
Lecz biada ci, 
jeżeli nie zrodził się w tobie.

Wierzysz, że się Bóg zrodził  
w betlejemskim żłobie,



Przez ostatnie dekady przez strumieńską parafię 
przewinęło się wielu kapłanów. Większość z nich 
pełniła swą posługę przez 2-3 lata (cóż, taki już los 
wikariuszy), ale każdy zostawił swój ślad i zapisał 
się w pamięci niejednego parafianina. Z okazji 
przypadającej w ubiegłym miesiącu 10. rocznicy 
ustanowienia Sanktuarium Świętej Barbary, pra- 
gniemy przypomnieć sylwetki niektórych kapła-
nów posługujących w Strumieniu. W tym numerze 
zapraszamy do przeczytania wywiadu z ks. Kazi-
mierzem Walusiakiem, wikarym w latach 1995-1997. 

Przybył ksiądz do Strumienia jako neoprezbiter 
w 1995 r. Pamięta ksiądz jakie towarzyszyły 
mu wówczas emocje?
Jako młody ksiądz cieszyłem się, że rozpoczynam 
posługę kapłana. Na pewno było dużo ciekawości 
związanych z nowym dla mnie środowiskiem. 
Pewien lęk się też pojawił, ale jeszcze większe było 
zaufanie w łaskę Bożą i „Pomoc z góry”.
Pochodzi ksiądz z Andrychowa. Czy zanim 
ksiądz trafił do nas posiadał jakąś wiedzę na 
temat parafii czy też samego Strumienia?
Nigdy wcześniej nie byłem tutaj. Interesowałem 
się jednak geografią i dlatego wiedziałem, gdzie 
znajduje się na mapie Strumień. Znałem też nazwę 
klubu sportowego: Wisła Strumień!
Jak wspomina ksiądz swoją dwuletnią posługę 
jako wikariusz w strumieńskiej parafii?
 To był początek mojego kapłaństwa, moje pierwsze 
samodzielne kroki i decyzje. Nie da się wszystkich 
osób i wydarzeń zapamiętać. Na pewno dobrze 
wspominam moją pracę duszpasterską ze Służbą 
Liturgiczną. Pamiętam, że dosyć duża grupka 
chłopców zgłosiła się, aby zostać ministrantami. 
I  byli bardzo sumienni. Wyjeżdżaliśmy na zimo-
wiska i kolonie wakacyjne, a w soboty na wycieczki 
w  Beskidy. Dziewczyny z Grupy Dzieci Maryi 
również chętnie i licznie angażowały się w  te 
działania. 
Bardzo mile wspominam współpracę z katechetami, 
czyli p. Ewą i s. Krystianą oraz zakrystianką s. Ignacją.
Miał ksiądz w kolejnych latach okazję odwie-
dzić Strumień? 
Oczywiście, np. podczas prymicji ks. Zbyszka 
Zachorka i kilka innych uroczystości. Z ks. Prałatem 
spotykałem się często przy różnych okazjach. 
W ostatnim roku nawet częściej, a ostatnio na Mszy 
św. w Kończycach Wielkich podczas peregrynacji 
relikwii św. Melchiora Grodzieckiego.
Jak wyglądały kolejne etapy posługi duszpa-
sterskiej księdza?
Po zakończeniu posługi w Strumieniu zostałem 
skierowany do Rybarzowic w powiecie bielskim, 
gdzie spędziłem 3 lata. Następnie były parafie 

w Radziechowach w powiecie żywieckim,  gdzie 
służyłem 7 lat, w Cieszynie Bobrku (4 lata), w Le-
śnej, również w powiecie żywieckim (5 lat) i w Żyw-
cu Sporyszu (2,5 roku). Natomiast od 10 marca 
2019 r. jestem administratorem w parafii św. Rocha 
w Zamarskach, gdzie zapraszam do nawiedzenia 
pięknego zabytkowego kościoła. Miałem różne 
doświadczenia, np. jako katecheta uczyłem dzieci 
i młodzież, przedszkolaków i maturzystów.
W Strumieniu tradycją stały się już organi-
zowane od ponad 10 lat rowerowe pielgrzymki 
do wybranych miejsc kultu religijnego w Pol-
sce. Rower jest bliski również księdzu. Co ro- 
ku współorganizuje ksiądz andrychowską piel-
grzymkę rowerową.
Zgadza się. Jestem duchowym opiekunem i prze-
wodnikiem na Andrychowskiej Pielgrzymce Rowe-
rowej na Jasną Górę. W tym roku była to już XVII 
Pielgrzymka. Jestem jej współorganizatorem od 
5 lat. Wyruszamy z mojej rodzinnej parafii św. 
Macieja z Andrychowa, by po 3 dniach dotrzeć 
do Częstochowy i razem z Pieszą Pielgrzymką 
Diecezji Bielsko-Żywieckej wejść na Jasną Górę. 
Wracamy także na rowerach 3 dni. Czyli w sumie 
jest to 6-dniowa wyprawa. Od 2 lat dołącza do nas 
Grupa z Oświęcimia. Cała Pielgrzymka liczy ok. 
120 rowerzystów podzielona na 10 mniejszych. 
Jest czas na modlitwę. A modlimy się oczywiście 
tylko podczas postojów i noclegów.  Polecam i za-
praszam! 

Rozmawiał Adam Gawron

Wspomnienia kapłańskiej posługi w StrumieniuWspomnienia kapłańskiej posługi w Strumieniu



 „Święta Bożego Narodzenia słusznie są świętami rodzin, ponieważ 
wraz z nowym człowiekiem, tak jak wraz z Dzieciątkiem narodzonym 

w betlejemskiej szopie, powstaje rodzina”
(kard. Karol Wojtyła)

Drodzy parafianie!
Życzymy Wam, by faktycznie Wasze domy w tym świętym czasie 
w sposób szczególny stały się dla Jezusa Wspólnotą rodzinną. Niech 
staną się Wspólnotą miłości, jedności i pewnie niejednokrotnie 
przebaczenia. Nowonarodzony Zbawiciel takim pragnie uczynić 
ten czas świętowania. Niech to poczucie rodzinnej wspólnoty trwa 
później przez cały 2020 rok i tak nieustannie, bo Dzieciątko Jezus 
rodząc się ma w Was żyć i wzrastać!

Z darem modlitwy i błogosławieństwem+
Wasi duszpasterze

• P. Krystynie Czerwińskiej
• Państwu Henrykowi i Elżbiecie Ryglom
• Państwu Andrzejowi i Władysławie Hawerlandom
• Państwu Władysławowi i Teresie Żurom
• Państwu Andrzejowi i Marii Krzempkom
• Państwu Zbigniewowi i Marcie Stokłosom
• Państwu Ryszardowi i Halinie Bambachom
• P. Danucie Kaplicie
• Państwu Mirosławowi i Małgorzacie Hernikom
• P. Stefanii Badurze
• P. Ireneuszowi Rojczykowi
• Państwu Ryszardowi i Iwonie Urbankom
• P. Marianowi Tekli
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• P. Irenie Gutkowskiej
• P. Bożenie Strządale
• P. Lucynie Szczypce
• P. Dorocie Zarzyckiej
• Państwu Janowi i Mirosławie Brandysom
• P. Irenie Ochodek
• Państwu Puzoniom
• Państwu Serwatkom
• P. Leszkowi Jezierskiemu
• P. Dorocie Trepczyńskiej
• P. Zdzisławowi Wyleżuchowi
• Państwu Markowi i Sylwii Waleczkom
• Paniom Janinie i Ewelinie Smolom

• P. Beacie Hernik
• Państwu Andrzejowi i Grażynie Sojkom
• Państwu Skorupom
• P. Halinie Smol
• Państwu Farugom
• Państwu Teofilowi i Bronisławie Krzempkom
• Państwu Krzysztofowi i Halinie Czaudernom
• Państwu Edwardowi i Krystynie Hernikom
• Państwu Pustelnikom i Górom
• P. Markowi Koniecznemu
• Państwu Romanowi i Teresie Pryczkom
• Państwu Bronisławowi i Marii Łukasikom
• Państwu Wiesławowi i Lucynie Miłym
• Państwu Bernardowi i Jolancie Szewczykom

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM OFIARODAWCOM:
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Statystyka – grudzień 2019Statystyka – grudzień 2019

Chrzty:
    • Ernest Czarnota
    • Borys Kuśka
    • Oliwier Lapczyk
    • Zofia Jastrzębska

Pogrzeby:
+ Renata Indyk

 Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia 
udziału w corocznym koncercie kolęd pt. „Wesołą nowinę 

bracia słuchajcie”, który odbędzie się 6.01.2020 r.  
w sanktuarium św. Barbary w Strumieniu o godz. 15:00
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Środa – 1.1   uroczystość św. Bożej Rodzicielki
  8:00 W intencji zmarłych krewnych (zamiast zniczy)
  9:30 Za ++ Dominika i Bolesławę Dubickich i ++ z rodziny
10:00 Zbytków – Za + Józefa Żura – od żony z dziećmi
11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem 

Matki Bożej Strumieńskiej i św. Barbary z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Miro-
sławy i Grzegorza z okazji 25 rocznicy ślubu

17:00 Za + Jadwigę Przemyk, ++ 2 mężów: Ludwika 
i Emanuela Puzonia, ++ rodziców, rodzeństwo 
i krewnych

1-szy Czwartek Miesiąca – 2.1  św. Bazylego 
Wielkiego i Grzegorza z Nazjaznu

  8:00 1) Za + Renatę Indyk – od koleżanek i kole-
gów ze szkoły podstawowej rocznik 1956

  2) Za + Jana Pisarka – od córki Elżbiety z rodziną 
18:00 Zbytków – W intencji Czcicieli Różańca św., 

żyjących i zmarłych
18:00 Za + Brunona Opica w 6 rocznicę śmierci 

i ++ z rodziny
1-szy Piątek Miesiąca – 3.1  Najświętszego

 Imienia Jezusa
  7:00 1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, żyjących i zmarłych
  2) Za + Franciszka Szmuk, jego ++ rodziców, 

brata Karola i dusze w czyśćcu cierpiące
16:30 Zbytków – Za + Antoniego i Helenę Klepków, 

córkę Zofię – od Barbary
18:00 Za + Andrzeja Ślusarza w 1 rocznicę śmierci, 

++ rodziców i siostry, ++ z rodzin: Ślusarz i Miły
1-sza Sobota Miesiąca – 4.1 
  7:00 1) Msza św. wynagradzająca za zniewagi wy-

rządzone Niepokalanemu Sercu Maryi
  2) Za + Kazimierza Berka – od Józefa i Janiny 

Stasek z rodziną 
14:00 Ślub: Jezierski-Trepczyńska
18:00 1) W intencji wspólnoty „Sychar”, o błogosła-

wieństwo na drodze trwania w miłości  
i wierności małżeńskiej

  2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem 
św. Barbary w intencji górników KWK Pniówek

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 5.1 
  6:30 Za + Józefa Pachułę w 25 rocznicę śmierci
  8:00 W intencji Czcicieli Różańca św. żyjących i zmarłych
  9:30 Za + Marię Omozik, męża Jana, ++ rodziców 

i rodzeństwo z obu stron, dusze w czyśćcu 
cierpiące

10:00 Zbytków – Za + Alojzego Lapczyka, rodziców  
i ++ z rodziny

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem 
Matki Bożej Strumieńskiej i św. Barbary z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Hen-
ryka z okazji urodzin

16:30 Nieszpory kolędowe
17:00 Za + Jadwigę Wróbel, męża Karola, ++ rodzi-

ców: Marię i Wiktora Bochenek

Poniedziałek – 6.1 Urocz. Objawienia Pańskiego 
  6:30 Za + Karola i Alojzję Brzuska, ++ dziadków  

z obu stron, + Stanisławę Teluk z mężem
  8:00 Za + Kazimierza Kajsturę
  9:30 Za + Marię i Adolfa Puzoń, zięcia Michała  

i ++ dziadków
10:00 Zbytków – Za + Bronisławę Gądek w 2 roczni-

cę śmierci, ++ z rodzin: Gądek i Żurowskich
11:00 Za + Mieczysława Kusia w 10 rocz. śmierci, 

++ rodziców i teściów
17:00 Za + Zbigniewa Mroczka w 1 rocznicę śmierci
Wtorek – 7.1  św. Rajmunda
  7:00 1) Za ++ Monikę i Rudolfa Szpenol, ++rodzi-

ców z obu stron
  2) Za Kazimierza Krzempka
  3) Za + Zofię i Rudolfa Bilingów, ++ rodzeń-

stwo, dziadków Turek i Billing
18:00 Za + Jadwigę Wiak w 3 rocznicę śmierci, 

męża Józefa
Środa – 8.1   
  7:00 1) Za + Helenę Ochodek, męża Franciszka, 

córkę, 5 synów, synową i zięcia
  2) Za + Grażynę Podskarbi, + Hermana Siko-

ra, + Jadwigę Podskarbi
13:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem 

Matki Bożej Strumieńskiej i św. Barbary z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla emery-
tów, rencistów i inwalidów z Koła ze Strumie-
nia i za ++ członków

18:00 Za ++ Rudolfa Kowala, żonę Annę, syna Jó-
zefa zaginionego na wojnie, + zięcia Gerarda 
w 13 rocz. śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 9.1  
  8:00 1) Za ++ rodziców: Stanisławę i Walentego 

Krzempków, ++ dziadków z obu stron
  2) Za + Beatę Staniek – od mieszkańców blo-

ku przy ul. Powstańców Śląskich 2 i 4
18:00 Zbytków – Za ++ Rajmunda i Martę Omozik, 

zaginionego syna Michała, ++ rodziców i ro- 
dzeństwo z obu stron

18:00 Za + Józefa Strządała, brata Brunona, siostrę 
Bronisławę Krzempek, męża Czesława, ++ 
rodziców: Annę i Franciszka, ++ z rodziny 
Strządała

Piątek – 10.1  
  7:00 1) Za + Jadwigę Płonka, + Emilię i Antoniego 

Krzempków
  2) Za ++ Gertrudę i Karola Macura, syna Ro-

mana, synową Stefanię i zięcia Alojzego
  3) Za + Bronisławę Kasza – od Antoniego 

Strządały z rodzina
18:00 Za + Benedykta Puzonia, syna Józefa, synową 

Genowefę i ++ rodziców z obu stron
Sobota – 11.1  
  7:00 1) Za + Martę Firlej – od Luizy i Marka Wróbel
  2) Za + Marię Mój, męża Ludwika, rodziców  

i rodzeństwo – od rodziny Świerkosz
18:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem 

Intencje mszalne
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Matki Najświętszej w intencji Wiktorii z okazji 
18 urodzin 

  2) Za ++ Józefa i Jadwigę Palarczyk, syna 
Franciszka

Niedziela Chrztu Pańskiego – 12.1 
  6:30 Za + Alojzego Wróbla w 4 rocznicę śmierci
  8:00 Za ++ rodziców: Kazimierza i Różę Wróblew-

skich i ++ z rodziny
  9:30 Za ++ Marię i Franciszka Prochaczek, cór-

kę Marię, synową Emilię, 3 zięciów i dusze 
w czyśćcu cierpiące 

10:00 Zbytków – Za ++ Gertrudę i Pawła Hanzlów, 
++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

11:00 Chrzest:
  Roczki: Emilia Wolska
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ Józefa Tomaszka na pamiątkę urodzin, 

+ córkę Lucynę, rodziców: Julię i Józefa, brata 
Franciszka, dziadków z obu stron i dusze 
czyśćcowe

Poniedziałek – 13.1 św. Hilarego 
  7:00 Za + Grzegorza Koniecznego – od szafarzy ze 

strumienia i Zbytkowa
  * Za + Tadeusza Janotę – od sąsiadów z ulicy 

Granicznej
18:00 Za ++ Gustawa i Stefanię Rajwa, + siostrę 

Helenę, + Józefa Przywara, brata Leona, 
bratową Emilię, rodziców z obu stron i dusze 
czyśćcowe

Wtorek – 14.1  
  7:00 Za + Krystynę Lekki w rocznicę śmierci,  

++ rodziców, ++ z rodzin: Lekki i Lach
* Za + Otylię Wieliczka – od rodziny Bochenek
18:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem 

Matki Bożej Strumieńskiej i św. Barbary z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Mag-
daleny i Alfreda z okazji 45 rocznicy ślubu oraz 
dla Magdaleny z okazji 80 urodzin

  2) Za + Halinę Sikora w 7 rocznicę śmierci, 
++ z rodzin: Sikora i Ślusarz

Środa – 15.1  
  7:00 Za ++ Anzelma Standurę, żonę Marię, rodzi-

ców, rodzeństwo z obu stron i dusze w czyść-
cu cierpiące

  * Za + Tadeusza Kajsturę – od rodzin Rudnik, 
Mazur i Stasina

18:00 Za ++ Annę i Karola Karcza, córki: Helenę i Wi-
-ktorię, synów: Franciszka, Bronisława + Fran-
ciszka Pośpiecha, Alfreda i Marię Woryna

Czwartek – 16.1   
  8:00 Za + Stanisława Wardasa w 15 rocznicę 

śmierci, ++ rodziców i ++ 2 braci
  * Za + Antoniego Zachorka – od parafian  

z parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu

18:00 [Zbytków].Za + Aleksandrę Śleziak – od rodzi-
ny Kuboszek, Żur i Stokłosa

18:00 Za + Gertrudę Żelawską, rodziców i brata 
Edwarda

Piątek – 17.1   św. Antoniego, opata
  7:00 Za + Piotra Janotę – od chrzestnej z Chybia
  * Za + Tadeusza Dudę – od córki i syna  

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

śmierci za: ++
  2) Za + Zdzisława Barcika na pamiątkę uro-

dzin, ++ z rodzin Barcik i Błaszczyk

Sobota – 18.1 
  7:00 Za ++ Otylię i Jana Kajstruta i ++ z rodziny
* Za + Wandę Grygierczyk – od Bractwa św. Barbary 
18:00 1) Za + Jarosława Białasa w 6 rocznicę śmier-

ci, + ojca Franciszka i ++ z rodziny
  2) Za ++ Alojzego Kajszturę, żonę Janinę, sio-

stry: Małgorzatę, Marię, Janinę i ++ rodziców 
z obu stron

II Niedziela Zwykła – 19.1
  6:30 Za Parafian
  8:00 Za + Ludwika Bojdę, córkę Urszulę, ++ rodzi-

ców, teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo
  9:30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem 

Matki Bożej Strumieńskiej i św. Barbary z po- 
dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Zuzi, 
Rysia i Jasia z okazji urodzin

10:00 Zbytków – Za ++ Franciszka Kudziełko, żonę 
Irenę, ++ z rodzin: Klimek, Kudziełko 

11:00 Za ++ rodziców: Stanisławę i Władysława 
Książkiewicz, ich córkę Danutę, zięcia Zyg-
munta i ++ z rodzin

16:30 Nieszpory
17:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem 

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

Poniedziałek – 20.1   św. Fabiana, św. Sebastiana
  7:00 Za + Cecylię Zaręba – od sąsiadek Zofii i Jolanty
* Za + Stefanię Macura – od rodziny Hanusek 
18:00 1) Za ++ Małgorzatę i Leona Kajsturów, ++ 

pokrewieństwo z obu stron, + Wiesławę i Cze-
sława Mikołajczyk 

  2) Za ++ Agnieszkę i Karola Gawron, ++ ro- 
dziców z obu stron, syna, zięcia, synową i du- 
sze w czyśćcu cierpiące 
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W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.  
W miarę potrzeby, będą one poprawiane w intencjach na dany tydzień.

Wtorek – 21.1   św. Agnieszki
  7:00 Za + Marię Konieczną, męża Aleksandra, ++ ro- 

dziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
  * Za + Cecylię Kocur – od rodzin: Krzempek  

i Puchałka
18:00 1) Za + Jana Kajsturę w 2 rocznicę śmierci, 

+ żonę Bronisławę, ++ rodziców, teściów 
i dziadków

  2) Za + Jana Laszczaka i ++ z rodzin: Lasz-
czak i Pawełek

Środa – 22.1   św. Wincentego
  7:00 Za ++ Mariusza i Szymona Piwko, ++ dziad-

ków z obu stron i dusze czyśćcowe
  * Za + Józefę Uchyła – od rodzin, Bojda, Kli-

ma, Czich, Mencnarowskich i Jabłońskich 
18:00 1) Za + Antoniego Zieleźnika, żonę Gertrudę, 

córkę Bernadetę, zięcia Eugeniusza i wnuka 
Zbigniewa 

  2) Za ++ Helenę, Brunona Miły, + Pawła 
i Emilię Witoszek, ++ rodziców z obu stron 
i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 23.1  
  8:00 Za ++ Helenę i Ludwika Pająk, syna Henryka 

i ++ z rodziny Rek
  * Za + Wandę Ociepka – od Stanisławy Małyjczek
18:00 Zbytków – Za Franciszka Strządałę, ++ rodzi-

ców: Marię i Antoniego, + Annę Szkołda i ++ 
z rodziny

18:00 Za ++ Fryderyka Langa, ++ rodziców i ro-
dzeństwo, ++ z rodzin: Lang i Król, + Annę 
Orszulik

Piątek – 24.1  św. Franciszka Salezego
  7:00 Za + Marię Standura na pamiątkę urodzin, + 

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

  * Za + Stanisława Szulika – od rodziny Ciastoń
18:00 1) Za + Józefa Sosna w 5 rocznicę śmierci, 

++ rodziców: Józefa i Bronisławę Sosna, córkę 
Grażynę, zięcia Romana, siostry: Helenę i 
Małgorzatę, szwagra Jana i Antoniego

  2) Za Agnieszkę Pietrzyk na pamiątkę urodzin
Sobota – 25.1  nawrócenie św. Pawła
  7:00 Za ++ Marię i Alojzego Żurów, syna Alojzego, 

Franciszka i Stefanię Hutnickich, 2 synów: 
Bronisława i Józefa, prawnuka Dariusza Lacha, 
Zuzannę Papkoj, 2 mężów, córkę Franciszkę 
Papkoj

  * Za + Stanisławę Chudy – od Krystyny i Ry-
szarda Miodońskich 

18:00 1) Za + Jana Gawron w 3 rocznicę śmierci
  2) Za + Hildegardę Filapek w 4 rocznicę 

śmierci, męża Józefa, ++ rodziców, teściów, 
siostrę Marię i ++ z rodzin: Niemczyk, Puzoń, 
Kucz

III Niedziela Zwykła – 26.1  
  6:30 Za Parafian
  8:00 W intencji Ojczyzny
  9:30 Za + Alfonsa Klimek, ++ rodziców z obu 

stron, ++ z rodzin: Kajstura, Puzoń, Gołuch  
i Przybyła

10:00 Zbytków – Za + Ludwika Kuboszek w 6 r. śm. 
11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem 

Matki Bożej Strumieńskiej i św. Barbary z po- 
dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Marii 
z okazji 70 urodzin

16:30 Nieszpory
17:00 Za + Annę Polok na pamiątkę urodzin, + mę- 

ża Andrzeja, ++ rodziców Marię i Franciszka 
Chmiel, ++ teściów: Annę i Andrzeja Polok, 
dusze w czyśćcu cierpiące

Poniedziałek – 27.1   św. Anieli Merici
  7:00 Za + Teofila Krzempka, + synów: Leszka, Mar-

ka i Krzysztofa, + córkę Renatę
18:00 1) Za + Franciszka Folek na pamiątkę 100 

urodzin, żonę Cecylię, córkę Stanisławę, zię-
cia Józefa

  2) Za + Otylię Kajstura, + męża Adolfa, syna 
Tadeusza, ++ rodziców, rodzeństwo z obu 
stron i zięcia Antoniego

Wtorek – 28.1   św. Tomasza z Akwinu
  7:00 Za + Andrzeja Ucherka – od teściowej Anny, 

szwagierki Janiny, chrześniaka Grzegorza, 
Marcina, Sławka z rodzinami 

18:00 1) Za ++ Władysława Papkoj, syna Sławomira, 
++ rodziców: Marię i Jana, dusze czyśćcowe

  2) Za ++ Józefę i Józefa Zygma, ++ rodziców 
z obu stron

Środa – 29.1   
  7:00 Za + Irenę Greń, + męża Karola, syna Józefa, 

synową Irenę, wnuczkę Magdalenę, zięcia 
Jana, ++ z rodzin: Milerski, Katarzyński, Wil-
czyński, Szweblik i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 1) Za + Wandę Ociepka – od rodziny Koniecznych
  2) Za + Józefa Smolorz i rodziców z obu stron
Czwartek – 30.1  
  8:00 W intencji Czcicieli Apostolatu Maryjnego i 

Patronki Dobrej Śmierci, żyjących i zmarłych
18:00 Zbytków – Za + Grzegorza Szwarca, ojca Alojzego
18:00 Za ++ Emilię i Józefa Nowak, córkę Helenę, 

++ z rodzin: Nowak i Janko
Piątek – 31.1  św. Jana Boskao
  7:00 Za + Bronisława Skorupę – od rodziny Krzem-

pek z Ligoty
18:00 1) Za + Marię Ochodek, rodziców, siostrę, 

bratanka Jana i Walentego 
  2) Za + Józefa Krzempka w 9 rocznicę śmier-

ci, ++ rodziców i teściów

* Ksiądz odprawia na feriach
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WIZYTA DUSZPASTERSKA 2019/2020 – część II
Data Rejon Ksiądz

3.01 (pt)

od 15:00
Osiedlowa 6ab Ks. Proboszcz

od 15:00
Osiedlowa 6cd Ks. Bartłomiej

od 15:00
Osiedlowa 6efg Ks. Wojciech

4.01 (sb)

Wszystkie  rejony
od 9:00

Górnicza, Prosta, Ludowa, Wyzwolenia do P. Kost Ks. Prałat

Długa, Akacjowa, Strażacka, Grzybowa, Malinowa Ks. Wojciech

Rycerska, Starowiejska, Sportowa, Bracka Ks. Bartłomiej

Wyzwolenia- prawa str., Wolności, Herbowa Ks. Proboszcz

5.01 (nd)

Wszystkie  rejony
od 13:00

Młyńska- blok 1-30 Ks. Prałat

Łuczkiewicza, Zamkowa, Krzywa Ks. Bartłomiej

Towarowa, Dworcowa, Powstańców Śląskich Ks. Wojciech

7.01 (wt)

od 15:00
Końcowa, Młyńska- blok 31-60 Ks. Proboszcz

od 13:00! Kościelna, Krótka, 1 Maja od Rynku do P. Kowal Ks. Wojciech

od 13:00! Jemiołowa, Klonowa, Wiązowa Ks. Bartłomiej

8.01 (śr) 

od 13:00!
Wiślańska- od Państwa Siejok do CPN Ks. Proboszcz

od 15:00 Blok na Pawłowickiej- klatka I Ks. Bartłomiej

od 15:00 Blok na Pawłowickiej- klatka II Ks. Wojciech

10.01 (pt)
od 15:00

Młyńska, Czarnoty, Przedszkole Ks. Wojciech

11.01 (sb)

Wszystkie  rejony
od 9:00

Borsuków, Graniczna, Olszyna, Nowa Ks. Proboszcz

Cieszyńska- od tartaku do P. Jaworskich Ks. Wojciech

Olchowa Ks. Bartłomiej

Ks. Brzuski, Brodeckiego od boiska do P. Wyleżuch, 
Wąska, Parkowa

Ks. Prałat

12.01 (nd)

Wszystkie  rejony
od 13:00

Bukowa Ks. Wojciech

Zielona, Spokojna Ks. Bartłomiej

1 Maja od P. Wawrzyczek do CPN, Zimowa, Jesienna,
Tęczowa

Ks. Prałat

13.01 (pn)
od 13:00!

Ks. Londzina od Rynku- strona prawa do P. Hanus Ks. Bartłomiej

14.01 (wt)
od 13:00!

Ks. Londzina od Rynku- strona lewa do ul. Ogrodowej Ks. Bartłomiej



Finał akcji Szlachetna paczka
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XIX edycja Szlachetnej paczki za nami. Rodzice, 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz przyja-
ciele naszej szkoły kolejny raz włączyli się w re-
alizację zbiórki dla potrzebującej rodziny, tym 
razem z okolic Cieszyna.
Wasze otwarte serca przerosły nasze oczekiwa-
nia. Zebrane pieniądze pozwoliły nam na zaku-
pienie 3 t węgla, pieluchomajtki dla starszej pa- 
ni, środków higienicznych oraz prezentów w tym: 
ubrania, kosmetyki, buty.
Zebraną żywność i środki higieniczne zapako-
waliśmy do 12 pudeł, które zostały dostarczone 

do magazynu Szlachetnej paczki w Cieszynie, 
a następnie przekazane rodzinie. Z informacji 
od wolontariusza wiemy, że rodzina była zasko- 
czona, nie obyło się bez łez wzruszenia i niedo- 
wierzania. Największą radość sprawił im opał na 
zimę oraz niespodzianki, które przygotowaliśmy 
dla nich.
Serdecznie dziękujemy za włączenie się w po-
moc rodzinie. Kolejny raz społeczność szkolna 
udowodniła, że ma gorące i otwarte na pomoc 
innym serca.   

Opiekun Szkolnego Koła Caritas

Minął już rok od czasu, kiedy na łamach naszej gazetki w ramach 
kącika ”Niektórzy lubią poezję” pojawiła się interpretacja wier- 
sza, a zarazem znanej kolędy ”Bóg się rodzi” Franciszka Kar-
pińskiego. Przez jedenaście kolejnych miesięcy prezentowałam 
Szanownym Czytelnikom wybrane wiersze dotyczące chara-
kterystycznych dla danego miesiąca zdarzeń lub przypadających 
nań świąt. Dziś ostatni wiersz z tego cyklu. Na świąteczny numer 
wybrałam ”Wezwanie do świętej Barbary” autorstwa księdza 
prałata Oskara Kuśki, ponieważ trwamy w dziękczynieniu za 10 
lat odkąd nasz kościół ogłoszony został sanktuarium. 
Wiersz księdza prałata poświęcony jest świętej Barbarze – patronce 
górników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, 
więźniów, a także patronce dobrej śmierci i trudnej pracy, 
orędowniczce w czasie burzy, powodzi i pożarów. 
 Osobą mówiącą w wierszu jest tzw. podmiot zbiorowy – cały lud 
Boży, który zwraca się do św. Barbary bezpośrednio i oddaje się  
w jej opiekę. Prosi ją o ochronę nie tylko dla miasta, kraju, 
regionu, ale i całej ludzkości, ze szczególnym uwzględnieniem 
takich wartości, jak: wolność, pokój, prawość, bezpieczeństwo. 
Podmiot liryczny zestawia atrybuty świętej: książęcą koronę, palmę 
męczeństwa, miecz, wieżę, Hostię świętą z konkretnymi prośbami: 
o ochronę dzieci i młodzieży, żon i mężów, chorych i kalek, kapłanów 
i górników. 
 Wezwania do świętej Barbary wzmocnione są powtarzającą się 
w  każdej strofie apostrofą „O Barbaro święta”, a także zastosowa- 
ną przez autora formę czasowników, a mianowicie 2. os. l. poj. 
trybu rozkazującego (w tym przypadku wyrażającego prośbę): 
uproś, wstawiaj się, obroń, daj, racz, prowadź. Tej samej funkcji 
służy refren po każdej strofie z charakterystycznym, wyrażającym 
błaganie, powtórzeniem: „wstawiaj się za nami”. Oprócz apostrof 
i powtórzeń w wierszu dominują epitety: Barbaro święta, Patronko 
Strumienia, cudowna zwiastunko, czyste dłonie, bezpieczną pracę, 
styl życia godziwy, niebieskich wrót. Nie tylko malują one sylwetkę 
świętej, ale i budują wzniosły nastrój utworu, podobnie jak 
zastosowane w wierszu rymy: parzyste (w układzie aabb), żeńskie, 
zarówno dokładne (koronie/dłonie, objawioną/zniewoloną), jak 
i  niedokładne (Strumienia/syna, duszpasterzom/wierze). Wyjątek 
stanowią ostatnie dwa wersy, w których występuje tzw. rym 
męski (cud/wrót) będący swoistą puentą wiersza, wzmocnieniem 
zawartych w nim treści.

Grażyna Gądek

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ ks. Oskar Kuśka:  
„Wezwania do świętej Barbary”

O Barbaro święta, Patronko Strumienia, 
Uproś łask potrzebnych u Bożego Syna. 
Prosi Cię, Barbaro, lud Ci poświęcony, 
Niech Bóg w Trójcy Świętej będzie uwielbiony.

Ref.: Strumieńska Patronko, do Ciebie wołamy, 
Wstawiaj się za nami, wstawiaj się za nami.

O Barbaro święta, nasza Opiekunko, 
Praw miasta naszego cudowna zwiastunko, 
Dla swojego Boga młode dałaś życie, 
Dzieciom i młodzieży pomagaj obficie.

O Barbaro święta, uwięziona w wieży, 
Pozwól żonom, matkom żyć jak się należy, 
Natchnij mężów, ojców mądrością i cnotą, 
Niech swe obowiązki spełniają z ochotą.

O Barbaro święta, w książęcej koronie, 
Troski naszych rodzin weź w swe czyste dłonie, 
Chorym i kalekim użycz laski zdrowia, 
Strzeż od nagłej śmierci, powodzi i ognia.

O Barbaro święta, trzymasz palmę męstwa, 
Prawością i pokojem obdarz społeczeństwa 
i Ojczyznę naszą chroń przed jej wrogami, 
A Śląsk zaś osłaniaj razem z kopalniami.

O Barbaro święta ojca ścięta mieczem, 
Obroń brać górniczą od ich niebezpieczeństw, 
Daj pracę bezpieczną, życia styl godziwy, 
Aby każdy górnik Bogiem był szczęśliwy.

O Barbaro święta Hostią posilana, 
Wierna Przyjaciółko Chrystusa – Kapłana, 
Uproś ducha mocy naszym duszpasterzom, 
Niechaj utwierdzają wszystkich ludzi w wierze.

O Barbaro święta z księgą objawioną, 
Racz osłaniać ludzkość grzechem zniewoloną, 
Prawdziwego życia dozwól poznać cud, 
Prowadź drogą szczęścia do niebieskich wrót.
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ZBIÓRKA  ŻYWNOŚCI „TAK POMAGAM”
Celem zbiórki jest pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia 
oraz łatwych w przechowywaniu, takich jak: mąka, cukier, ryż, płatki, olej, słodycze, itp.
Boże Narodzenie, to szczególny, bardzo ważny czas, kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest 
bliskość drugiego człowieka. Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych 
życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami.
Caritas pragnie na święta dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób wykluczonych  
i żyjących w ubóstwie, aby każdy mógł cieszyć się świętami. Produkty zebrane podczas zbiórki 
trafiają do najbiedniejszych dzieci, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych, 
starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
Dzięki uprzejmości dyrekcji Auchan w Bielsku – Białej wolontariusze z naszej szkoły w dniach  
6 i 7 grudnia 2019 r. również uczestniczyli w tej zbiórce. Były to uczennice: Dominika Owsiany, 
Paulina Grzyb, Martyna Kołdys, Oliwia Wieczorek, Lena Dybczyńska, Natasza Rauer i Marcelina 
Bojda. Paczki świąteczne, które są przygotowywane z ofiarowanych rzeczy trafią do najbardziej 
potrzebujących z naszej parafii.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas



Kurs Alfa?
Przechodząc w ostatnich tygodniach koło naszego para- 
fialnego cmentarza czy ogrodzenia klasztoru Sióstr Szkol-
nych, zapewne niejedna osoba zwróciła uwagę na spory 
czerwony znak zapytania widniejący na umieszczonym 
tam banerze. Kurs Alfa, ODKRYJ NA NOWO - czytamy na 
zaproszeniu. Wokół tego tematu krąży wiele niedomówień. 
Czym jest kurs Alfa? Nudnym wykładem, spotkaniem sekty 
czy może niegroźną ekstrawagancją miejscowego kleru?
 Pomysł organizacji kursu Alfa nie jest nowy. Narodził 
się prawie 30 lat temu. Nicky Gumbel i Sandy Millar – 
anglikańscy duchowni kościoła św. Trójcy w Londynie 
– na podstawie tysięcy wywiadów i ankiet opracowali 
tematy cyklu spotkań w małych grupach. I tym w zasadzie 
jest Alfa - spotkaniem przy stoliku, gdzie w swobodnej 
atmosferze można porozmawiać o sprawach, o których 
zazwyczaj nawet nie wspominamy przy stołach w naszych 
domach. Podczas spotkania uczestnicy oglądają ciekawie 
zrealizowany film, który jest wstępem do dyskusji przy 
wspólnym posiłku. Ponieważ każdy może podzielić 
się swoimi wątpliwościami i zadać pytanie, znakiem 
rozpoznawczym Alfa jest właśnie znak zapytania. Czy jest 
w życiu coś więcej? Na czym opiera się nasza wiara? W 
jaki sposób Bóg nas prowadzi? Co czyni Duch Święty? 
Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie? Czy Bóg dzisiaj 
uzdrawia? To tylko niektóre kwestie, które są poruszane 
podczas około dziesięciu spotkań kursu. Przygotowanie 
merytoryczne uczestników nie ma tu żadnego znaczenia. 
Alfa to miejsce dla chrześcijan i niechrześcijan. Wystarczy 
otwartość i odwaga w zadawaniu pytań. Szczególnie 
tych „za prostych” lub „niewygodnych”. Każde z nich 
może być równie cenne. Sam Nicky Gumbel przyznaje, 

że jako młody, dobrze zapowiadający się prawnik, słowa 
„kościół” i „wiara” kojarzył jedynie z pojęciami „nuda” 
i „nieprawda”. Kiedy w czasie studiów dowiedział się, że 
jego najlepszy przyjaciel został chrześcijaninem, wpadł 
w panikę. Chcąc go ratować, postanowił zagłębić się w le-
kturę Biblii, aby w duchu „logiki i racjonalizmu” wykazać 
jej naiwność. W efekcie … sam się nawrócił. Pomimo, 
że inicjatywa Alfy zrodziła się w kościele anglikańskim, 
spotkania skupiają się na podstawowych prawdach wiary, 
które łączą wszystkie denominacje chrześcijańskie. 
Idea Kursu Alfa obecnie jest popierana przez większość 
kościołów oraz wielu polskich biskupów, a Alfa w liczbach 
to dziesiątki milionów uczestników w skali globu.
 W naszej parafii to już 3. edycja. W roku 2017 wspólnota 
Wieczernik wraz ze wspólnotą Novare z Żor poprowadziła 
kurs dla dorosłych. W 2018 roku poprowadziliśmy kurs 
dla młodzieży, a w tym roku ponownie dla dorosłych. Jeśli 
macie wśród swoich znajomych kogoś, kto uczestniczył 
w  tym wydarzeniu, z pewnością dostrzeżecie różnicę 
„przed i po”. Alfa otwiera bowiem oczy na prawdy, 
którymi często jako chrześcijanie w zasadzie nie żyjemy 
i spychamy je na margines naszej aktywności. Kolejne 
spotkania kursu otwierają także ludzi na siebie. Przy 
stolikach rodzą się wielkie przyjaźnie, a pytania: „co ja 
tutaj robię?”, „czy ja się nadaję?”, „o czym oni mówią?” 
ustępują miejsca uczuciu zawodu, że kurs tak szybko się 
skończył. Alfa to jednak nie koniec. To dopiero początek 
największej przygody. Chcesz się dowiedzieć czemu? 
Sprawdź...

T.S.



Kurs Alfa?



Informacje o organach i trwających pracach. Informacje o organach i trwających pracach. 
04.12.2019 r.04.12.2019 r.

Organy w sanktuarium św. Barbary w Strumieniu zostały wybudowane przez firmę braci Rieger 
z Jägerndorfu (obecnie Karniów w Czechach) w 1904 r. i noszą opus 1134. Organy te posiadają 20 
głosów (z czego 14 realnie brzmiących, pozostałe 6 są tzw. transmisjami głosów). Traktura, czyli system 
sterowania organami jest pneumatyczny. To znaczy, że impuls od klawisza do piszczałki przenoszony jest 
za pomocą sytemu cynowo-ołowianych przewodów o średnicy ok. 6mm. Przewodami tymi przedostaje się 
zagęszczone powietrze, które podnosząc odpowiednie zawory uruchamia wybrane podzespoły w stole 
gry i wewnątrz szafy organowej. Rozwiązanie te jest typowe dla budownictwa organowego początku XX 
wieku. Wewnątrz szafy znajdują się liczne inskrypcje pozostawione przez organmistrzów na przestrzeni 
całego wieku. Z zapisków dowiadujemy się o historii instrumentu, jego remontach, zakresie prac, 
oraz o jego stanie technicznym i wprowadzanych zmianach. Ostatnie poważne prace remontowe były 
prowadzone w 2005 r. Od tego czasu instrument w Strumieniu nie był otoczony należytą opieką, czego 
skutkiem było nagromadzenie licznych usterek. 
Trwające obecnie prace przy organach mają na celu przywrócić ich sprawność techniczną i wydobyć 
bogate walory brzmieniowe. W połowie listopada bieżącego roku rozpoczęły się prace w stole gry – 
centrum sterowania całymi organami, w którym organista wybiera odpowiednie głosy oraz gra, 
używając do tego dwóch klawiatur manuałowych i jednej pedałowej. System sterowania, czyli traktura 
jest bardzo wrażliwa, a jej reperacja jest pracą nieraz precyzyjną i czasochłonną. Najmniejsze usterki 
powodują zawieszanie się dźwięków, lub ich całkowite unieruchomienie. Obecnie prowadzone są 
prace wewnątrz szafy organowej, gdzie znajduje się zdecydowana większość piszczałek. Piszczałki te 
zbudowane są z drewna lub z metalu (odpowiednich stopów cyny z ołowiem lub cynku). Ze względu 
na duże zabrudzenie organów należało zdemontować wszystkie sekcje, wyczyścić wnętrze oraz 
same piszczałki. Aby organy mogły znowu zabrzmieć pełnym blaskiem konieczna jest intonacja  
i nastrojenie wszystkich głosów. Wielkim zagrożeniem dla materii dźwiękowej i konstrukcji są owady 
drzewne. Podczas prac elementy drewniane muszą zostać odpowiednio zakonserwowane. 
Wszystkie prace związane z reperacją organów, intonacją i strojeniem zakończą się w lutym 2020 r., 
jednak instrument w sanktuarium św. Barbary zabrzmi ponownie już niebawem. 
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