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Drodzy parafianie!

Nie bójmy się tego „oprawcy” 
jakim jest śmierć! Nie bójmy 
się, bo Jezus już ją pokonał! 
Śmierć przestała być końcem, 
ale początkiem – nowego życia, 
w którym Chrystus nas odnaj-
dzie. Na czas świąt wielkanoc-
nych – tego „czasu zmiłowania” 
życzymy Wam tej odwagi życio-
wej, polegającej na umiłowaniu 
Tego, który do końca nas umiło-
wał i  tym samym wyzbyciu się 
obaw przed spotkaniem z Nim, 
który jest Bogiem żywych, a nie 
umarłych. Atmosfery radości, 
pokoju i miłości życzymy Wa-
szym rodzinom!

Z błogosławieństwem od 
Chrystusa Zmartwychwstałego

+Wasi duszpasterze



Święty Wojciech – wspomnienie liturgiczne: 23 kwietnia
Urodził się w 956 r. w możnowładczej rodzinie Sławnikowiców w Czechach. Podczas 
bierzmowania przyjął imię Adalbertus i pod tym imieniem jest znany i czczony. Był 
benedyktynem, biskupem Pragi i misjonarzem na Węgrzech, w Polsce oraz pośród Prusów, 
przez których został zamordowany w 997 r. Kanonizowany był w 999 r. przez Sylwestra II. 
Jest głównym patronem Polski.
Zazwyczaj przedstawia się go w stroju biskupim i paliuszu*. Jego atrybuty to: obraz Matki 
Bożej, która ukazała się św. Wojciechowi, zapowiadając jego męczeńską śmierć (wg innej 
wersji: anioł); orzeł – jako symbol neofity (łac. neophytus - nowo nawrócony); puchar 
na wodę chrzcielną oznaczający misjonarza; wiosło – nawiązuje do podróży świętego 
z  Gniezna do Prus; włócznie, palma męczeństwa, a także głowa trzymana w ręku są 
symbolami jego męczeńskiej śmierci; zwój z pierwszymi słowami hymnu „Bogurodzica” 
nawiązujący do domniemanego autorstwa św. Wojciecha.

Święty Marek Ewangelista – wspomnienie liturgiczne: 25 kwietnia
Był synem Marii zamieszkałej w Jerozolimie i krewnym Barnaby, a także uczniem św. 
Piotra, który go ochrzcił. Towarzyszył w podróżach misyjnych św. Pawłowi. Jest autorem 
jednej z Ewangelii. Według tradycji, był pierwszym biskupem Aleksandrii i zginął śmiercią 
męczeńską (niektóre przekazy podają, że zmarł śmiercią naturalną).
Przedstawiony jest zazwyczaj w długich szatach, niekiedy w stroju biskupim z paliuszem. 
Jego najważniejszym atrybutem jest lew (czasami uskrzydlony). Nawiązuje on do początków 
Ewangelii św. Marka ukazującej działalność św. Jana Chrzciciela, którego głos „jakby ryk 
lwa’’ był niczym głos wołającego na pustyni. Kolejne atrybuty to: drzewo figowe lub jego 
owoce – symbol natchnienia Ducha św.; zwój lub księga oraz pióro podkreślające, że był 
Apostołem i Ewangelistą; prześcieradło nawiązujące do opisywanego w tekście Ewangelii 
zdarzenia. Otóż w ogrodzie Getsemani, który był własnością matki św. Marka, żołnierze 
chcieli pochwycić przechodzącego młodzieńca, ale ten odziany jedynie w prześcieradło 
zdołał im umknąć, pozostawiając w ich rękach swe odzienie. Według apologetów**, 
wspomnianym młodzieńcem był właśnie św. Marek Ewangelista.

Święta Katarzyna ze Sieny – wspomnienie liturgiczne: 29 kwietnia
Nazywała się Eufrozyna Benincasa, urodziła się w 1347 r. w Sienie, w rodzinie farbiarza jako 
24. dziecko. Po wstąpieniu do tercjanek*** dominikańskich zmieniła imię na Katarzyna 
i całkowicie oddała się pokucie i posłudze trędowatym. Była mistyczką i stygmatyczką. 
Zabiegała skutecznie o powrót papieża z Awinionu do Rzymu. Zmarła w 1380 r., w wieku 
33 lat. Została kanonizowana w 1461 r. przez Piusa II, a w 1970 r. ogłoszona Doktorem 
Kościoła przez Pawła VI.
Przedstawiana jest w habicie dominikańskim. Lista jej atrybutów jest niezwykle długa: 
anioł, czaszka, diabeł lub smok u stóp, Dzieciątko Jezus podające jej pierścień, gołębica, 
korona cierniowa, księga krzyż z dłoniach, lilia, okręt różaniec, serce, skazaniec, któremu 
święta towarzyszyła w ostatnich chwilach, stygmaty, tiara, trzy korony, wieniec z białych 
i czerwonych róż, model kościoła, palma. Oto niektóre z ich znaczeń: czaszka i krzyż są 
szczególnym znakiem umartwiania się świętej; diabeł i smok – to symbol natarczywych 
pokus, które ją nawiedzały; Dzieciątko Jezus podające je pierścień to znak jej mistycznych 
zaślubin z Jezusem; stygmaty, których dostąpiła ok. 1375 r., modląc się przed figurą 
ukrzyżowanego Jezusa, nawiązują do objawień świętej; księga odnosi się do pism: listów, dialogów, modlitw, których 
była autorką.
Ciekawostka: w 1472 r. papież Sykstus IV na prośbę franciszkanów zakazał przedstawień świętej ze stygmatami, bowiem 
stygmatykiem mógł być tylko św. Franciszek. Po około stu latach zakaz odwołano.

*Paliusz metropolitalny – biały wełniany pas, połączony ze sobą, zwyczajowo o szerokości kilku centymetrów; zakładany na 
ornat na ramiona i opuszczany końcami na piersi i plecy; ozdobiony jest wyszytymi sześcioma czarnymi równoramiennymi 
krzyżami; zakończony czarnymi, jedwabnymi fragmentami.
**Apologeta – pisarz chrześcijański w II–IV w. n.e. broniący swojej religii przed zarzutami i oskarżeniami przeciwników.
***Tercjanka – członkini stowarzyszenia ludzi świeckich związanych z określonym zakonem.

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

Atrybuty Świętych



• Państwu Orszulikom
• Państwu Janowi i Halinie Żakom
• P. Helenie Stryczek
• P. Marii Tyrtanii
• Spółce z o. o. „Klimosz”
• P. Marii Szczudło
• P. Marii Kucharczyk
• P. Małgorzacie Pryczek
• P. Annie Janocie
• Państwu Bronisławowi i Elżbiecie Skokom

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

Chrzty:
    • Marcel Francuz
    • Marta Brzuska

Pogrzeby:
+ Regina Bojda 
+ Władysław Wiekiera 
+ Wanda Chlebek-Szonowska 
+ Piotr Gaciek 
+ Teresa Perlega

Drodzy parafianie! Kiedy piszę ten wstęp do naszej parafialnej gazetki, przypada połowa tegorocznego okre-
su Wielkiego Postu. Nikt z nas zapewne nie spodziewał się tego, że przyjdzie nam go przeżywać w takich 
niespodziewanych okolicznościach. Zamiast skupiać się przede wszystkim na koronie cierniowej Jezusa, 
przyszło nam chronić siebie i naszych bliskich przed koronawirusem. Bądźmy tu odpowiedzialni za siebie 
i za naszych bliskich. Bądźmy blisko Jezusa, który jest Lekarzem duszy i ciała. Korzystajmy z możliwości 
uczestniczenia we Mszy Świętej przez środki masowego przekazu. W naszych kościołach mogą uczestniczyć 
we Mszy Świętej tylko zdrowo się czujący i w nieprzekraczającej liczbie 50 osób. Codziennie w naszym Sank-
tuarium spowiadamy 40 minut przed Mszami Świętymi i odprawiamy Mszę Świętą w intencji wszystkich 
parafian, o Boże błogosławieństwo dla nich i o jak najszybsze ustąpienie epidemii. Ufamy Jezusowi i w Nim 
pokładamy nadzieję. Modlimy się w intencji służby zdrowia i wszystkich naukowców szukających lekarstwa 
na uśmierzenie wirusa. Pamiętajmy w tych trudnych dniach o ludziach starszych, samotnych i chorych. 
Może to są nasi bliscy, sąsiedzi czy znajomi - nie zostawiajmy ich samych. Teraz jest dla nas sprawdzian 
z miłości Boga i miłości bliźniego. Niech nasza Pani Strumieńska, oraz patronka święta Barbara, a także 
Święty Jan Paweł II wypraszają mam u Boga Błogosławieństwo, Łaskę zdrowia i moc do przezwyciężenia 
tego trudnego czasu. A słowa naszego Pana „Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat” (J 16,33) niech pokrze-
piają nas i dodadzą nam sił i optymizmu. Alleluja! 
Wszystkim Szczęść Boże!

Ks. Proboszcz

Słowo Proboszcza

Intencje mszalne

Środa – 1.3  
	 7:00	 1)	Za	+	Wiktorię	Gorol	w	26	rocznicę	śmierci,	

i Emila	Gorol	i	Anielę,	Zofię	i	Adama	Labze,	 
++	z	rodzin:	Krzempek,	Kajstura,	Szczypka	 
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Grażynę	Podskarbi,	ojca	Hermana	Siko-
rę,	+	Jadwigę	Podskarbi

	18:00	 1)	Za	+	Jana	Szczypkę	na	pamiątkę	urodzin,	żo- 
nę	Antoninę,	++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron

	 	 2)	Za	+	Emila	Stryczek,	2	żony,	++	synów:	Ro-
mana	i	Emila,	++	rodziców

	 	 3)	Za	++	Annę	i	Józefa	Strządała
1-szy Czwartek Miesiąca – 2.3  
  św. Franciszka z Pauli
	 8:00	 Za	+	Annę	Billig,	Stefanię	i	Jana	Janota,	wnuczkę	
	18:00	 [Zbytków]	W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	żyją-

cych	i	zmarłych

	18:00	 1)	Za	+	Mariana	Skórzańskiego	w	rocz.	śmierci,	
żonę	Julię,	syna	Jana,	siostrę	Marię	i	jej	męża,	
++	pokrewieństwo	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Marię	Puszczewicz	w	rocz.	śm.	męża	
Józefa,	córkę	Zofię,	syna	Henryka,	++	pokre-
wieństwo

1-szy Piątek Miesiąca – 3.3   
	 7:00	 W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	

Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
	16:30	 [Zbytków]	Za	++	Jana	i	Eugenię	Kuś,	++	rodzi-

ców	z	obu	stron
	18:00	 1)	Za	++	Teresę	i	Władysława	Puzoń,	++	rodzi-

ców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Łucję	Pentak,	ojca	Wacława,	++	z	rodziny
1-sza Sobota Miesiąca – 4.3 
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzo-

ne	Niepokalanemu	Sercu	Maryi

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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	18:00	 1)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	św.	
Barbary	w	intencji	górników	KWK	Pniówek

	 	 2)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”,	o	błogosła-
wieństwo	na	drodze	trwania	w	miłości	i	wierności	
małżeńskiej

	 	 3)	Za	+	Magdalenę	i	Stanisława	Rygiel	w	roczni-
cę	śmierci,	+	brata	Czesława,	+	Ewę	Szczotka	 
i	dziadków	z	obu	stron

Niedziela Palmowa – 5.3 
	 6:30	 Za	+	Marię	Bochenek,	męża	Wiktora	i	córkę	Jadwigę
 8:00 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmarłych
	 9:30	 Za	+	Janinę	Gonera	w	5	rocznicę	śmierci
	10:00	 [Zbytków]	Za	++	Martę	i	Feliksa	Ziebura,	syna	

Ewalda,	synową	Annę,	++	rodziców	i	++	z	ro-
dzin:	Ziebura,	Siwek,	+	Różę	Rawską

	11:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	podzię-
kowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Honoraty	 
i	Aleksandry	z	okazji	urodzin

	 	 2)	Za	+	Marię	Kojzar	w	10	rocz.	śmierci,	męża	
Jana,	syna	Karola,	córkę	Marylę,	++	rodziców

	17:00	 Za	+	Józefa	Puzonia,	żonę	Małgorzatę	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

Poniedziałek – 6.3  
	 7:00	 Za	+	Ludwika	Lazar,	++	rodzeństwo	i	pokre-

wieństwo
	17:00	 1)	Za	+	Gertrudę	i	Emanuela	Lach,	++	rodziców,	

brata	Adolfa,	siostry	i	2	szwagrów
	 	 2)	Za	+	Zbigniewa	Rogulskiego,	ojca	Bogdana,	

dziadków,	+	Leosia	Malca	w	4	rocznicę	smierci
Wtorek – 7.3   
7:00	Za	++	Zofię	i	Antoniego	Mencnarowskiego,	 

++	synów,	synowe	i	zięcia	Jana
	18:00	 Za	++	Władysławę	i	Emila	Staroń,	2	synów,	 

++	z	rodziny	Perlega
Środa – 8.3   
	 7:00	 1)	Za	+	Franciszka	Kocur,	+	Antoniego,	Gertrudę	

i	Helenę	Pietroszek,	++	rodziców	i	teściów
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Kajsturę,	synów:	Leopolda	i	Roma-

na,	+	synową	Grażynę
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Genowefę	i	Stefana	Staroń,	

++	dziadków
Wielki Czwartek – 9.3  
	18:00	 1)	Za	++	Emilię	i	Antoniego	Krzempków,	+	Ja-

dwigę	Płonka	i	+	Józefa	Hutnickiego
  2)	 Za	 +	 Łucję	 i	 Wilhelma	 Mańka,	 ++	 rodziców	 

z	obu	stron,	++	Agnieszkę	i	Alojzego	Macura,	Annę	
i	Franciszka	Celner,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 3)	Za	+	Grażynę	Rudnik	w	8	rocznicę	śmierci,	
++	rodziców:	Zygmunta	i	Mariannę	Janiak,	 
++	Mariannę	i	Jana	Kłoś

	 	 4)	Za	+	Weronikę	i	Józefa	Kamieńskich,	 
++	z	rodzin:	Kciuk	i	Pucharski,	++	Helenę	 
Chrostek	i	Jana	Korzec

Wielki Piątek – 10.3  
	18:00	 Liturgia	Wielkiego	Piątku

Wielka Sobota – 11.3  
	18:00	 1)	W	intencji	Parafian
	 	 2)	Z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	proś-

bą	o	zdrowie	i	Boże	błogosławieństwo	dla	Łuka-
sza	z	okazji	40	urodzin	oraz	dla	żony	Magdaleny	
w	12	rocznicę	ich	ślubu

	 	 3)	Za	+	Antoniego	Krzempka	w	40	rocznicę	
śmierci,	+	żonę	Marię

	 	 4)	Za	+	Teresę	Perlega	–	od	rodziny	Białas

Urocz. Zmartwychwstania Pańskiego – 12.3
	 6:00	 [Zbytków	Rezurekcja]	W	intencji	Parafian
	 6:30	 Za	++	Emilię	i	Antoniego	Krzempek
	 8:00	 Za	+	Józefa	Kajsturę,	++	2	synów,	synową,	

wnuczkę	i	++	rodziców	z	obu	stron
	 9:30	 Za	++	Agnieszkę	i	Stanisława	Indyk,	+	Zofię	 

i	Dominika	Duda	
	10:00	 [Zbytków]	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawien-

nictwem	Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	
z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	
o	dalsze	błogosławieństwo	i	zdrowie	z	okazji	60	
urodzin	i	30	rocznicy	ślubu

	11:00	 Chrzest:	Hanna	Weronika	Melich,	Aleksander	
Maksymilian	Pliżga,	Alicja	Lapczyk

	 	 Roczki:	Aleksandra	Julia	Hutnicka,	Bartosz	Micek
	17:00	 Za	+	Stefanię	Widera

Poniedziałek wielkanocny – 13.3  
	 6:30	 Za	++	Bronisławę	i	Józefa	Janik,	++	rodziców	 

z	obu	stron
	 8:00	 Za	++	z	rodzin:	Nagibauer	i	Dymek
	 9:30	 Za	++	rodziców:	Alojzję	i	Pawła	Tekla,	++	rodzi-

ców	i	rodzeńśtwo
	10:00	 [Zbytków]	Za	+	Józefa	Młotek	w	rocznicę	śmierci
	11:00	 Za	+	Piotra	Janotę	w	1	rocznicę	śmierci
	17:00	 Za	+	Cecylię	Zaremba	w	2	rocznicę	śmierci,	 

+	męża	Kazimierza

Wtorek – 14.3 
	 7:00	 1)	Za	+	Augusta	i	Gertrudę	Zientek,	synów:	Ro-

mana	i	Alojza,	córkę	Teresę	Perlega	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	podzię-
kowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Marii	z	okazji	91	
urodzin	–	od	Ewy	i	Janusza

	18:00	 1)	Za	+	Antoniego	Janotę	w	8	rocznicę	śmierci,	 
i	++	rodziców	

	 	 2)	Za	+	Wiktora	Żerdkę	w	13	rocznicę	śmierci	 
i	+	żonę	Emilię
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Środa – 15.3  
	 7:00	 Za	++	Krystynę	i	Leona	Wowra,	+	Urszulę	Faber	

i	++	z	rodzin:	Wowra,	Mazurek,	Hein,	Faber,	
Walke

	18:00	 1)	Za	+	Alojzję	Haratyk	w	rocznicę	śmierci,	 
++	rodziców

	 	 2)	Za	++	Elżbietę	Polok	z	okazji	urodzin,	+	ojca,	
teściów	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Czwartek – 16.3  
	 8:00	 Za	+	Henryka	Francuz,	ojca	Antoniego	 

i	++	rodziców	z	obu	stron
	18:00	 [Zbytków].Za	++	Alojzego	Szwarca,	syna	Grze-

gorza,	rodziców,	siostry,	Marię,	Emilię	i	Jadwigę,	
brata	Karola,	szwagra	Emericha

	18:00	 1)	Za	++	rodziców:	Alojzego	i	Helenę	Mikołaj-
czyk,	syna	Edwarda	z	żoną	Janiną,	wnuka	Jana	 
i	zięcia	Rudolfa

	 	 2)	Za	++	rodziców:	Pawła	i	Helenę	Kuś,	 
++	dziadków,	rodzeństwo	i	pokrewieństwo

Piątek – 17.3  
	 7:00	 1)	Za	+	Romana	Wowra	w	2	rocznicę	śmierci,	

++	Eugeniusza	i	Marię	Wowra,	++	rodziców	 
i	pokrewieństwo

	 	 2)	Za	+	Zofię	Błaszczak	w	32	rocznicę	śmierci,	
męża	Jóżefa

	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci	
za:	++	Piotr	Gaciek,	Teresa	Perlega

	 	 2)	Za	+	Otto	Rusz	na	pamiątkę	urodzin
Sobota – 18.3 
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	Kopeć	
	 	 2)	Za	+	Piotra	Gaciek	–	od	kolegów	i	koleżanek	

ze	szkoły	podstawowej	
	14:00	 Ślub:	Strządała-Kuś
	18:00	 1)	Za	++	Zofię	i	Józefa	Sosna,	rodziców	i	rodzeń-

stwo	z	obu	stron,	Wilhelma	Szołtysa
	 	 2)	Za	++	Marię	i	Franciszka	Garbicz,	 

++	z	rodziny
Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19.3
	 6:30	 Za	++	rodziców:	Alojzję	Pawła	Francuz,	siostrę	

Gertrudę,	++	dziadków:	Ignacego	i	Ewę	i	dusze	
w	czyśćcu	cierpiące

	 8:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	
Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Wojciecha	w	intencji	 
ks.	Wojciecha	z	okazji	imienin

	 9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	
Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	podziękowa-
niem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	bło-
gosławieństwo	i	zdrowie	dla	Danuty	i	Ryszarda	 
z	okazji	35	rocznicy	ślubu

 10:00 [Zbytków]	Do	Miłosierdzia	Bożego	za	wstawiennic-
twem	Matki	Bożej	Szkaplerznej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo,	zdrowie	i	opiekę	aniołów	stróżów	dla	
Michaliny	z	okazji	10	urodzin	oraz	dla	całej	rodziny

	11:00	 Za	++	Emilię	i	Jana	Dziędziel,	syna	Karola,	wnu-
ka	Krystiana,	++	rodziców,	rodzeństwo	i	pokre-
wieństwo	z	obu	stron

	17:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	
Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	podziękowa-
niem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	bło-
gosławieństwo	i	zdrowie	dla	Stanisławy	z	okazji	
75	urodzin

Poniedziałek – 20.3  
7:00	Za	++	rodziców:	Marię	i	Alojzego	Brandys,	ich	

rodziców,	+	Ks.	Ludwika	Lasotę,	++	Kapłanów,	
Siostry	Zakonne	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	

	18:00	 1)	Za	++	Emilię	i	Ludwika	Błahut,	++	rodzeń-
stwo	z	obu	stron	

	 	 2)	Za	+	Jóżefa	Krzempek	na	pamiątkę	urodzin,	
++	rodziców	i	teściów

Wtorek – 21.3 św. Anzelma
	 7:00	 Za	+	Alojzego	Korusa,	++	z	rodzin:	Korus,	Mucha
	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Stanisłąwa	Szpak,	++	z	rodzin	

Grzegorczyk	i	Szpak
	 	 2)	Za	+	Agnieszkę	Pietrzyk,	dziadka	Kazimierza,	

+	Helenę	Walus
	 	 *	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	podzię-
kowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo,	zdrowie	i	światło	Ducha	Świę-
tego	dla	ks.	Piotra	z	okazji	urodzin

Środa – 22.3    
	 7:00	 Za	++	Otylię	i	Jana	Sosna,	+	Ryszarda	Niedziela	

i	bratową	Mariolę
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	podzię-
kowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Magdaleny	i	
Wojciecha	z	okazji	rocznicy	ślubu

	 	 2)	Za	Alojzego	Hawełka,	synów:	Bogdana	i	Maria-
na,	Marię	i	Alfreda	Litta,	synową	Antoninę,	 
++	z	rodzin:	Litta,	Hawełka	i	dusze	czyśćcowe

Czwartek – 23.3  ur. św. Wojciecha
	 8:00	 1)	Za	++	Alojzję	Kasza,	++	z	rodzin:	Billig,	Kasza	

i	Tyrtania
	 	 2)	Za	Aleksandra	Konieczny,	żonę	Marię,	zięcia	

Franciszka,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	18:00	 [Zbytków]	Za	+	Floriana	Worek	na	pamiątkę	

urodzin
	18:00	 Za	+	Helenę	Grelowską	w	5	rocznice	śmierci,	

męża	Franciszka,	córkę	Alicję,	syna	Stanisława,	
synową	Barbarę,	wnuczkę	Magdalenę	i	zięcia	
Jerzego,	++	z	rodzin	Strządała	i	Grelowski

Piątek – 24.3    św. Jerzego
 7:00 1)	Za	+	Wiktora	Stryczek,	++	rodziców	i	rodzeństwo
	 	 2)	Za	+	męża	Piotra	Strojnego,	syna	Kazimierza	

–	Od	żony
	18:00	 1)	Za	+	Jana	Michalec,	3	żony,	synów:	Józefa,	

Stanisława,	Jana,	Tadeusza,	Franciszka,	siostrę	
Marię,	synową	Krystynę	i	Marię,	++	dziadków

	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Pustelnik,	męża	Leona	i	syna	
Walentego
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Sobota – 25.3  św. Marka
	 7:00	 1)	Za	+	Renatę	Lazar	na	pamiątkę	urodzin,	brata	

Bogdana,	ojca	Jana,	teścia	Brunona
	 	 2)	Za	+	Józefa	i	Franciszkę	Gałuszka,	++	córki,	

synów,	synowe,	zięciów
	14:00	 Ślub:	Jeziorski-Trepczyński
	18:00	 1)	Za	++	rodziców:	Halinę	i	Stanisława	Baran,	

siostrę,	szwagra,	2	braci,	+	Renatę,	Andrzeja	i	
++	z	rodziny

	 	 2)	Za	++	rodziców:	Annę	i	Franciszka	Strządała,	
synów:	Józefa	i	Brunona,	córkę	Bronisławę

III Niedziela Wielkanocna – 26.3  
	 6:30	 Za	++	Elżbietę	i	Jana	Konieczny,	syna	Czesława
	 8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	

Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	podziękowa-
niem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	bło-
gosławieństwo	i	zdrowie	dla	Zbigniewa	i	Danuty	
z	okazji	35	rocznicy	ślubu	oraz	o	potrzebne	łaski	
dla	całej	rodziny

	10:00	 [Zbytków]	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennic-
twem	Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	 
z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	 
o	dalsze	błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Otylii	 
i	Ignacego	z	okazji	55	rocznicy	ślubu

	11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	
Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	podziękowa-
niem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	bło-
gosławieństwo	i	zdrowie	dla	Franciszka	z	okazji	
70	urodzin

	17:00	 Za	+	Alojzego	Szymoszek	na	pamiątkę	urodzin,	
wszystkich	++	z	rodzin:	Szymoszek	i	Peterek

Poniedziałek – 27.3   
	 7:00	 Za	+	Zofię	Chudy	na	pamiątkę	90	urodzin
	18:00	 1)	Za	+	Alojzego	Pietrzyka,	++	rodziców	i	ro-

dzeństwo
	 	 2)	Za	+	Eugenię	Pietrzyk	na	pamiątkę	urodzin
Wtorek – 28.3    św. Piotra Chanela
	 7:00	 1)	Za	+	Annę	Krzempek,	2	mężów,	2	synów,	

synowe,	zięcia	i	wnuczkę	Mirosławę
	 	 2)	Za	+	Franciszka	Puchałka,	żonę	Wiktorię,	cór-

kę	Krystynę	Gustaw,	zięcia	Eugeniusza,	wnuka	
Krzysztofa,	++	z	rodzin:	Puchałka,	Paszanda,	
Żur,	Sprincel,	Ryś	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	

	18:00	 Za	++	Stefanię	i	Leopolda	Tyrtania,	+	Emilię	
Bienias

Środa – 29.3   św. Katarzyny Sieneńskiej
	 7:00	 Za	+	Leopolda	Kajstura,	ojca	Józefa	brata	Roma-

na,	bratową	Grażynę,	teściów:	Zofię	i	Emanuela	
Mikołajczyk

	18:00	 1)	Za	+	Marię	Dziędziel,	syna	Antoniego	i	syno-
wą	Martę

	 	 2)	Za	++	Walerię,	Marię,	Stefana	Jasik,	siostrę	
Helenę,	rodziców	i	teściów

Czwartek – 30.3   
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Pa-

tronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	18:00	 [Zbytków]	Za	+	Annę	Pisarek	w	3	rocznicę	śmier-

ci,	rodziców	i	rodzeństwo
	18:00	 1)	Za	++	Jana	Pisarka	na	pamiątkę	urodzin
	 	 2)	Za	++	Zbigniewa	i	Bogdana	Rogulskich

Ciekawe znalezisko w strumieńskich organach!
Jak parafianie wiedzą kilka miesięcy temu miał miejsce remont naszych organów. Pan Przemysław Kadłubek, który 
go przeprowadzał, natrafił na papierową wklejkę wewnątrz szafy drugiego manuału. Niesamowite jest to, że ową 
wklejkę pozostawiła…firma „Rieger”- producent organów, a więc jest to tekst z 1904 roku! Treść tego dokumentu 
stanowi najważniejsze źródło informacji o strumieńskich organach. Na stronie obok znajdziemy oryginalny skan tego 
dokumentu, natomiast poniżej zamieścimy tłumaczenie przygotowane przez Pana Roberta Krolomana, któremu (jak 
i również P. Przemysławowi Kadłubkowi) serdecznie dziękujemy za pomoc i profesjonalizm:

„Te organy zostały zbudowane przez braci Rieger z Krnova
Zostały zakupione przez wspólnotę parafialną ze Strumienia w cenie 8320 koron, na którą Książe Biskup 
dr (Georg) kardynał Kopp ofiarował 1000 koron. Zaś 11 stycznia 1905 roku zostały zainstalowane. 
Proboszczem był wówczas: o. Antoni Olschak, wikarym o. Oskar Zawischa, rektorem chóru [Chorreitor- 
brak pewności do terminu, przyp. aut. tłum.] Richard Sobalik. Prezez kościelnego komitetu konkursowego: 
burmistrz Friedrich Skalla ze Strumienia. Członkowie komitetu: ze Strumienia: [Gastwust] i obywatel 
Franz Lomosik, obywatele: Franz Bayer, Franz Schupina, Ludwig Gawron, z Zabłocia: przedstawiciel 
wspólnoty Franz Strzondala, z  Chybia przedstawiciel wspólnoty Viktor Ottawa. Sekretarzem był Paul 
Ritter von Marschenegg, sekretarz miejski w Strumieniu”

Zebrał ks. Wojciech
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Niezwykłe kobiety z Biblii- Maria
To już ostatni artykuł z tej serii. Poznaliśmy już  historię życia Tamar, Rachab, 
Rut, Baszeby aż wreszcie przyszedł czas na Marię. Myślę, że jest to kobieta, 
której życie znamy najlepiej choć większość z nas zna ją jako Maryję.
Choć jej historia przykryta jest życiem Jezusa, jednak z tych niewielu 
fragmentów można wiele dowiedzieć się o jej życiu. Przypatrzmy się jej 
życiu omijając udział Boga i patrząc z perspektywy zwykłego człowieka. 
Młoda dziewczyna zachodzi w ciążę, ale ojcem nie jest jej narzeczony. 
W  tamtych czasach stawiało ją to w bardzo złej sytuacji,  mogła zostać 
nawet ukamienowana. Przez cały czas ciąży musi znosić niewygodne 
pytania, plotki i szepty. Poród też nie przebiega tak jak to powinno 
wyglądać. Zamiast wygodnego łóżka i zacisza swojego domu dostaje…
grotę. Następnie z małym dzieciątkiem i mężem muszą uciekać do obcego 
kraju. Później gubi swojego syna i przeżywa ogromny stres szukając go. Jej 
mąż umiera. Syn nie pomaga jej w codziennym życiu, bo ciągle podróżuje.  
W końcu patrzy na niesprawiedliwy proces swojego syna. Cierpi patrząc 
na ubiczowanego i męczonego Jezusa. Stoi pod krzyżem i patrzy na śmierć 
ukochanego syna. Przeżywa swoją żałobę w otoczeniu uczniów Jezusa. 
Jest świadkiem jego Zmartwychwstania. Gdyby patrzeć na jej życie tak jak 
to zostało przedstawione powyżej to dochodzi się do wniosku, że jej życie naprawdę nie było łatwe. Dzięki zaufaniu 
i wierze w Boga przetrwała najtrudniejsze chwile swojego życia. W końcu oddając swoje życie do dyspozycji Boga stała 
się matką Jezusa.
W serii tych pięciu artykułów poznaliśmy kobiety, które były intrygantkami, prostytutkami, nie postępowały zgodnie 
z zasadami moralnymi, nie bały się przejąć kontroli nad swoim życiem, ufały Bogu i nie bały się powierzyć mu 
swojego życia. Co połączyło te kobiety? W zasadzie można powiedzieć, że ich niezwykłe działania i synowie. Tych pięć 
niecodziennych postaci to jedyne kobiety wymienione w rodowodzie Chrystusa. Pomiędzy imionami mężczyzn tylko 
one zostały wymienione z imienia. Czego możemy się od nich nauczyć? Myślę, że wielu rzeczy, ale jedna z nich jest 
najważniejsza. Zaufać Bogu, bo tylko dzięki niemu możemy wyjść z największej biedy i dokonać niezwykłych rzeczy.

S.M.

Epidemia w czasach studiów św. Jana Sarkandra
Artykuł przygotowywałam 15 marca. Ten dzień na zawsze przejdzie do historii. Zapewne wielu osobom wcześniej nawet 
przez myśl nie przeszłoby, że nie będziemy mogli, tak jak zawsze, uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej w naszym 
kościele. Postanowiłam sprawdzić, czy za życia św. Jana Sarkandra również nastąpiła epidemia, która mogła spowodować 
zmiany jego planów. Okazuje się, że tak. W 1597 r. rozpoczął studia filozoficzne w Akademii Ołomunieckiej, którą 
prowadzili jezuici, jednakże po dwóch latach musiał przerwać swoją edukację. Powodem tego było zamknięcie wszystkich 
szkół wywołane przez epidemię. W 1600 r. kontynuował studia na wydziale filozoficznym, ale uniwersytetu w Pradze. 
W 1602 r. otrzymał stopień bakałarza z logiki i filozofii. W 1603 r. ukończył studia magisterskie z nauk wyzwolonych 
i filozofii. Wiemy, że na wydział teologiczny uniwersytetu w Grazu zapisał się 6 IX 1604 r.  Niektóre źródła podają, że 
uzyskał tytuł doktora filozofii. 
Źródło: https://www.dziedzictwo.org.pl/stowarzyszenie/sw-jan-sarkander [dostęp: 15.03.2020].
https://www.muzeumsarkandra.ox.pl/strona/sw-jan-sarkander [dostęp: 15.03.2020].

Informacje zebrała: Natalia Gabryś-Klus
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Z życia naszej szkoły
Stypendiada Wczesnoszkolna
Pod koniec lutego do  szkoły dotarły wyniki ogólnopolskiego konkursu  "Stypendiada Wczesnoszkolna". 
do których przystąpili  uczniowie klas drugich .Uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne.
Wykazywali się  znajomością baśni "Królewna Śnieżka "  braci Grimm i 'Calineczka' H.Ch.Andersena. 
W trzecim konkursie uczniowie popisywali się swoimi zdolnościami plastycznymi..Nasi uczniowie 
uplasowali się wysoko w rankingu na tle całego kraju.W konkursie czytelniczym wysokie wyniki 
osiągnęli uczniowie: Hanna Burczyk,Zofia Gruszczyk,Adam Kuś.W konkursie matematycznym 
najlepszym okazał się Adam Kuś,Zofia Gruszczyk i Hanna Burczyk.
W konkursie plastycznym wyróżnienie otrzymały uczennice ;Amelia Sojka za pracę pt."Pocztówka" 
oraz Paulina Lapczyk za pracę pt."Laurka dla mamy".

Bal przebierańców
W poniedziałek, 24 lutego 2020 roku uczniowie klas I-III uczestniczyli w balu karnawałowym, który 
odbył się MGOK-u. Pomysłowych przebrań dzieci było mnóstwo – na sali pojawili się bohaterowie 
bajek, królewny,  księżniczki, rycerze, piłkarze, policjanci oraz wiele innych postaci, których nie sposób 
wymienić. Tradycyjnie zabawę prowadzili animatorzy z Fabryki Dobrych Pomysłów Pozytywka, którzy 
poprzez zabawy „zabrali” dzieci w podróż dookoła świata. Było wesoło i kolorowo.
Konstruktorzy przyszłości z IIIb
Kiedy za oknem pogoda nie sprzyja zabawom na świeżym powietrzu, uczniowie w naszej szkole wcale 
się nie nudzą. Przez kilka dni w klasie 3b rozmawialiśmy o inteligentnych urządzeniach, których jest 
bardzo dużo wokół nas. Dzieci poznały również najbardziej znane roboty humanoidalne. Następnie 
same wykonały przestrzenne projekty takich robotów z materiałów odpadowych, których dużo jest 
w naszych domach (to ekologiczne!) Zwieńczeniem tematu były prezentacje prac, w których uczniowie 
pokazali roboty oraz opowiadali o możliwościach i zastosowaniu swoich wymyślonych humanoidów.
Na koniec jeden z uczniów – Filip przedstawił swojego humanoidalnego robota Wermiego z klocków 
lego. Zbudowany i zaprogramowany przez niego robot potrafi jeżdzić, obracać się, mówić, tańczyć 
i strzelać. Wszyscy chętnie sprawdzali jego możliwości i dzielili się swoimi pomysłami na udoskonalenie 
go. Może któryś z uczniów będzie wynalazcą kolejnych generacji robotów?

 INTEGRACYJNY TURNIEJ GIER I ZABAW DZIECI I RODZICÓWKLAS II
29 lutego 2020r. na Hali Sportowej w Strumieniu odbył się Integracyjny Turniej Gier i Zabaw Dzieci 
i Rodziców Klas II. 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 2a, 2b 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: kozłowanie dużej piłki, kręciołki, 
przewróć- postaw, ławeczka, wyścig z przeszkodami.
Po zakończonej rywalizacji tatusiowie i mamusie rozpoczęli swoje zmagania w dwa ognie.  Po zaciętych 
i bardzo emocjonujących meczach rodzice musieli trochę odetchnąć i na boisku pojawiły się dzieci by 
rozegrać swoje mecze w piłkę nożną i dwa ognie. Sędzią głównym był pan Adam Kuśka.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale które wręczyła pani wice-dyrektor 
Bożena Filipowska. 
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Żywa lekcja zoologii
 9 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie klas starszych ze znanym pasjonatem przyrody i hodowcą 
m.in. pająków, gadów i owadów, panem Andrzejem Pająkiem. Tym razem zajęcia dotyczyły życia ptaków.  
Prowadzący w ciekawy sposób prezentował różne gatunki tych zwierząt, opowiadał o związku ich 
budowy ze środowiskiem, zwracał też uwagę na czynności życiowe oraz omawiał ich rolę w przyrodzie 
i życiu człowieka. Uczniowie mieli okazję bliżej poznać okazy żyjące  na naszych rodzimych terenach 
oraz te bardziej egzotyczne.
  Z pewnością bogactwo prezentowanych informacji i ciekawostek zaspokoiło potrzeby niejednego 
zapalonego ornitologa.

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”
 W lutym ośmioro śmiałków z klas siódmych i ósmych stanęło w szranki, by zmierzyć się z zestawami 
pytań Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr Junior”. „Bóbr” to wieloletni już konkurs 
z zakresu infor-matyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w którym szkoła bierze udział. 
Głównym jego celem jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego u młodzieży oraz popula-
ryzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na różnych etapach 
edukacji.
W tegorocznej edycji etapu szkolnego w kategorii „Junior” sprawdzili swoje umiejętności: Remigiusz 
Konieczny, Jakub Żyrek, Mikołaj Kawa, Klaudiusz Lapczyk, Alan Gajewski, Aleksander Pajor, Kacper 
Miłek i Jakub Łukasik.





Koncert p. Artura Thomasa na fletni pana


