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WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE
28 marca – 1 kwietnia 2020 r.

Sobota 28.03.2020
18.00 Msza św. z nauką ogólną, po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet.

Niedziela: 29.03.2020
  6.30; 8.00; 9.30; Zbytków 10.00; 11.00; 17.00 – Msze św. z nauką ogólną.
12.00  po Mszy św. Nauka stanowa dla mężczyzn
16.30 Gorzkie Żale.
 18.00 Droga Krzyżowa ulicami miasta.

Poniedziałek: 30.03.2020
  8.00  Msza św i nauką ogólną dla wszystkich
  9.00 spotkanie rekolekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej kl. I- IV
  Droga Krzyżowa
11.00 - spotkanie rekolekcyjne dla uczniów kl. V-VIII
  Droga Krzyżowa
18.00  Msza św i nauką ogólną dla wszystkich
 19.00 nauka rekolekcyjna dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

Wtorek: 31.03.2020
  8.00  Msza św i nauką ogólną dla wszystkich
  9.00 Spotkanie rekolekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej kl. I - IV
  Nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi dla kl. IV
11.00 spotkanie rekolekcyjne dla uczniów klas V-VIII
  Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla wszystkich.
18.00  Msza św i nauką ogólną dla wszystkich
19.00 Nabożeństwo pokutne z nauką dla młodzieży z okazją do spowiedzi.

Środa: 1.04.2020 - zakończenie rekolekcji
  8.00  Msza św i nauką ogólną dla wszystkich
   9.00 Msza św. dla wszystkich dzieci ze Szkoły Podstawowej
 11,00  Msza św. dla seniorów i chorych z Sakramentem Namaszczenia Chorych.
18.00  Msza św i nauką ogólną dla wszystkich
19.00  Msza św. młodzieżowa

Rekolekcje wygłosi Ksiądz Jerzy Basaj CM.  
W środę na zakończenie rekolekcji na Mszach św. ofiarą wesprzemy ks. rekolekcjonistę.

Okazja do spowiedzi rekolekcyjnej:
poniedziałek, wtorek i środa:

7.30 – 8.00; 17.00 – 18.00



• Państwu Gabzdylom
• P. Małgorzacie Pietrzyk
• Państwu Barwickim
• Państwu Chmieleckim
• Państwu Biedrawom
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• P. Halinie Dziadek-Zachorek
• P. Katarzynie Gabzdyl
• Państwu Holeksom
• Państwu Henrykowi i Wioletcie Blindom
• Państwu Eugeniuszowi i Krystynie Mickom

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

Chrzty:
•Lena Zachurzok

Pogrzeby:
+ Bronisława Skorupa
+ Andrzej Owsiak
+ Leszek Chudek
+ Ryszard Siejok
+ Zbigniew Ryś
+ Piotr Strojny

Marzec w tym roku to czas Wielkiego Postu i wielka okazja do tego, by realizować swoje postanowienie 
i korzystać w tym czasie z takiego wsparcia jakim jest Łaska Boża. Łaska Boża wyproszona poprzez pobożny 
udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, czy Gorzkich Żali. W końcówce tego miesiąca, już teraz zarezer-
wujmy sobie czas na udział w wielkopostnych rekolekcjach, które rozpoczniemy mszą świętą wieczorną 
28 marca w sobotę. Warto dobrze zapoznać się z programem rekolekcji, aby skorzystać z propozycji nauk, 
które do nas będzie kierował rekolekcjonista. Rekolekcje dla nas są także między innymi po to, aby sko-
rzystać z sakramentu pokuty, który to sakrament pozwoli nam, aby w naszym sercu w święta wielkanocne 
Zmartwychwstał nasz Pan, a my razem z Nim do pięknego chrześcijańskiego życia na każdy dzień który daje 
nam Pan. Wspierajmy się nawzajem w tym czasie Wielkiego Postu- świętym czasie dla nas, abyśmy na nowo 
weszli na drogę, która prowadzi nas do świętości. Bądźmy tu odważni i zaufajmy Bogu. Nie bójmy się tego 
wyzwania i powołania!

Ks. Proboszcz

Słowo Proboszcza

Intencje mszalne

I Niedziela Wielkiego Postu – 1.03
	 6:30	 Za	++	Zofię	i	Franciszka	Wawrzyczek,	+	wnu-

ka	Mariana
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	

i zmarłych
	 9:30	 Za	++	Stefanię	i	Antoniego	Śmieja,	+	wnuka	

Michała	i	Martę	Janota
	10:00	 [Zbytków]	Za	++	Jana	i	Annę	Krzempek,	syna	

Jana,	+	córkę	Helenę	i	Eugenię
	11:00	 Za	++	rodziców:	Władysława	i	Annę	Niemiec,	

+	bratową	Cecylię	Niemiec
	16:30	 Gorzkie	żale	
	17:00	 Za	+	Łucję	Kontny	w	rocznicę	śmierci,	męża	

Izydora,	++	rodzin:	Kontny,	Słota
Poniedziałek – 2.03
	 7:00	 Za	+	Krystynę	Żur,	+	męża	Brunona,	 

++	Helenę	i	Eugeniusza	Borowieckich
	18:00	 1)	Za	+	Alojzego	Szczygieł,	++	rodziców:	

Helenę	i	Józefa,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	++	Helenę	Góra	na	pamiątkę	urodzin,	 
++	rodziców	i	teściów

Wtorek – 3.03 
	 7:00	 Za	+	Erwina	i	Otylię	Lang,	cztery	córki,	zięcia,	

++	z	rodzin:	Lang,	Żak	i	dusze	czyśćcowe	
	18:00	 1)	Za	+	Zdzisława	Barcika	w	4	rocznicę	śmier-

ci,	rodziców	i	teściów
	 	 2)	Za	+	Stefanię	i	Antoniego	Janota,	 

++	rodziców	i	siostry	z	obu	stron

Środa – 4.03 św. Kazimierza
	 7:00	 Za	+	Zbigniew	Rysia	–	od	stryja	Wiktora	
	18:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Kaplitę,	+	Kazimierza	Pisz-

tek,	++	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Grażynę	Michalik,	dwóch	mężów,	

Bogdana	i	Stanisława	Paprockiego,	+	Kazi-
mierza	Jachymka	w	46	rocznicę	śmierci

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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1-szy Czwartek Miesiąca 
	 8:00	 Za	++	Marka	i	Janusza	Szeblik
	18:00	 [Zbytków]	1)	W	intencji	Czcicieli	Różańca	

Świętego,	żyjących	i	zmarłych
	 	 [Zbytków]	2)	Za	++	Elżbietę,	Adolfa	Staroń,	 

+	syna	Edwarda,	rodziców	z	obu	stron	 
i	++	pokrewieństwo

	 	 Droga	krzyżowa
	18:00	 Za	+	Jadwigę	Smolorz	w	13	rocznicę	śmierci,	

+	męża	Emila
1-szy Piątek Miesiąca – 6.03 
	 7:00	 1)	W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	

Pana	Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Franciszkę	Papkoj,	++	rodziców	 

i	rodzeństwo
	16:30	 [Zbytków]	Za	++	Marię	i	Jadwigę	Szwarc,	 

++	z	rodziny
	17:30	 Droga	krzyżowa
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	i	św.	Barbary	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	dla	Andrzeja	z	okazji	7	ro-
-cznicy	urodzin	i	Dariusza	z	okazji	45	urodzin

	 	 2)	Za	++	Karola	i	Elżbietę	Mach,	syna	Edwar-
da	i	córkę	Cecylię

	20:00	 Droga	krzyżowa
1-sza Sobota Miesiąca – 7.03 

św. Perpetuy i Felicyty
	 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)	Za	+	Jana	i	Zofię	Pisarek	na	pamiątkę	 

urodzin
II Niedziela Wielkiego Postu – 8.03 
	 6:30	 W	intencji	Bogu	wiadomej
	 8:00	 Za	++	Elżbietę	i	Józefa	Staroniów,	córkę,	 

2	synów,	++	Łucję	i	Ludwika	Fyrlów
 9:30 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	i	św.	Barbary	z	podziękowa-
niem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	bło-
gosławieństwo	dla	Gertrudy	z	okazji	88	urodzin

	10:00	 [Zbytków]	W	podziękowaniu	Bogu	za	otrzy-
mane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Boże	błogosła-
wieństwo,	zdrowie,	opiekę	Matki	Bożej	Szka-
plerznej	i	Aniołów	Stróżów	dla	córki	Wiktorii	
z okazji	22	urodzin

	11:00	 Chrzest:	
	 	 Roczek:	Antonina	Staroń
	16:30	 Gorzkie	żale
	17:00	 Za	+	Andrzeja	Polok	w	29	rocznicę	śmierci,	

żonę	Annę	i	rodziców:	Annę	i	Andrzeja,	te-
ściów:	Marię	i	Franciszka,	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

Poniedziałek – 9.03 św. Franciszki Rzymianki
	 7:00	 Za	+	Mariana,	Genowefę	i	Jana	Glimańskich
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	
podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	
o dalsze	błogosławieństwo	dla	Mariana	i	Józe-
fa	z	okazji	urodzin

	 	 2)	Za	++	Marię	i	Franciszka	Jękot,	4	córki,	 
5	zięciów	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Wtorek – 10.03 
	 7:00	 Za	+	Karola	Żur	i	++	rodziców
	18:00	 1)	Za	+	Eugeniusza	Szymonek	w	7	rocznicę	

śmierci	oraz	o	Boże	błogosławieństwo	dla	
całej	rodziny

	 	 2)	Za	+	Eugeniusza	Mroczka,	zonę	Bernadetę,	
syna	Zbigniewa,	rodziców	i	teściów

Środa – 11.03
	 7:00	 Za	+	Marię	Standura	w	8	rocznicę	śmierci,	 

+	męża	Anzelma,	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	
stron	i	dusze	czyśćcowe

	18:00	 1)	Za	++	Marię	i	Jana	Maciejowskich	i	pokre-
wieństwo	z	obu	stron

  2) Za	+	Szarlotę	Szczypka	na	pamiątkę	urodzin
Czwartek – 12.03 
 8:00 Za	++	Jana	Teresę	Wolny,	2	synów,	Anielę	Syl-

westra	Gajda,	dzieci,	Romana	Wowra,	Eugeniu-
sza	Marię	Wowry,	Alfreda	i	Janusza	Krypczyk,	
++	z	pokrewieństwa	i	dusze	czyśćcowe

	18:00	 [Zbytków]	Za	+	Alojzego	Szymoszek	w	roczni-
cę	śmierci,	++	rodziców:	Agnieszkę	i	Pawła,	
++	rodzeństwo,	teściów	Katarzynę	i	Jana	
Peterek

	 	 Droga	krzyżowa
	18:00	 1)	Za	+	Marcina	Żak	w	rocznicę	śmierci,	Mar-

tę	i	Rajmunda	Omozik
	 	 2)	Za	+	Dorotę	Spandel	w	8	rocznicę	śmierci,	

+	męża	Alfreda,	+	Bernadetę	Spandel,	 
+	teścia	Henryka	Musiolika,	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

Piątek – 13.03 
	 7:00	 Za	++	Antoniego	Emilię	Krzempków,	Jadwigę	

Płonka
	17:30	 Droga	krzyżowa
	18:00	 1)	Za	++	Józefę	i	Józefa	Dziędzielów,	rodzi-

ców	oraz	teściów
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Stefanię	i	Franciszka	Kaj-

stura,	4	braci	i	++	dziadków	z	obu	stron
	 	 3)	Za	+	Józefa	Dziendziel,	+	rodziców,	te-

ściów	i	dusze	czyśćcowe
	20:00	 Droga	krzyżowa
Sobota – 14.03 
	 7:00	 1)	Za	+	Ryszarda	Siejoka	–	od	rodziny	Filipow-

skich	i	Kucz
	 	 2)	Za	+	Leszka	Chudka	–	od	siostry	Barbary	 

z	rodziną
	18:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z po-
dziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	
o dalsze	błogosławieństwo	z	okazji	60	urodzin	

III Niedziela Wielkiego Postu – 15.03
	 6:30	 Za	+	Małgorzatę	i	Karola	Żerdka,	++	rodzi-

ców	i	rodzeństwo
	8:00	 Za	+	Zofię	i	Józefa	Michalik,	córki:	Stefanię	

i Annę	oraz	syna	Józefa	z	żoną
	 9:30	 Za	+	Alojzego	Tyrtania
	10:00	 [Zbytków]	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawien-

nictwem	Matki	Bożej	Szkaplerznej	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
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błogosławieństwo	dla	Gabrieli	z	okazji	30	urodzin
	11:00	 Za	+	Marię	Dziędziel	w	6	rocznicę	śmierci,	

brata	Tadeusza,	++	rodziców	i	dziadków
	16:30	 Gorzkie	żale
	17:00	 Za	++	Jadwigę	i	Jana	Barchańskich,	++	z	ro- 

dzin:	Barchański,	Orszulik,	Szwarc,	Pękala,	
Handzel	i	Brachaczyk

Poniedziałek – 16.03 
	 7:00	 Za	+	Zofię	i	Czesława	Starczynowskich,	

++ rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron,	 
++	z	rodziny	Milerski	i	dusze	w	czyśćcu	 
cierpiące

	18:00	 1)	Za	++	Jana	i	Wandę	Bochenek,	+	zięcia	
Henryka

	 	 2)	Za	++	rodziców:	Stefanię	i	Leona	Bura,	 
++	z	rodzin:	Bura.	Mucha

Wtorek – 17.03 św. Patryka
	 7:00	 Za	+	Piotra	Janotę	w	1	rocznicę	śmierci,	 

+	mamę	Irenę	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	18:00	 1)	Za	Ludwika	i	Zofię	Hernik,	syna	Jana,	 

++	z	rodzin:	Niemiec,	Małysz
	 	 2)	Za	++	Emilię	i	Stanisława	Setla,	 

++	rodziców
Środa – 18.03 św. Cyryla Jerozolimskiego
	 7:00	 Za	+	Józefa	Kubicę,	++	z	rodziny	Michalik,	 

+	Ks.	Kan.	Alojzego	Raszkę,	siostrę	M.	Bene-
dyktę	Kasprzyk

	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Lacha,	++	z	rodzin:	Lach,	Ha-
ratyk	i	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Mariana	Mencnarowskiego	na	pamiąt-
kę	urodzin,	+	ojca	Józefa,	++	dziadków	 
i	dusze	czyśćcowe

Czwartek – 19.03 św. Józefa
	 8:00	 Za	+	Józefa	Hutnickiego
	18:00	 [Zbytków]	Za	+	Helenę	Szemik,	męża	Wła-

dysława,	syna	Zygmunta,	+	rodziców	z	obu	
stron	i	dusze	czyśćcowe

	 	 Droga	krzyżowa
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Strządała	na	pamiątkę	urodzin,	

brata	Brunona,	siostrę	Bronisławę	z	mężem,	
++	rodziców:	Annę	i	Franciszka	

	 	 2)	Za	+	Józefa	i	Genowefę	Żur,	rodziców	 
z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Piątek – 20.03
	 7:00	 Za	+	Kazimierza	Trepczyńskiego,	++	rodzi-

ców	i	teściów
	17:30	 Droga	krzyżowa
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za:	
	 	 2)	Za	+	Józefa	Smolorza	na	pamiątkę	urodzin	

–	od	córki	Bernadety
	 	 3)	Za	+	Romana	Stryczek	w	17	rocznicę	

śmierci,	++	rodziców,	brata,	szwagra	 
i	++	dziadków

	20:00	 Droga	krzyżowa
Sobota – 21.03 
	 7:00	 Za	+	Stefanię	i	Franciszka	Strządała,	 

++	rodziców	i	rodzeństwo
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	w	intencji	Bartłomieja	 
z	okazji	18	rocznicy	urodzin

	 	 2)	Za	+	Annę	i	Wincentego	Szlachta,	++	ro- 
dziców,	krewnych	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe

	 	 3)	Za	+	Józefa	Biel,	+	ojca	Józefa
IV Niedziela Wielkiego Postu – 22.03
	 6:30	 Za	+	siostrę	Marię	Matyldę	w	8	rocznicę	

śmierci,	++	rodziców,	dziadków,	Martę	i	
Katarzynę	Dyrmin,	+	męża	Emila,	wnuczkę	
Mirosławę	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 8:00	 Za	+	Bronisławę	Skorupę	i	++	rodziców	z	obu	
stron

	 9:30	 Za	+	Katarzynę	Dziadek,	męża	Augustyna,	
córkę	Elżbietę	i	zięcia	Augustyna	oraz	dusze	
czyśćcowe

 10:00 [Zbytków]	Za	+	Józefa	Żur	na	pamiątkę	urodzin
	11:00	 Za	+	Tadeusza	Kasprzyka,	żonę	Zdzisławę	

w	13	rocznicę	śmierci,	++	z	rodziny	i	dusze	
czyśćcowe	

	16:30	 Gorzkie	żale
	17:00	 Za	+	Zuzannę	i	Teofila	Folek,	+=	rodziców,	

rodzeństwo	i	3	zięciów	
Poniedziałek – 23.03 św. Turybiusza 

z Mongrovejo
	 7:00	 Za	+	Bronisławę	Skorupa	–	od	wnuków:	Sylwii	

i	Krzysztofa
	18:00	 1)	Za	+	Marię	Chudek	i	męża	Rudolfa,	 

syna	Leszka
  2)	Za	+	Eugenię	Dziędziel	na	pamiątkę	urodzin
Wtorek – 24.03 
	 7:00	 	Za	+	Jana	Dyrlaga	w	8	rocznicę	śmierci
	18:00	 1)	Za	+	Marię	Gawron	na	pamiątkę	urodzin	 

i	imienin
	 	 2)	Za	+	Józefa	Stokłosę,	++	rodziców:	Marię	 

i	Antoniego
Środa – 25.03 Uroczystość Zwiastowania

Pańskiego
	 7:00	 Za	+	Henryka	Szajter,	++	rodziców,	2	szwa-

gierki,	szwagra	Jana,	+	córkę	Annę	Pietroniec
	18:00	 1)	Za	+	Ludwika	Stoszko,	++	z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Zofię	Mikołajczyk	w	5	rocznicę	śmier-

ci,	+	męża	Emanuela	w	45	rocznicę	śmierci,	
syna	Czesława	i	synową	Wiesławę

Czwartek – 26.03 
	 7:00	 W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i Pa-

tronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	18:00	 [Zbytków]	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawien-

nictwem	Matki	Najświętszej	z	prośbą	o	Boże	
Błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Aleksandry	
i Wiktora	z	okazji	urodzin

	 	 Droga	krzyżowa
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Miłego,	żonę	Annę,	syna	Stefa-

na	i	synową	Irenę
	 	 2)	Za	+	Grzegorza	Jurczyka	w	21	rocz.	śmierci
Piątek – 27.03 
	 7:00	 1)	Za	+	Martę	Wyleżuch,	męża	Włądysława,	

++	z	rodzin:	Wyleżuch	i	Folek
	 	 2)	Za	+	Leona	Brzuska,	2	żony,	syna	Bronisła-

wa	i	córkę	Czesławę	
	17:30	 Droga	krzyżowa
	18:00	 1)	Za	+	Anastazję	i	Pawła	Łomozik,	syna	

Mieczysława,	synową,	zięciów,	++	z	rodzin:	
Łomozik,	Czakon,	Skorupa
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	 	 2)	Za	+	Władysława	Przebindę,	żonę	Francisz- 
kę,	córkę	Irenę,	syna	Władysława,	synową	Te- 
resę,	zięcia,	wnuka	Mariusza	i	rodziców	z	obu	stron

	20:00	 Droga	krzyżowa
Sobota – 28.03 
	 7:00	 Za	+	Gerarda	Pachułę	w	5	rocznicę	śmierci,	

++	rodziców	i	teściów,	2	szwagrów:	Henryka	 
i	Alojzego	i	dusze	czyścowe

15:00	 [Zbytków]	W	intencji	dziękczynno-błagalnej	 
z	okazji	70	urodzin

	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	w	
intencji	Leszka	z	okazji	60	urodzin	i	Dariusza	 
z	okazji	30	urodzin

	 	 2)	Elżbietę	i	Tadeusza	Gabrysiów	i	++	rodzi-
ców	z	obu	stron

	 	 3)	Za	+	Andrzeja	Owsiaka	–	od	rodziny	Sablik
V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03 

Rekolekcje parafialne 
	 6:30	 Za	++	Władysława	i	Florentynę	Skupień,	 

+	Mariana	Popek,	Mariana	Hałat,	Alojzego	
Zientek

	 8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Stanisława	Teklę,	żonę	Marię,	syna	Jaro-

sława,	++	rodziców:	Alojzję	i	Pawła	Tekla
	10:00	 [Zbytków]	Za	++	Stanisława	Szczypkę,	 

++	Annę	i	Józefa	Gil	i	dusze	czyśćcowe
	11:00	 Za	+	Tadeusza	Kajsturę,	syna	Kazimierza	 

i	+	rodziców	i	teściów
	16:30	 Gorzkie	żale	
	17:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Patronów	z	
prośbą	o	Boże	błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	
Krzysztofa	z	okazji	50	urodzin

	18:00	 Droga	krzyżowa	ulicami	miasta	Strumień
Poniedziałek – 30.03 

Rekolekcje parafialne 
	 8:00	 1)	Za	+	Stefanię	Macura	–	od	towarzystwa	

śpiewaczego	Lutnia
	 	 2)	Za	+	Cecylię	Zaremba	–	od	wspólnoty	Od-

nowy	w	Duchu	Świętym
	17:00	 [Zbytków]	Za	+	Marię	i	Alojzego	Żurów,	3	sy- 

nów,	córkę,	siostrę	M.	Juliannę,	+	Hildegardę	
Jadwigę	i	Franciszka	Szymik,	2	synów,	+	Ja-
dwigę	i	Józefa	Jasnowskich,	+	Łucję	i	Wiktora	
Flajszok

 18:00 1)	Za	Mariana	Sadowskiego	na	pamiątkę	urodzin
	 	 2)	Za	+	Bogdana	Hawełka,	+	brata	Mariana,	

ojca	Alojzego,	+	Marię	i	Alfreda	Litta,	syna	Er-
nesta,	synową	Antoninę,	++	z	rodzin	Haweł-
ka,	Litta	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Wtorek – 31.03 – Rekolekcje parafialne 
	 8:00	 1)	Za	+	Pawła	Kurciusa	w	rocznicę	śmierci,	

++	Gizelę	i	Stanisława	Kluzik,	+	Władysława	
Kurciusa,	Małgorzatę	Chwieja	i	++	z	rodziny

	 	 2)	Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	sąsiadów	 
z	ul.	Zamkowej

	17:00	 [Zbytków]	Za	+	Leona	Stokłosa,	++	rodziców	
z	obu	stron,	++	z	rodzin	Stokłosa	i	Czakon

 18:00 1)	Za	+	Brunona	Strządałę	na	pamiątkę	urodzin
  2)	Za	+	Jarosława	Teklę,	++	rodziców	i	dziadków

Wchodząc w Wielki Post…
…autor pragnie się podzielić pewną refleksją. Spowiednik i  kie-
rownik duchowy św. Królowej Jadwigi – Jan Szczekna będący czes-
kim cystersem, napisał dla swej „duchowej córki” swoiste medytacje 
pasyjne pt. „Passio”, których oryginalne rękopisy znajdują się w mu-
zeum katedralnym na Wawelu. Urywek tego wyjątkowego dzieła 
zwrócił szczególną uwagę autora, być może ze względu na czasy, 
w których się znajdujemy. Jakie to niby czasy? Czasy swoistego 
„ekshibicjonizmu”…chodzi głównie o nieustanne (używając kolo-
kwializmu) „wywalanie brudów” innych ludzi i to najczęściej tylko 
po to, by kogoś pogrążyć i zniszczyć. Mocno tej rzeczywistości do- 
świadczają obecnie zwłaszcza ludzie Kościoła. Abstrahując teraz od 
tego czy słusznie czy niesłusznie się im dostaje, wejdźmy w inte- 
resujący nas fragment. Szczekna pisze tak: „Chrystus nie ujawnił 
podczas Ostatniej Wieczerzy imienia zdrajcy, ponieważ upublicz- 
nianie czyjegoś grzechu jest postawą wysoce naganną”1. Rzeczy-
wiście – imię nie padło. Padło jedynie sformułowanie o tym, że ten, 
który zanurza teraz rękę w misie zdradzi Mistrza (por. Mt 26, 23). 
Warto dalej zauważyć, że choć już uczniowie zorientowali się, że chodzi o Judasza, to wiadomość ta nie poszła nigdzie 
dalej. Zamiatanie „pod dywan”? Obojętność wobec ofiary tej zdrady – Jezusa? Znamy Ewangelię i wiemy, że nie. Na 
tyle nie, że nawet Piotr w stanie oburzenia chwycił za miecz przeciwko przyprowadzonym przez Judasza żołnierzom, 
na co Jezus powiedział, by go schował, bo wojujący mieczem ginie od miecza (por. Mt 26, 51-54). Judasz poniósł karę. 
Najstraszniejszą. Okazało się nią…jego sumienie. Doprowadziło go to aż do śmierci samobójczej (por. Mt 27, 3-5). A 
wszystko to bez atmosfery „hejtu”. Wystarczyły ogromne wyrzuty sumienia. Jedynie później, co mówi Pismo Święte, to 
moment wyboru Macieja, kiedy pojawia się wspominka Piotra o tym, że miejsce Judasza musi ktoś zająć i przywołał tu 
fragment Psalmu 69: „Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka!” (por. Dz 1,20). 
Ktoś powie: milczeć, gdy dzieje się krzywda? Oczywiście – jest w Piśmie fragment o tym, żeby „donieść Kościołowi”, gdy 
brat błądzi. Ale pamiętać trzeba, że ta interwencja to ostateczność, bo wcześniej jest powiedziane najpierw o upomnieniu 
w cztery oczy, a gdyby to nie poskutkowało, to upomnienie wobec świadka (por. Mt 18, 15-17). 
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Autor ma świadomość, że może zostać oskarżony o jakąś stronniczość, wybielanie itp. I ci, u których coś takiego mogło 
się wzbudzić, niech odetchną. Bo Szczekna pisze dalej: „[Jezus] dopuścił trzykrotny upadek Piotra m.in. po to, by 
kościelni prałaci – świadomi własnych grzechów – nauczyli się wyrozumiałości wobec upadków swych wiernych”2. 
Piękne i zobowiązujące. Niech każdy z nas modli się o takie doświadczenie bez względu na stan czy powołanie! Bo o to 
właśnie w tym wszystkim chodzi, by każdy wpierw przede wszystkim miał świadomość SWOJEJ słabości!
Spróbujmy zatem może w tym Wielkim Poście powstrzymać się od „hejtowania” zarówno w świecie realnym, jak i 
(przede wszystkim) wirtualnym. Zadbajmy potem też o kontynuację tejże postawy. Warto. Spróbujmy zostawić wszelkich 
„szubrawców” ich własnemu sumieniu. Bo kto „hejtem” wojuje, ten od „hejtu” ginie…

Ks. Wojciech

1 [w:] G. Ryś; Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski- spotkania z historią Kościoła, wyd. Znak, 2016, s. 107.
2 Tamże.

Wspomnienia kapłańskiej posługi w Strumieniu 
ks. Paweł Hubczak

Kontynuujemy cykl wywiadów z byłymi księżmi w stru- 
mieńskiej parafii. W tym numerze zapraszamy do prze-
czytania rozmowy z księdzem, którego obecność w Stru-
mieniu zapewne wielu parafianom utkwiła na stałe w pa- 
mięci i sercu, Pawłem Hubczakiem, wikarym w latach 
2006-2012.
Minęło już 7,5 roku, odkąd odszedł ksiądz z parafii 
w Strumieniu, a wydaje się jakby to było wczoraj. Co 
słychać u księdza?
Po pierwsze pełen wdzięczności ucieszyłem się z tej mo-
żliwości spotkania z Wami: Parafianami Strumienia i Zby-
tkowa, za pośrednictwem parafialnej gazetki! Ten wywiad 
jest dla mnie przede wszystkim czasem podziękowania 
nie tylko za te nasze wspólne lata, ale za to co nastąpiło 
po odejściu. Wszyscy znamy to przysłowie o prawdziwej 
Przyjaźni i Przyjaciołach, że poznajemy ich w biedzie…
Jak potoczyły się losy księdza w tym czasie?
Skierowano mnie do Ośrodka Rekolekcyjnego w Szczyrku 
Czyrnej. W rzeczywistości tego miejsca, realiach codzien-
ności, udało się przetrwać głównie dzięki Wam, podobnie 
jak po części zrealizować wielkie plany. Pomagaliście na 
różne sposoby, od intencji mszalnych otrzymywanych od 
ks. prałata Oskara oraz przekazywanych od Was, po niezli-
czoną ilość godzin pracy, tej tak bardzo fizycznej, na rzecz 
Domu Rekolekcyjnego. Do tego dochodziły rekolekcje tzw. 
weekendowe i wiele darów stołu. Pamiętam także jak dziś 
stół do ping-ponga wywożony ratrakiem.
Cieszyłem się z tego, że niejako wydłużyliście mój pobyt 
w Strumieniu – przez Waszą obecność i trwanie przy mnie. 
Moje kapłaństwo budowało się na co dzień Waszą postawą! 
I  tak naprawdę, nie boje się tego powiedzieć, dzięki Wam 
wytrwałem. A tyle było płaczu przy odejściu… Trwałem 
i trwam na modlitwie za Was, Bogu dziękując!

Wiedziałem, że jak Biskup skieruje mnie na parafię, to ta 
pomoc będzie już miała inny charakter. No i poszedłem w 
2014 r. do parafii Wspomożenia Wiernych w Czechowicach 
Dziedzicach. I znowu byliście przy mnie, szczególnie po 
wypadku mojej mamy, ciężkiej dwumiesięcznej chorobie 
i w konsekwencji śmierci. Wasze wsparcie, modlitwa i ucze-
stnictwo w pogrzebie było bezcenne.
Czym głównie zajmuje się ksiądz w parafii w Czecho-
wicach-Dziedzicach?
W parafii oprócz przygotowania do Sakramentu Bierz-
mowania młodzieży zajmuję się grupami dorosłych: Róż 
Różańcowych, Odnowy w Duchu Świętym, Apostolstwa 
Dobrej Śmierci, a ostatnio Scholi Dorosłych.
Ponad 5 lat spędzonych w czechowickiej parafii poz-
wala zapewne na wysnucie już klarownych opinii, pod-
sumowań. Jaka jest więc parafia NMP Wspomożenia 
Wiernych?
Inna jest specyfika miejskiej parafii, gdzie 90% miesz-
kańców mieszka w blokach. Jak w każdej parafii jest wielu 
zaangażowanych, ale z drugiej strony duża liczba parafian 
jest anonimowa, a mieszkanie w blokach temu sprzyja.  
Wielką pasją księdza jest teatr, o czym mogliśmy się 
przekonać w Strumieniu. Czy w  obecnej parafii może 
ksiądz ją realizować?
Tak, jest wielką pasją! Na początku stawałem na głowie, 
dzięki czemu udało mi się zrealizować sztukę napisaną 
na 125-lecie parafii. Była grana w Domu Harcerza gdzie 
trzeba było przywrócić stan używalności sprzed wielu lat. 
Parafia niestety nie ma żadnego zaplecza, i to był pierwszy 
problem. Kiedy z zapałem zabrałem się za Jasełka pojawił 
się problem z  diabłem, z diabłami nie do przeskoczenia 
przez wrażliwych parafian. I wiele rzeczy się skończyło… 
Doszedłem do wniosku, że trzeba zając się teatrem w inny 
sposób, małymi formami teatralnymi. I tak już od 5 lat 
takie formy wpisują się w naszą parafialną rzeczywistość.
Spędził ksiądz rekordowo długi czas, 6 lat, w Strumie-
niu. Czas naznaczony owocną współpracą z wieloma lu- 
dźmi oraz licznymi inicjatywami, by wspomnieć choć- 
by Strumieńskie Betlejem, misteria paschalne czy Zby-
tkowską Grupę Teatralną. Które inicjatywy dały księdzu 
najwięcej satysfakcji z punktu widzenia zarówno 
kapłańskiego jak i ludzkiego?
Powiem Wam, że w moje serce wpisały się wszystkie nasze 
relacje, ale tak naprawdę to chyba Zbytków: budowa 
kościoła oraz Grupa Teatralna. Ta budowa i Ci ludzie stali 
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się dla mnie domem, byłem tam codziennie, w radości 
i  smutku, zostawiając „kawał mojego serca”. To nie była 
tylko pomoc księdzu prałatowi, to był przede wszystkim 
DOM!
Bractwo Św. Barbary było natomiast motorem działań 
strumieńskich – zapewniali wsparcie, ale również jakże 
ważną obecność w szarej codzienności.
To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie ks. prałat 
Oskar Kuśka. Miał do mnie wiele cierpliwości, nigdy nie 
powiedział „nie”. Zawsze wspierał pełen ojcowskiego serca 
i wielkiej, wręcz heroicznej kultury. Ja, wulkan nerwów 
i emocji mogłem działać, błądzić, ale i powstawać, w du- 
żej mierze dzięki Niemu. Wam i Księdzu Prałatowi – wiel-
kie Bóg zapłać!
Pozostał księdzu jakiś kontakt ze Strumieniem i jego 
mieszkańcami?
Dziś to przede wszystkim modlitwa, telefony i od czasu do 
czasu cicha obecność.

Na koniec pozwolę sobie zadać być może banalne 
pytanie, na które zapewne musiał ksiądz niejednokrotnie 
odpowiadać. Dlaczego chciał ksiądz zostać księdzem 
i czym jest dla księdza kapłaństwo?
Kapłaństwo, to znowu i zwłaszcza mój Dom, nie ten ro- 
dzinny, rozbity i poraniony, ale ten Dom piękny, wyma-
gający, i ufam, prowadzący mnie do Zbawienia.
Cieszę się, że na mojej drodze spotkałem dobrych kapłanów, 
między innymi ks. prałata Jana Marszałka, który dzisiaj 
jest kandydatem naszej Diecezji na Ołtarze. To właśnie 
pięć lat codziennej obecności i posługi dla schorowanego 
kapłana stało się gwarantem mojego powołania i trwania 
w nim już od 23 lat.
Dziękuję za rozmowę.
Również bardzo Wam dziękuje za możliwość wypowie-
dzenia tych paru słów. Od dawna „chodziły one po moim 
sercu”, a dziś mogę to choć w tak maleńkim stopniu 
wyrazić.

Rozmawiał Adam Gawron

Niezwykłe kobiety z Biblii – Batszeba

W drugiej księdze Samuela oraz w Pierwszej Księdze Królewskiej możemy znaleźć historię kobiety o imieniu Batszeba. 
Jest ona czwartą niezwykłą kobietą wyróżnioną w Biblii zaraz po Tamar, Rachab i Rut. 
Batszebę poznajemy dzięki królowi Dawidowi, ponieważ to on, podczas przechadzania się po pałacowym tarasie, 
zauważył ją kąpiącą się. Spodobała mu się, więc wysłał po nią posłańców, a gdy ją przyprowadzili, spał z nią. W wyniku 
nocy spędzonej z Dawidem, Batszeba zaszła w ciążę. Poinformowała o tym króla, który postanowił wysłać Uriasza, męża 
Batszeby, na pole bitwy, w miejsce najgorszych walk, aby ten zginął. Po śmierci Uriasza, Dawid zabrał wdowę do siebie 
i poślubił ją. Batszeba urodziła mu syna. Jednak dziecko to zachorowało i umarło. Później Batszeba urodziła drugiego 
syna i nazwała go Salomon. Objął on tron po swoim ojcu Dawidzie. Batszeba stała się szanowaną i potężną królową, 
która nie bała się przeciwstawić mężowi i miała wpływ na losy królestwa. 
Batszeba stała się ofiarą potężnego władcy. Została uwikłana w intrygi Dawida. Zmuszono ją do zdrady męża, zaszła 
w niechcianą ciążę, przeżyła śmierć Uriasza i dziecka. Jednak pokazuje nam, że transformacja duchowa i zrzucenie „skó-
ry ofiary” jest możliwe. Każdy z nas doświadcza w swoim życiu manipulacji innych i w jakimś stopniu staje się ofiarą. 
Można wtedy przyjąć postawę cierpiętnictwa i żyć w zgorzknieniu lub cynizmie. Batszeba pokazuje nam, że w takiej 
sytuacji można również odrzucić brzemię „ofiary”, sprzeciwić się niesprawiedliwości, stawić czoło przeciwnościom 
i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dzięki przyjęciu takiej postawy możliwe będzie przebaczenie krzywdzicielowi 
i uwolnienie się od jego destrukcyjnego wpływu. Taka postawa pozwala odzyskać utraconą godność i budować na nowo 
swoją wartość.

S.M.



Z życia naszej szkoły
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8 lutego na Hali Sportowej w Strumieniu odbył się Integracyjny Turniej Gier i Zabaw Dzieci i Rodziców 
Klas I. Głównym celem turnieju była popularyzacja zdrowego trybu życia wśród najmłodszych 
uczniów naszej szkoły, jednocześnie zachęcając dzieci oraz ich rodziców do sportowego dopingu 
i przestrzegania zasad fair-play. Po prezentacji drużyn z klas 1a, 1b, 1c,   nastąpiła rozgrzewka. Do 
czekającego wysiłku fizycznego zawodnicy przygotowali się poprzez zabawę „berek – przytulasek”, 
a w rolę goniących wcieliły się uczennice klasy 6. Podczas wyścigu rzędów, który był następnym 
punktem zawodów, uczestnicy zmagali się z następującymi zadaniami: bieg z gazetą, piłkarzyki, tuptuś, 
ławeczka, wyścig z przeszkodami.Po zakończonej rywalizacji tatusiowie rozpoczęli swoje zmagania 
w piłkę nożną. Po zaciętych i bardzo emocjonujących meczach rodzice musieli trochę odetchnąć 
i  na boisku pojawiły się dzieci by rozegrać swoje mecze. Sędzią głównym był pan Adam Kuśka. 
Po zakończonej rywalizacji zsumowano wszystkie punkty. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale które wręczyła pani dyrektor Beata Greń.

3 lutego uczniowie klas szóstych wzięli udział w nietypowej lekcji filmowej połączonej z projekcją filmu 
„Łowcy czarownic". Lekcja multimedialna świetnie połączyła edukację z rozrywką, Dzięki niej uczniowie 
utrwalili wiadomości związane z budową komiksu na przykładzie sylwetek znanych superbohaterów. 
Wielu wzruszeń dostarczyła wszystkim postawa młodego Jovana, chłopca chorującego na częściowe 
porażenie mózgowe, który dzielnie stawiał czoła swoim ograniczeniom. Przejmująca historia o roli 
rodziny i uzdrawiającej mocy przyjaźni i bezgranicznej akceptacji uświadomiła młodym widzom, że 
każdy może stać się superbohaterem.

11 lutego uczniowie klas czwartej i piątych wybrali się do Żor na spektakl pt."Opowieści biblijne. 
Najznakomitsze historie biblijne". Przedstawienie odnosiło się nie tylko do poznawczej funcji Biblii 
i przybliżenia tajemnic świata,ale także tej dydaktycznej,pokazującej młodym jak żyć.Prezentowane 
scenki uświadomiły widzom, że dzięki sile ducha i wytrwałości wszystko da się naprawić.Wyjazd 
okazał się wspaniałą lekcją języka polskiego, religii, godziny wychowaczej, ponieważ ciekawa forma, 
wspólczesny język oraz bogactwo uniwersalnych treści żywo wpisują się w potrzeby młodych ludzi.

14 lutego uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, który 
organizowany jest nieprzerwanie od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Dzień Bezpiecznego 
Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i 
młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystania Internetu.W ramach 
programu nasi uczniowie będą uczestniczyli w prelekcji zorganizowanej przez pracowników policji, 
wezmą udział w tematycznych konkursach oraz zajęciach o cyberprzemocy.

Izabela Hanzlik i Katarzyna Pająk



Szlak sarkandrowski w Skoczowie
Jak poznać życie św. Jana Sarkandra? Proponuję rozpocząć u źródła, 
czyli w Skoczowie, gdzie znajduje się Szlak sarkandrowski. W domu 
urodzenia św. Jana Sarkandra obecnie mieści się Muzeum Parafialne 
im. Św. Jana Sarkandra. Wychodząc z muzeum warto spojrzeć na wieżę 
ratusza, gdzie można ujrzeć kopię obrazu olejnego z wizerunkiem 
Świętego (oryginał umieszczony jest w muzeum). Następnie szlak 
prowadzi do Kościoła Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, tam znajduje się 
figura przedstawiająca św. Jana Sarkandra. Później komu wystarczy 
sił, może udać się na wzgórze Kaplicówki, gdzie jest kaplica pod 
wezwaniem Świętego, to też miejsce związane z wizytą Jana Pawła 
II w 1995 r. Schodząc ze wzgórza kierujmy swe kroki do Kościoła 
Pw. Znalezienia Krzyża Św., tzw. Szpitalik, tam J. Sarkander został 
ochrzczony (w prezbiterium znajduje się chrzcielnica z tego okresu). 
Przy ul. Mickiewicza stoi figura Św. J. Sarkandra. W Skoczowie jest 
również ul. Św. Jana Sarkandra, która łączy muzeum z Kościołem Pw. 
Znalezienia Krzyża Św. W skład Szlaku sarkandrowskiego wlicza się 
też Dom Sierot Katolickich-Caritas, który został wzniesiony w 1910 r. 
z inicjatywy ks. Jana Ew. Macko i Tow. Bł. Jana Sarkandra oraz Dom 
Sióstr Służebniczek przy ul. Mickiewicza, których jest ich patronem. 
Warto dodać, że w kaplicy znajduje się obraz św. Jana Sarkandra, który 
namalowała jedna z sióstr w 1991 r. 

Źródło:
Szlak sarkandrowski, Oficjalny Serwis Gminy Skoczów, http://www.
skoczow.pl/page/434,szlak-sarkandrowski.html (dostęp: 15.02.2020).

PROGRAM WYDARZEŃ W MARCU W ZWIĄZKU Z ROKIEM ŚW. JANA SARKANDRA
17 marca 2020 r. (wtorek), godz. 18.00:
400-lecie Męczeńskiej Śmierci Świętego Jana Sarkandra - Msza Święta w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Skoczowie. 
Msza Święta w Kościele Świętego Jana Sarkandra w Górkach Wielkich.
24 marca 2020 r. (wtorek), godz. 17.00:
 „Spotkania Sarkandrowskie”, Muzeum Świętego Jana Sarkandra, Skoczów, „Ostatni okres życia św. Jana Sarkandra”, 
Wystawa, godzina 17:00.
 30 marca 2020 r. (poniedziałek), godz. 17.30:
Nabożeństwo ku czci Świętego Jana Sarkandra połączone z uczczeniem relikwii, Msza Święta, Kościół Świętego Jana 
Sarkandra, Górki Wielkie.

Informacje zebrała: Natalia Gabryś-Klus
Źródło: Ramowy plan Roku Św. Jana Sarkandra w Diecezji Bielsko-Żywieckiej A.D. 2020, https://workdrive.zohoexternal.
com/external/1yM5uXqVGV-KdEmM (dostęp: 15.02.2020).
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ATRYBUTY ŚWIĘTYCH
Święty Kazimierz – wspomnienie liturgiczne: 4 marca
Urodził się w 1458 r. jako syn króla Kazimierza Jagiellończyka 
i Elżbiety Rakuszanki. Brał czynny udział w życiu politycznym. Słynął 
z działalności charytatywnej i uczynków miłosierdzia. Zmarł na gruźlicę 
w 1484 r. Został kanonizowany w 1602 r. przez papieża Klemensa VII.
Zazwyczaj przedstawiany jest w książęcym stroju, zaś jego atrybutami 
są: mitra książęca (rodzaj nakrycia głowy) najczęściej spoczywająca na 
stoliku lub u stóp świętego, co miało wyrażać jego wzgardę dla godności 
i zaszczytów; krzyż jako wyraz głębokiej pobożności oraz zwój ze 
słowami pieśni maryjnej „Omni die dic Mariae” (Dnia każdego sław 
Maryję) i różaniec podkreślające jego nabożeństwo do Matki Bożej. 
Przedstawiany jest także z lilią, która symbolizuje śluby czystości, które 
złożył. Z tego też powodu odrzucił propozycję małżeństwa z córką 
cesarza Fryderyka II.

Święte męczennice Perpetua i Felicyta – wspomnienie liturgiczne: 7 marca
Perpetua to bogata niewiasta pochodząca z północnej Afryki. Oskarżona o bycie 
chrześcijanką, została pojmana i sprowadzona do Kartaginy. Prawdopodobnie była 
katechumenką* i matką niemowlęcia, które urodziła w więzieniu. Tam także przyjęła 
chrzest. Przedstawiana jest najczęściej w bogatym stroju patrycjuszki, z naszyjnikiem 
i w welonie. Najczęściej towarzyszy jej skromnie ubrana niewolnica Felicyta, która 
również została pojmana jako katechumenka wraz z mężem Rewokatem. Ona także 
przyjęła chrzest w więzieniu. Ponieważ była brzemienna, na wykonanie wyroku – 
zgodnie z prawem rzymskim – musiała poczekać aż do rozwiązania.
Będące w połogu kobiety zginęły śmiercią męczeńską w 203 r. w Kartaginie. Ich 
atrybutami są więc miecz i palma męczeństwa. Ale także krowa! Obie zostały 
bowiem skazane na poturbowanie i rozszarpanie przez dziką krowę podczas 
rozgrywającego się na arenie widowiska. Jednak zwierzę tylko je dotkliwie poraniło. 
Ostatecznie gladiatorzy zabili przyszłe święte mieczami.
*Katechumen – osoba przygotowywana do przyjęcia chrztu, słowo pochodzi z języka 
greckiego „katēchoúmenos”, co oznacza „nauczany, pouczany”

Święty Józef Oblubieniec – wspomnienie liturgiczne: 19 marca
Pochodził z rodu Dawida. To mąż Najświętszej Maryi Panny i przybrany ojciec Pana 
Jezusa.
Przedstawiany jest najczęściej w długiej tunice i płaszczu lub fartuchu stolarskim, 
często w towarzystwie Maryi i Jezusa. 
Posiada liczne atrybuty: narzędzia i warsztat stolarski nawiązują do zawodu, jaki 
wykonywał. Lilia oznacza życie w  dziewiczym małżeństwie, Dzieciątko Jezus 
wskazuje na to, że Józef był Jego opiekunem i wychowawcą. Para gołąbków to symbol 
ofiary, którą złożył, kiedy prezentował Jezusa w świątyni. Kij wędrowca i bukłak na 
wodę przypomina o ucieczce Świętej Rodziny z Betlejem do Egiptu, a miska z kaszą 
to symbol dbania o godziwe warunki życia i pożywienie. 
Święty Józef jest też nazywany ogrodnikiem pielęgnującym krzew winny, czyli 
Chrystusa. Stąd kolejny jego atrybut, którym jest winorośl. Natomiast lampa, którą 
trzyma najczęściej w scenie Narodzenia, to symbol przyjścia na świat światłości – 
Chrystusa.
Atrybutem Józefa jest też czasami kwitnąca laska, co ma związek z legendą, według 
której kuszony przez szatana Józef zaczął wątpić w niepokalane poczęcie Maryi. 
Dziewictwo Maryi miało być tak samo niemożliwe, jak to, by stary wyschnięty kij, 
którym się podpierał, wydał zielone gałązki. I wówczas, na znak potwierdzenia 
dziewiczego macierzyństwa, laska wydała zielone pędy.

Grażyna Gądek
/na podstawie: Józef Marecki, Lucyna Rotter: Jak czytać wizerunki świętych/



Msza Święta i złożenie kwiatów w 75 rocznicę  
bombardowania strumieńskiej plebanii


