrywaniu Stwórcy pomagała jej 
Noemi, która była jej teściową. Noemi była Izraelitką, ale gdy w Izraelu zabrakło 
żywności, razem z  mężem i  dwoma synami przeprowadziła się do Moabu. 
Niestety mąż Noemi umarł. Jej synowie ożenili się z  dwiema Moabitkami 
— jedną z nich była właśnie Rut, a  drugą Orpa. Jednak po dziesięciu latach 
obaj synowie umarli. Wtedy Noemi postanowiła wrócić do Izraela. Kiedy 
ruszyły w drogę Noemi powiedziała swoim synowym, żeby wróciły do 
swoich rodzin. Dziewczyny nie chciały zostawiać swojej teściowej, ale po 
wielu namowach tylko Orpa zdecydowała się wrócić do domu. Rut zaś poszła 
z  Noemi do Izraela. Po przybyciu do Betlejem kobiety nie miały pieniędzy, 
więc Rut postanowiła zatroszczyć się o teściową pracując na polu. Trafiła ona 
na pole, którego właścicielem Kiedy właściciel przybył na pole, aby sprawdzić 
jak postępują prace, zauważył Moabitkę i polecił jej, aby pozostała na jego 
polu i nie szukała pracy w innym miejscu. Jego życzliwość i serdeczność zaskoczyły kobietę. Upadła na kolana  
i pokłoniła się nisko. Na pytanie: dlaczego okazuje jej życzliwość, mimo iż jest cudzoziemką, Booz odpowiedział, 
że słyszał, co Rut uczyniła dla swojej teściowej opuszczając ojca, matkę i czczonych przez nich bożków, 
i  przychodząc do narodu, który czci Boga, którego nie ona znała, a u którego teraz znalazła schronienie. Od 

 Atrybuty te można podzielić na uniwersalne, ogólne i indywidualne. 
 Atrybuty uniwersalne to te, które wskazują, że przedstawiona osoba dostąpiła chwały nieba, a więc może być uważana za 
świętą lub błogosławioną. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest nimb (świetlisty krąg wokół głowy świętego) 
oraz aureola (świetlisty blask otaczający całą postać). Innym znakiem potwierdzającym świętość są obłoki (najczęściej 
służą jako podnóżek dla świętego lub okalają jego postać) oraz obecność anioła i złoty kolor. Atrybuty te sugerują 
niebiańską rzeczywistość, rajskie bytowanie, obcowanie twarzą w twarz z wszechmogącym Bogiem. 
 Kolejną grupą są atrybuty ogólne, które wskazują drogę jakiejś osoby do osiągnięcia świętości. I tak męczennicy są 
najczęściej obdarzeni palmą, wieńcem lub koroną męczeństwa (jako znak zwycięstwa dla tych, którzy zwyciężyli 
pokusy grzechów i „ukończyli bieg”). Ich atrybutem jest także miecz, bez względu na to, w jaki sposób śmierć została im 
zadana. 
 Innym atrybutem ogólnym jest księga lub zwój. Przynależy on głównie postaciom wymienionym w Piśmie Świętym, 
m.in. Apostołom i  prorokom, ale także papieżom, biskupom, kapłanom itp. (wszystkim, którzy pełnią funkcję szafarza 
Słowa Bożego). Nad księgą pochylają się też chrześcijańscy pisarze (księga symbolizuje wówczas ich dzieła, traktaty 
i rozprawy) oraz twórcy zakonów (księga oznacza wtedy nie tylko rozważanie Słowa Bożego, ale także spisane zasady 
wspólnotowego życia).
 Najobszerniejszą grupę stanowią atrybuty indywidualne, które pozwalają precyzyjnie zidentyfikować prezentowaną 
na obrazie osobę. Nawiązują one najczęściej do wydarzeń z życia świętego (np. św. Paweł Apostoł przedstawiany jest 
z mieczem, bo zginął od miecza, a św. Maksymilian M. Kolbe, który zginął w obozie koncentracyjnym – z numerem 
obozowym, pasiakiem i drutem kolczastym). Dość powszechnymi atrybutami indywidualnymi są narzędzia męki 
(św. Wawrzyniec – krata, św. Szymon apostoł – piła) lub części okaleczonego ciała (św. Agata – trzymająca na tacy 
własne piersi, św. Otylia – oczy). Atrybuty mogą też być związane z działalnością świętych (św. Kosma i św. Damian – 
instrumenty medyczne i medykamenty, św. Izydor Oracz – narzędzia rolnicze) a także z ich cechami (św. Antoni i św. 
Stanisław Kostka – lilia jako symbol umiłowania czystości). Pobożność maryjną najczęściej symbolizuje trzymany przez 
świętych różaniec.
 Niektóre atrybuty mogą też mieć uzasadnienie etymologiczne, np. pies będący atrybutem św. Dominika to analogia do 
łac. Domini canis (pies Pański) symbolizującego gorliwość świętego w głoszeniu Słowa Bożego i zwalczaniu heretyków, 
z kolei kwiat róży nawiązuje do imienia św. Róży i św. Rozalii.
 Dodatkowym elementem pomagającym we właściwej interpretacji atrybutów jest kostiumologia. Warto przy tym 
podkreślić, że strój nie jest atrybutem, a jedynie pomaga rozpoznać osobę (np. św. Antoniego – po franciszkańskim 
habicie, św. Stanisława Kostkę – po komży i stroju jezuickim). Osoby duchowne i zakonne przedstawiane są bowiem 
w odpowiednim dla swojego stanu ubiorze. Z kolei osoby świeckie ukazywane są w strojach odpowiadających ich 
zawodowi lub stanowi. Bez trudu więc można rozpoznać króla, rycerza lub wieśniaka. 
 Najmniejszą różnorodność wykazują ubiory postaci biblijnych oraz pierwszych męczenników. Najczęściej są to 
powłóczyste szaty: długa suknia i toga, a w wypadku kobiet głowa osłonięta welonem lub chustą. Nie bez znaczenia jest 
w tym przypadku barwa. Męczennicy noszą szaty białe lub złote jako znak obmycia szat w krwi Baranka. Aniołowie 
także mogą mieć szaty białe, ale przynależy im także (zwłaszcza serafinom i cherubinom) barwa czerwona jako znak 
Bożej miłości.

Grażyna Gądek
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada klasy 1-3 obchodziły święto największego przyjaciela dzieci – PLUSZOWEGO MISIA.  W tym roku 
zorganizowano wspólne spotkania dla wszystkich klas. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią pluszowej zabawki, 
rozpoznawali misie występujące w bajkach .
Z okazji śwęta Pluszowego Misia został również zorganizowany konkurs plastyczny na „Najładniejszego misia”

Wyniki konkursu plastycznego:
I miejsce – Hania Kubieniec 2b, Zuzanna Milerska 1a 
II miejsce – Piotr Pustelnik 1b, Nelly Firla 1b 
III miejsce – Lena Wach 3a, Maja Brachaczek 3a
Wyróżnienia: 
Lena Bukowska 1c 
Wojtek Ganzel 1c 
Kalina Tatoj 1c 
Maja Szczypka 1c 
Patrycja Słowak 1c 
Oliwia Kubala 1c 
Iga Fizia 3c 
Bartosz Korzeniewski 1a 
Zuzanna Pietrzyk 4a

PIECZENIE PIERNIKÓW
W grudniu przed świętami Bożego Narodzenia klasa 2a i 2b były w cukierni „Olanda”. Dzieci zobaczyły jak przygotowuje 
się ciasto na pierniczki, same również wycinały swoje ciasteczka. Dzięki uprzejmości włascicieli mogły zobaczyć jak 
wygląda pieczenie ciast i ciasteczek. Otrzymały lukier do dekorowania ciastek i kolejnego dnia w szkole dekorowały 
swoje wypieki.Klasie 2a w dekorowaniu pomagały mamy p.Beata Parchańska i p. Bożena Niemiec-Grabarczyk.Gotowe 
wypieki dzieci wręczyły rodzicom w formie prezezntu świątcznego.

WIZYTA NA KOPALNI
 W grudniu klasy trzecie miały okazję zwiedzić teren kopalni „Pniówek” w Pawłowicach Śląskich.
Dzieci oprowadzali pracownicy bhp „główny szef BHP” Pan inżynier Piotr Graboń oraz nadsztygar BHP Pan Michał  
Kubica. Posąg św. Barbary znajduje się zaraz przy wejściu, tu górnicy proszą ją o szczęśliwy powrót do domu. Swój 
własny posąg świętej mają górnicy ratownicy w swoim miejscu pracy. Właśnie tam dzieci zapoznały się z odpowiedzialną 
i trudną pracą ratowników, zobaczyły sprzęt i miejsce , gdzie ćwiczą symulowane zagrożenia. Uczniowie odwiedzili także 
lampownię, łaźnie, miejsce, gdzie wydawane są maski, środki higieny, podział, poznały pracę pań planistek, zobaczyły 
KAZIKA oraz ciekawostkę czyli herbata i kawa płynąca prosto z … kranu. 

GMINNY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
W sobotę 7 grudnia br. reprezentacje szkół podstawowych z naszej gminy wzięły udział w Gminnych Zawodach 
Mikołajkowych. Naszą szkołę, w wyścigach rzędów na wesoło reprezentowali: Jakub Kwaśniewski, Aleksander Górczyń-
ski, Oskar Pławecki, Robert Rygiel, Zofia Fyrla, Hanna Burczyk, Zofia Gruszczyk, Lena Kropka, Maja Brachaczek, Julia 
Drąszczyk, Grzegorz Jaworski, Filip Żur. Nasi uczniowie zwyciężyli w wyścigach rzędów oraz przeciąganiu liny.

tej pory Rut codziennie pracowała na polach należących do Booza. Po pewnym czasie Noemi postanowiła 
zatroszczyć się o przyszłość Rut i pomogła jej skutecznie uwieść Booza. Po nocy spędzonej z Rut, Booz postanowił 
ją poślubić. Jako krewny jej męża miał prawo wykupu ziemi należącej do  Noemi, ale  był też krewny bliższy ode 
niego. W  odpowiedni sposób Booz naświetlił temu krewnemu, że  wykup ziemi oznacza transakcję wiązaną, 
czyli również poślubienie Moabitki, jako wdowy po  dziedzicu tej  ziemi. Do  tego krewny się nie  kwapił, a  Booz 
na  wszelki wypadek nie  wspominał, że  Rut jest piękną kobietą. Ostatecznie wykupił ziemię należącą do Noemi  
i tym samym „nabył” Rut dla siebie. 
Dlaczego Rut jest taką niezwykłą postacią? Po pierwsze wyróżnia ją niezwykła wiara w Boga. Pochodziła przecież  
z kraju pogan, ale poznawszy wiarę i Boga swojej nowej rodziny nie zawahała się i stała się osobą wierzącą. Rut była też 
niezwykle oddana swojej rodzinie. Nie patrząc na swoje potrzeby postanowiła nie opuszczać Noemi. Jej poświęcenie 
i miłość do  teściowej były ogromne. Rut nigdy nie zawróciła z obranej drogi i dzięki temu zapewniła sobie i Noemi 
godne życie.

S.M.



Akatyst ku czci Bogarodzicy

Msza Św. z udziałem Dzieci Maryi w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP i spotkanie przy stole



Trzej Królowie w Strumieniu



Parafia św. Barbary

Strumień

Drodzy przyjaciele misji!

Przesyłam gorące pozdrowienia z Burkina Faso dla całej Waszej parafii i dla wszystkich, którzy
zaangażowali się w zbiórkę darów na wybudowanie studni w Tyelle-mossi, wiosce na terenie
naszej parafii św. Łukasza w Sabou.

Burkina Faso jest jednym z biedniejszych krajów afrykańskich. Ze względów geograficznych i
klimatycznych ludzie mają ograniczony dostęp do wody pitnej co negatywnie wpływa na zdrowie
i utrudnia normalne funkcjonowanie społeczeństwa. Od początku obecności braci
franciszkanów w Burkina Faso, staramy się nieść pomoc w różnych dziedzinach życia :
dożywianie dzieci, pomoc medyczna, alfabetyzacja, szkolnictwo czy budowanie studni.
Oczywiście pierwszą nasza misja jest niesienie Chrystusa przez świadectwo naszego życia.
Pozostałe aktywności są dziełami Jego miłosierdzia.

Od kilku lat otrzymujemy ogromne wsparcie od wielu dobroczyńców za pośrednictwem Fundacji
"Sięgnij Nieba", która pomaga zbliżyć się do Pana Boga poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia
względem potrzebujących.

Bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie w miesiąc misyjny przezywany w całym
Kościele za Wasze świadectwo i solidarność z ludźmi którym brakuje podstawowych środków
do życia. Dostęp do wody pitnej w Burkina Faso jest dość trudny, pokłady wody znajdują się na
dużych głębokościach (nawet do 100 metrów) i aby do nich dotrzeć trzeba wiercić w skale. To
właśnie odwierty pochłania najwięcej środków co sprawia że wykonanie studni nie jest możliwe
dla mieszkańców jednej wioski. Koszt jednej studni z pompą ręczną to ok 7500 €. Wykonanie
studni dla wioski czy dla jakiegoś osiedla, zmienia życie codzienne ich mieszkańców. Zyskują
oni więcej czasu, który wcześniej przeznaczali na transport wody (zazwyczaj jest to zadanie
dzieci i kobiet). W miejscach gdzie nie ma studni w promieniu kilku kilometrów ludzie czerpią
wodę z zalewów czy innych zbiorników, jednak ta woda nie nadaje się do picia i spożywanie jej
powoduje wiele chorób.

Mossi (lud wśród którego żyjemy i pracujemy) mówią, że dziekowanie za wczoraj jest nadzieją
na jutro. Zatem raz jeszcze, w imieniu swoim i tych którzy będą korzystać ze studni przez Was
współfinansowanej, bardzo dziękuję za wszelkie dobro przez Was okazanie. Zapewniam Was o
pamięci w modlitwie, w pierwszą niedzielę każdego miesiąca doprawiamy Mszę świętą w
intencji dobrodziejów. Mieszkańcy Tyelle-mossi również modlą się za tych, którzy ich wspierają.

Niech miłosierny Pan napełnia Was pokojem!

o. Sylwester M. Pudło, franciszkanin

Sabou, 15.11.2019
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