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Pamięć i Pamięć i 
TożsamośćTożsamość

To nie tylko tytuł jednego z licz-
nych dzieł św. Jana Pawła II, którego 
100 rocznicę urodzin obchodzimy w 
tym roku. To przede wszystkim taki 
jakby myślowy skrót jego duchowego 
testamentu, spuścizny.

Pochylmy się w związku z tym nad 
taką piękną myślą, którą papież-Polak 
podzielił się ze zgromadzonymi w 
Instytucie „Yad Vashem” 23.03.2000 
r. podczas papieskiej pielgrzymki 
do Ziemi Świętej. Myśl, rzecz jasna 
(zwłaszcza w takim miejscu jak „Yad 
Vashem”), dotyczyła Holocaustu: 
„Minęło ponad pół wieku, lecz 
pamięć pozostaje (…). Pragniemy 
pamiętać. Lecz pragniemy pamiętać 
w pewnym celu, po to mianowicie, 
aby zapewnić, że już nigdy więcej 
nie zwycięży zło (…). Pamiętamy, 
ale bez żadnego pragnienia zemsty 
lub zachęcania do nienawiści”. Św. 
Jan Paweł II wiedział, co mówi. 
Przeżywał śmierć swoich rówie-
śników ze szkoły powszechnej w 
Wadowicach, którzy byli Żydami; 
świadomie przeżywał czas II Wojny 
Światowej, reżimu komunistycznego 
jako człowiek dorosły będąc studen-
tem, kapłanem, biskupem, papieżem. 
Nie musiał czytać nie wiadomo ilu 
podręczników historii czy książek z 
dziedziny socjologii, choć i wiedza 

tam zawarta jest ważna (w końcu 
przecież na papier przelewa się wyniki 
różnych badań, doświadczenia). On 
po prostu „czytał” życie, „czytał” 
doświadczenie. 

Abp Grzegorz Ryś za ks. Józefem 
Tischnerem wysuwa istotną tezę, 
którą ten drugi zawarł w swojej 
„Etyce solidarności”: znajomość 
historii to znajomość blasków i cieni. 
Istotą teraz jest to, co z tych dwóch 
rzeczy chcemy kontynuować dalej, 
wysuwać na pierwszy plan. 

Tą samą intuicją kierował się z 
pewnością św. Jan Paweł II w tych 
słowach z „Yad Vashem”. Jako 
przedstawiciel polskiego Narodu, 
również okupowanego i ciemiężo-
nego, wyłożył katechezę o wolności. 
Pokazał, że nienawiść to gorszy 
najeźdźca, okupant niż jakikolwiek 
reżim: gdy tylko człowieka zaczyna 
ciągnąć ku miłości i przebaczeniu, 
zaraz „napina się smycz”, że aż boli. 
Nienawiść uzależnia od siebie: anektuje 
rozum i przede wszystkim uczucia.  
Robi to na tyle mocno, że nawet 
gesty miłości, życzliwości bliźniego 

zaczynają być odbierane jako spisek, 
hipokryzja, atak i nie wiadomo co 
jeszcze. Drugi człowiek przestaje 
mieć wartość, staje się wrogiem. 
I zawsze powód ten sam: bo mnie 
skrzywdził. 

Św. Jan Paweł II już dużo wcześniej 
niż w „Yad Vashem” szedł za tą intuicją 
„kontynuowania blasków historii”, 
kiedy to jeszcze jako metropolita 
krakowski 18.11.1965 roku podczas 
obrad Soboru Watykańskiego II wraz 
z 33 biskupami polskimi (w tym 
m.in. kard. Stefanem Wyszyńskim) 
podpisał orędzie do niemieckiego 
episkopatu. To w nim znalazło się 
to jakże ewangeliczne, idące pod 
prąd nienawiści zdanie: „W tym jak 
najbardziej chrześcijańskim, ale i 
bardzo ludzkim duchu wyciągamy 
do Was, siedzących tu na ławach 
kończącego się Soboru, nasze ręce 
oraz udzielamy wybaczenia i pro-
simy o nie”. Nie spodobało się to 
ówczesnym władzom PRL. „Jakim 
prawem episkopat wypowiada się 
w imieniu Polaków?!”, „To zdrada 
narodu!”, „Co ksiądz sądzi o decyzji 
swoich przełożonych? Takie to nie 
przemyślane, pochopne i jakże 
dotykające tych, co zostali przez 
Niemców skrzywdzeni, prawda?”. 
Komunistyczna propaganda robiła 
swoje. Polaryzowała. I dziś to zjawisko 
polaryzacji jest nagminne zwłaszcza  
w przestrzeni internetowej. To 
świadczy o tym, że ówczesne władze 
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były w szponach wspomnianej nie-
nawiści, z których właśnie uwolniła 
się znaczna część (szkoda, że nie 
całość) Narodu polskiego. Postanowili 
powiedzieć „tak” dla nowej historii 
relacji polsko-niemieckich. 

Każdy człowiek zna to hasło: 
„było, minęło”. Najczęściej słyszy-
my te słowa w kontekście rozmowy 
o przeszłości. Zwykle tej trudnej i 
przykrej. I gdy słyszymy te słowa, 
przychodzi ulga. Dlaczego? Bo mamy 
do czynienia z bólem, z którym udało 
się już rozprawić…w sobie. Może i 
pamięta się doznaną krzywdę, ale w 
sercu jest ona przebaczona. Święta 
Matka Teresa z Kalkuty ujmie to 
w ten sposób: „Niektórzy ludzie 
pojawiają się w naszym życiu jako 
błogosławieństwo, a niektórzy jako 
lekcja”. 

Historia to pamięć o blaskach i 
o cieniach. I tak człowiek bardziej 
pamiętliwy w blaskach niż cieniach 
buduje sobie tożsamość świętego, a 
ten pamiętliwy bardziej w cieniach 
niż blaskach tożsamość nienawidzą-
cego. I tak oto Bóg daje nam wolny 
wybór…

Już niedługo figura św. Jana Pawła 
II, którą widzimy na okładce tego 
numeru, znajdzie swoje miejsce w 
kościele. Jak jest napisane u dołu 
tej figury: jest to dar parafian. Oby 
nie tylko ozdabiający nasze sank-
tuarium. Oby ta figura stawała się 
niemym świadkiem otrzymywanych 
za przyczyną tego, którego przed-
stawia, licznych łask dla wszystkich 
modlących się tam: parafian i gości. 
Oby wśród tych łask pojawiała się 
również i łaska przebaczania sobie 
i innym.

Ks. Wojciech

słowo Proboszczasłowo Proboszcza

Moi drodzy! Zapewne jeste-
śmy już zmęczeni tą trwającą 
pandemią koronawirusa, tymi 
wszystkimi obostrzeniami zwią-
zanymi z ograniczeniem naszego 
swobodnego poruszania się czy 
opuszczenia naszych domostw. 
Ufamy, że wszystkie te zalecenia 
służą naszemu dobru i ustąpieniu zarazy. Trzeba w tym wszyst-
kim zaufać Bożej Opatrzności. To nasze codzienne „Jezu Ufam 
Tobie” ma być nie tylko powtarzane, ale powinno być naszym 
nieustannym zawierzeniem Jezusowi. Jest on Lekarzem duszy 
i ciała, oraz Zwycięzcą piekła, śmierci i szatana. On ma moc 
przepędzić tą zarazę. Dlatego zwracamy się do Niego częściej 
z ufnością. Zwłaszcza w maju przez wstawiennictwo Matki 
Najświętszej, tej najlepszej z lekarek. Prośmy Jezusa, aby opie-
kował się nami i sprawił, że ta zaraza zaniknie. Potrzeba nam 
więcej modlić się w tym czasie może nie tylko słownie, ale i 
całym naszym życiem. Prośmy w tych sprawach codziennych, 
jak i wielkich, w myśl zasady św. Pawła: „czy jecie, czy pijecie, 
czy cokolwiek robicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (1 
Kor 10, 31). Z pomocą Łaski Bożej, za wstawiennictwem na-
szej Pani Strumieńskiej, św. Barbary naszej Patronki i św. Jana 
Pawła II wierzymy, że wszystko jeszcze będzie dobrze i o to 
się módlmy! Tęsknimy za Wami, drodzy Parafianie!

Ks. Proboszcz

sTaTysTyki - kwiecień 2020sTaTysTyki - kwiecień 2020
CHRZTY:

• Jan Sosna
• Klara Jankowska
• Miłosz Jankowski
• Aleksander Pliżga

POGRZEBY:
 + Anna Koczy
 + Kazimierz Drobik
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Dzwony są znane światu od oko-
ło IX w. Pojawiły się na początku 
w Azji, błyskawicznie natomiast 
rozpowszechniły się w Europie. 
Szybko dostrzeżono ich wykorzy-
stanie w życiu religijnym. Pojawiły 
się wpierw w klasztorach. To na ich 
dźwięk zakonnicy przychodzili na 
modlitwę, jedli posiłki, pracowali. 
Wprowadzono je także w kościołach. 
Był wyznacznikiem czasu i jego 
regulatorem (np. dzwon na Anioł 
Pański). W brzmieniu dzwonu do-
patrywano się głosu biblijnych trąb 
anielskich. Zwoływał on urzędników 
miejskich na posiedzenie, obwiesz-
czał wypędzenie szkodliwych osób 
z miast, sygnalizował pożar. 

W Polsce pojawiły się w X w. wraz 
z rozwojem chrześcijaństwa. Dziś 
nadal dźwięk dzwonów towarzyszy 
człowiekowi XXI w. informując go o 
ważnym momencie dnia lub przypo-
mina o jakimś ważnym wydarzeniu 
czy rocznicy.

Nasza parafia może być dumna 

z posiadania w wieży kościelnej 
Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu 
aż czterech dzwonów spiżowych (ze 
stopu  miedzi z cyną, cynkiem i oło-
wiem). Ich historia jest ciekawa, 
momentami dramatyczna. 

Powołując się na zapisy inwenta-
rza z 1649 r. dowiadujemy się, że 
wówczas parafia posiadała 3 dzwony 
w wieży drewnianego jeszcze ko-
ścioła. W 1792 r. dzwony te zostały 
przeniesione do nowej, murowanej 
świątyni. Potwierdzają to dane z 
1804 r. Wskazują one również, że 
wówczas dzwonów było już aż pięć. 
Wśród nich znajdowały się: Dzwon 
św. Barbary o masie 800 kg z 1698 r., 
Dzwon poświęcony Maryi z 1708 r., 
Dzwon Jana Nepomucena z 1710 r. 
fundacji ks. Proboszcza Jana Janusa,  
przelany w 1750 r., Dzwon św. 
Franciszka Ksawerego zakupiony za 
ks. Jerzego Bednarczyka, proboszcza 
parafii Strumień w latach 1720-1732. 
O piątym dzwonie wiemy, że został 
odnotowany w protokole z 1804 r. 

Różnił się od pozostałych, gdyż nie 
był spiżowy, a stalowy.

Dzwony przetrwały wiele niepo-
myślnych czasów i sytuacji, aż do II 
wojny światowej. Zostały wywiezione 
w czasie działań wojennych w 1942 
r. i prawdopodobnie przetopione na 
elementy wojskowe. Dzięki Bożej 
Opatrzności i zaradności parafian 
nie zabrano dwóch spośród nich: naj-
mniejszego – dzwonu św. Franciszka 
Ksawerego oraz dzwonu stalowego. 
To właśnie one były wykorzystywane 
bezpośrednio po działaniach wojen-
nych. Po 16 latach zostały zakupione 
dwa nowe dzwony. Niebyły jednak 
spiżowe, lecz stalowe. W 2008 r. trzy 
dzwony stalowe zostały przeniesione 
do budowanego wówczas kościoła 
filialnego w Zbytkowie, natomiast 
do świątyni, która po roku miała stać 
się jedynym w Polsce Sanktuarium 
św. Barbary (2009 r.) zostały zafun-
dowane trzy nowe spiżowe dzwony 
o szlachetnym brzmieniu. 

Mieszkańcy strumienia czekali 

słychać je, ale mało kTo je widział - czyli słychać je, ale mało kTo je widział - czyli 
o sTrumieńskich dzwonacho sTrumieńskich dzwonach
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na to pół wieku. 20 grudnia 2008 
r. bp Tadeusz Rakoczy uroczyście 
poświęcił nowe dzwony. Zostały 
one zamówione w bawarskiej firmie 
Glockengiesserei Perner GmbH, dzięki 
staraniom proboszcza Ks. Prałata 
Oskara Kuśki oraz zaangażowania 
parafian. Były to: Dzwon św. Barbary 
z herbem miasta Strumień (820 kg), 
Dzwon Świętej Rodziny (500 kg) 
i Dzwon Jana Pawła II (350 kg). 
Niestety Dzwon Jana Pawła II musiał 
zostać na nowo przelany z powodu 
niewłaściwej tonacji brzmienia. 
W związku z tą sytuacją 18 marca 
2009 r. bp Jan Zimniak poświęcił na 
nowo przelany Dzwon Jana Pawła 
oraz odrestaurowany Dzwon św. 
Franciszka Ksawerego. Znajduje 
się na nim wizerunek św. Barbary, 
adorującej Najświętszy Sakrament i 
wizerunek św. Franciszka Ksawerego. 
Od tego momentu nasza parafia na 
nowo może cieszyć się pięknym 
dźwiękiem czterech dostojnych, 
spiżowych dzwonów. Ich brzmienie 
zostało tak dobrane, by tworzyły 
tzw. Tercję „Te Deum”. 

Ks. Bartłomiej

Państwu Kazimierzowi i Agnieszce Kurowskim
P. Januszowi Pisarkowi
Państwu Romanowi i Jadwidze Jaworskim
P. Aleksandrze Chlebek
Państwu Janowi i Mirosławie Jałowiczorom
Państwu Sebastianowi i Annie Jastrzębskim
P. Dorocie Zarzyckiej
Paniom Zofii Krzempek i Jolancie Puchałce
P. Tomaszowi Strządale
Państwu Jonatan i Amador Lorence
P. Zbigniewowi Gawlasowi
P. Ryszardowi Ślaskiemu
Państwu Janowi i Zofii Czajom
P. Józefie Wyleżuch
Państwu Agacie, Mariuszowi i Rafałowi Gamżom
P. Róży Tomaszek
P. Karolowi Rysiowi
Paniom Zofii i Barbarze Brzuskom
Państwu Bronisławowi i Marii Łukasikom

I pozostałym, anonimowym dobrodziejom!

Państwu Żurom
Państwu Zientkom
P. Józefie Kozak
P. Adamowi Niemcowi
Państwu Stanisławowi i Bogumile Szupinom
Państwu Stanisławowi i Mirosławie Puszczewiczom
Państwu Chatysom
P. Alicji Majeranowskiej
Państwu Kazimierzowi i Wiesławie Kajsturom
P. Przemysławowi Wójtowiczowi
P. Natalii Gabryś-Klus
P. Beacie Hernik
P. Honoracie Ochodek
P. Agnieszce Gawron-Gaszczyk
Państwu Mariuszowi i Danucie Ochodkom
P. Patrykowi Urbankowi
P. Łukaszowi Gruszczykowi
P. Tomaszowi Kuchcie
P. Beacie Halamie
P. Janowi Dziędzielowi
P. Annie Grygierek
P. Justynie Janik

dziękujemy naszym oFiarodawcom:dziękujemy naszym oFiarodawcom:
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inTencje mszalne - majinTencje mszalne - maj
W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.

W miarę potrzeby, będą one poprawiane w intencjach na dany tydzień.

1-szy Piątek Miesiąca – 1.5   św. Józefa, Święto Pracy
7:00	 W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa,		
	 żyjących	i	zmarłych
16:30	 [Zbytków]	Za	++	rodziców:	Gertrudę	i	Franciszka	Telega,
		 +	córkę	Krystynę,	zięcia	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki
		 Bożej	i	św.	Józefa	z	prośbą	o	Boże	błogosławieństwo	
	 i	zdrowie	dla	Sebastiana	z	okazji	urodzin
	 2)	Za	++	Ludwinę	i	Ludwika	Burkot
1-sza Sobota Miesiąca – 2.5       ur. NMP Królowej Polski
7:00	 1)	Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone
		 Niepokalanemu	Sercu	Maryi
	 2)	Za	Zygmunta	Pryczek,	++	rodziców	i	teściów
18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”,	o	błogosławieństwo	na
		 drodze	trwania	w	miłości	i	wierności	małżeńskiej
	 2)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	św.	Barbary
		 w	intencji	górników	KWK	Pniówek
VI Niedziela Zwykła – 3.5          Święto Konstytucji 3 Maja
6:30	 Za	+	Ludwika	i	Wandę	Zygma,	++	Józefa	i	Marię	Holeksa,	
	 ++	rodziców,	+	Piotra	Holeksa
8:00	 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmarłych
9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	Bożej
		 i	św.	Barbary	z	prośbą	o	Boże	błogosławieństwo	i	zdrowie
		 dla	Agaty	z	okazji	18	urodzin
10:00	 [Zbytków]	Za	+	Stanisławę	Grzyb	w	2	rocznicę	śmierci
11:00	 1)	O	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	przez
		 wstawiennictwo	św.	Floriana	dla	strażaków
	 2)	Za	+	Janinę	Łukasik,	++	rodziców
15:00	 Ślub:	Wieliczka-Skupień
17:00	 Za	+	męża	Emanuela	Krzempka,	jego	++	rodziców	
	 i	teściów
Poniedziałek – 4.5                 św. Floriana
7:00	 1)	Za	++	Leopolda,	Romana	i	Stanisława	Szkrobol,	
	 +	Wiktorię	Wyczesany,	Zofię	i	Władysława	Szczypka,	
	 +	Bronisławę	i	Wilhelma	Krzempek	i	dusze	czyśćcowe
	 2)	Za	+	Kazimierza	Drobika	–	od	kuzynek	Urszuli	i	Gieni
		 z	rodzinami
18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Franciszka	Krzempek,	3	córki,	2	synów,
		 5	zięciów,	2	synowe,	4	wnuków	i	wnuczkę
	 2)	Za	+	Eugenię	Dziędziel	w	3	rocznicę	śmierci
Wtorek – 5.5              św. Stanisława Kazimierczyka
7:00	 1)	Za	+	ojca	Władysława	Danis	w	34	rocznicę	śmierci,
	 mamę	Janinę,	++	siostry	i	braci	oraz	za	++	z	rodziny
	 Danis	i	Bralewski
	 2)	Julię	Płonka,	córkę	Antoninę	i	wnuka	Henryka

18:00	 1)	Za	+	Rudolfa	Koniecznego,	++	żonę,	córkę	i	syna	
2)	Za	+	Emilię	Krzempek,	męża	Emericha
Środa– 6.5              św. św. Filipa i Jakuba
7:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki
	 Najświętszej	w	intencji	Michała	z	okazji	40	urodzin	–	od
	 matki	chrzestnej	
	 2)	Za	++	Brunona	i	Krystynę	Żur,	++	Tadeusza	i	Otylię
	 Budkowskich,	++	Franciszka	i	Zofię	Żur,	++	Władysławę
	 i	Rudolfa	Żur
18:00	 1)	Za	++	Elżbietę	i	Antoniego	Sznapka,	++2	synów,	córkę,
	 wnuków,	3	zięciów,	rodziców	z	obu	stron	
	 2)	Za	+	brata	Jana	Skórzańskiego	w	rocznicę	śmierci,
	 urodzin	i	imienin,	+	siostrę	Marię	i	rodziców,	+	Zofię
	 Puszczewicz	z	okazji	imienin
1-szy Czwartek Miesiąca – 7.5        NMP Matki Łaski Bożej
8:00	 Za	++	rodziców:	Anielę	i	Karola	Klimonda,	++	z	rodziny
18:00	 [Zbytków]	W	intencji	Czcicieli	Różańca	świętego,	żyjących
	 i	zmarłych
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki
	 Bożej	i	św.	Barbary	z	prośbą	o	Boże	błogosławieństwo
	 i	zdrowie	dla	Anny	z	okazji	60	urodzin
2)	Za	++	Jana	i	Helenę	Czyż	i	++	rodziców
Piątek – 8.5                          ur. św. Stanisława, bp
7:00	 Za	+	Helenę	i	Rudolfa	Kocur	
18:00	 1)	Za	++	rodziców:	Stanisławę	i	Andrzeja	Jałowiczor,	
	 3	zięciów	Janów,	++	krewnych	z	obu	stron
	 2)	Za	++	Stanisława	i	Annę	Urbańskich,	zięcia	Jana
	 3)	Za	++	Justynę	Pietrzyk,	męża	Karola,	córkę	Janinę,
	 męża	i	++	synów:	Józefa	i	Stefana	oraz	dusze	w	czyśćcowe
Sobota – 9.5      
7:00	 Intencja	dziękczynno-błagalna	z	okazji	70	urodzin
14:00	 Intencja	dziękczynno-błagalna	o	zdrowie	i	Boże	
	 błogosławieństwo	dla	Władysława,	obchodzącego	80
	 urodziny	i	dla	Marii	w	55	rocznicę	ślubu
18:00	 1)	Za	++	Józefa	Tomaszka,	żonę	Julię,	syna	Franciszka
	 i	Józefa,	wnuczkę	Lucynę
	 2)	Za	++	Marię	i	Filipa	Żur,	Justynę	i	Wilhelma	Krzempek,
	 wnuczkę	Alinę
	 3)	Za	+	Alojzego	Kajszturę,	żonę	Janinę	i	rodziców	
	 z	obu	stron	
V Niedziela Wielkanocna – 10.5    
6:30	 Za	+	Ewę	Szczotka,	++	dziadków	i	dusze	w	czyśćcu
		 cierpiące
8:00	 Za	++	Alicję	i	Józefa	Herok	
9:30	 Za	+	Jerzego	Niemiec	
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10:00	 [Zbytków]	Do	Bożej	opatrzności	za	wstawiennictwem
		 Matki	Bożej	Szkaplerznej	i	św.	Barbary	o	Boże	
	 Błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Emilii	Chybiorz	z	okazji
		 90	urodzin
11:00	 Chrzest:	
	 Roczki:	
17:00	 Za	++	rodziców:	Annę	i	Wilhelma	Krystek,	babcię	Łucję
		 –	od	wnuczki	Elżbiety	z	mężem		
Poniedziałek – 11.5       
7:00	 1)	Za	+	Annę	Koczy	–	od	zakładu	pogrzebowego	„Mamok”
	 2)	Za	+	Wandę	Chlebek-Szonowska	–	od	sąsiadów	
	 z	ul.	Dębowej
18:00	 1)	Za	++	Annę	i	Józefa	Pietroszek,	Antoniego	i	Gertrudę
	 Pietroszek,	Stanisława	Pytel,	Franciszka	Kocur,	Agnieszkę
	 i	Jerzego	Dzida
	 2)	Za	+	Bolesława	Miłego,	rodziców	i	rodzeństwo
Wtorek – 12.5             św. Nereusza i Achillesa, św. Pankracego
7:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Trepczyńskiego,	++	Agnieszkę	
	 i	Wilhelma	Żerdka,	syna	Juliusza
	 2)	Za	+	Władysława	Wiekierę	–	od	rodziny	Uramowskich
18:00	 1)	Za	++	Bronisławę	Alojzego	Brandys,	3	synów:	Zbigniewa,
		 Kazimierza	i	Jana
	 2)	Za	++	rodziców:	Joannę	i	Romana	Piszczek
Środa – 13.5          NMP Fatimskiej
7:00	 1)	Za	++	rodziców:	Jana	i	Mariannę	Motyka,	siostrę	Wandę
	 szwagra	Emila	Szkorupa,	brata	Wiesława,	bratową	Janinę,
	 +	męża	Kazimierza	Zarzyckiego	i	dusze	czyśććowe
	 2)	Za	+	Reginę	Bojda	–	od	Heleny	i	Józefa	Uchyła	
	 z	Zabłocia
18:00	 1)	Za	++	Annę	i	Jana	Waleczek
	 2)	Za	+	Grzegorza	Koniecznego	na	pamiątkę	urodzin
Czwartek – 14.5                     św. Macieja
8:00	 Za	++	Rozalię	i	Józefa	Kabocik,	+	Łucję	Przemyk,	
	 ++	rodziców	i	dziadków	
18:00	 [Zbytków]	Za	+	Stanisława	Żur
18:00	 1)	Za	++	Stanisława	i	Marię	Szpak,	++	ich	rodziców	
	 i	rodzeństwo
	 2)	Za	++	Zofię	i	Józefa	Wróbel,	++	Wiesława	Wieliczko,
	 Małgorzatę	i	Władysława	Stopa,	Henryka	Kajsturę
Piątek – 15.5               
7:00	 1)	Za	Krystynę	Ryś,	++	rodziców:	Jana	i	Jadwigę	Mrózek,
	 syna	Zbigniewa,	teściów,	rodzeństwo	i	++	z	rodzin:	Mrózek,
	 Ryś,	Janota,	Bukowski	i	Horczyk
	 2)	Za	++	Mariana	i	Mariannę	Wójtowicz,	syna	Mirosława
18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci	za:	++	
	 2)	Za	++	Zofię	i	Jana	Stryczek,	++	synów,	córki,	synowe,
	 zięciów,	wnuków	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Sobota – 16.5             św. Andrzeja Boboli
7:00	 1)	Za	++	rodziców:	Stefanię	i	Józefa	Orszulik,	+	teściów:
	 Helenę	i	Franciszka	Chmiel	i	++	z	rodziny

	 2)	Za	+	Piotra	Janotę	–	od	chrześniaczki	Agnieszki	
	 z	mężem		
18:00	 1)	Za	+	Marię	Wyleżuch,	+	męża	Edwarda,	++	rodziców	
	 i	rodzeństwo
	 2)	Za	+	Stanisława	Bilińskiego,	++	rodziców	i	rodzeństwo
VI Niedziela Wielkanocna – 17.5
6:30	 Za	++	Helenę	i	Rudolfa	Herman,	ojca	redemptorystę
	 Józefa	Hermana,	++	Annę	i	Józefa	Matuszyńskich
8:00	 Za	+	Alojzego	Krzempek,	++	brata	Ludwika,	rodziców:
	 Helenę	i	Wilhelma,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
9:30	 Za	+	Annę	Miły,	++	męża	Józefa,	syna	Stefana	i	synową
	 Irenę
10:00	 [Zbytków]	Za	++	Danutę	Szczypka	w	14	rocznicę	śmierci,	
	 ++	męża,	rodziców,	teściów,	+	Marię	Płonkową	w	39
	 rocznicę	śmierci,,	męża,	dzieci	i	rodziców
11:00	 W	intencji	dzieci	przygotowujących	się	do	pierwszej
	 spowiedzi	i	Komunii	św.			
17:00	 Za	+	Stanisława	Wadowskiego,	++	Marię	i	Antoniego
	 Krzempek
Poniedziałek – 18.5            św. Jana I, pap 
7:00	 1)	Za	+	Antoniego	Zachorka	–	od	Doroty
	 2)	Za	+	Aleksandrę	Śleziak	–	od	córki	Elżbiety	z	rodziną	
18:00	 1)	Za	+	Wiesławę	Kuźniar	z	mężem	Zbigniewem
	 2)	Za	+	Ludwika	Gamża	w	8	rocznicę	śmierci,	
	 ++	rodziców:	Mariannę	i	Ludwika,	syna	Leona,	córkę	
	 Marię,	++	Zofię	i	Jana	Sabat,	córki	Eugenię,	Bronisławę,
	 syna	Czesława	i	dusze	czyśćcowe	
Wtorek – 19.5             
7:00	 1)	Za	+	Tadeusza	Kajsturę	–	od	koleżanek	i	kolegów	ze
	 Szkoły	Podstawowej	w	Zabłociu
	 2)	Za	+	Otylię	Wieliczka	–	od	rodziny	Hernikowej
18:00	 1)	Za	+	Elżbietę	i	Alojzego	Bierskich,	2	synów:	Władysława	
	 i	Czesława,	synową	Marię,	zięcia	Jana,	2	wnuków:	
	 Jana	i	Waldemara
	 2)		Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	
	 Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	za	otrzymane	
	 łaski	z	prośbą	o	dalsze	Boże	błogosławieństwo,	zdrowie
	 i	dary	Ducha	Świętego	dla	całej	rodziny
Środa – 20.5        
7:00	 1)	Za	+	Tadeusza	Janotę	–	od	żony
	 2)	Za	+	Grzegorza	Koniecznego	–	od	rodziny	Szupina
18:00	 1)	Za	++	Annę,	Emilię,	Franciszka,	Karola	Turek,	córkę
	 Marię,	jej	zięciów	Henryka	i	Stanisława
	 2)	Za	++	Emilię	i	Pawła	Witoszek,	+	Helenę	i	Brunona	
	 Miły,	++	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Czwartek – 21.5   św. K. Magellanesa i Tow., św. Jana Nepomucena
8:00	 Za	++	rodziców:	Zofię	i	Franciszka	Gamża,	++	braci:
	 Mieczysława	i	Ludwika,	++	dziadków
18:00	 [Zbytków]		Za	+	Ferdynanda	Kopoczek	w	10	rocznicę
	 śmierci,	żonę	Martę	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
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18:00	 1)	Za	++	Urszulę	i	Jana	Czauderna,	syna	Marka,	
	 ++	rodziców	z	obu	stron
	 2)	Za	+	Erwina	Gawron	na	pamiątkę	urodzin
Piątek – 22.5                        św. Rity z Cascia
7:00	 Za	+	Marię	Moj	–	od	rodziny	Szwarc	i	Worek	
18:00	 1)	Przez	wstawiennictwo	św.	Rity	i	św.	Barbary	w	intencji
	 wybaczenia	w	rodzinie
	 2)	Za	+	Bronisławę	Hmielorz	w	rocznicę	śmierci
	 3)	Za	Martę	Wyleżuch	w	8	rocznicę	śmierci,	+	męża	
	 i	rodziców	z	obu	stron
Sobota – 23.5              
7:00	 Za	+	Martę	Firlej	–	od	rodziny	Firlejów	z	Bielska-Białej
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki
	 Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	w	intencji	Zygmunta	
	 z	okazji	80	urodzin.	
	 2)	Za	++	rodziców:	Antoniego	i	Stefanię	Jaroszewskich,
	 ++	z	rodziny	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 3)	Za	++	Stefanię	Kuboszek,	męża	Franciszka,	córkę
	 Helenę	i	wnuka	Kazimierza
VII Niedziela Wielkanocna – 24.5 Uroczystość  Wniebowstąpienia 
Pańskiego 
6:30	 Za	++	rodziców:	Wandę	i	Eugeniusza	Strządała,	syna
	 Wiesława,	wnuka	Damiana	i	Mateusza
8:00	 Za	++	Elżbietę	i	Wilhelma	Tekla,	++	rodziców,	rodzeństwo
	 z	obu	stron,	zięcia	Edwarda,	++	z	rodzin:	Janota	i	Papkoj
9:30	 1)	W	intencji	dzieci	przeżywających	pierwszą	rocznicę
	 pierwszej	Komunii	św.
	 2)	Za	+	Wilhelma	Ociepka	i	++	rodziców	z	obu	stron	
10:00	 [Zbytków]	Za	++	Czesława	Cieślę	i	Henryka	Kojzara,	
	 ++	rodziców	z	obu	stron	i	++	z	rodziny
11:00	 Za	++	Krystiana	Bierskiego,	++	Erykę	i	Stanisława
	 Bierskich,	++	z	rodziny	Bierski,	++	Zofię	i	Tomasza	Ciapka,
	 ++	z	rodzin:	Ciapka	i	Mizia
17:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	Bożej
	 Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	podziękowaniem	za	
	 otrzymane	łaski,	z	prośbą	o	dalsze	Boże	
	 błogosławieństwo,	zdrowie	i	potrzebne	łaski	dla	Darii	
	 z	okazji	40	urodzin
Poniedziałek – 25.5               św. Bedy Czcigodnego 
7:00	 1)	Za	+	Bronisławę	Kasza	–	od	rodzin	Kopel,	Mazurek,
	 Malik,	Mikołajczyk	i	Worek
	 2)	Za	+	Beatę	Staniek	–	od	rodziny	Ziebura	
18:00	 1)	Za	+	Antoninę	Szczypka	na	pamiątkę	urodzin,	+	męża	
	 Jana,	++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 2)	Za	++Marię	i	Alfreda	Litta,	syna	Ernesta,	synową
	 Antoninę,	zięcia	Alojzego,	wnuków	Bogdana	i	Mariana,
	 ++	z	rodzin:		Rozkoszny,	Litta	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Wtorek – 26.5    św. Filipa Nereusza
7:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Berka	–	od	córki	Grażyny	z	rodziną
	 2)	Za	+	Antoniego	Klepka	–	od	Stefanii	Stokłosa	z	rodziną

18:00	 1)	Za	+	Jadwigę	Słowak	na	pamiątkę	urodzin
	 2)	Za	++	rodziców:	Izydora	i	Łucję	Kontny,	Danutę	
	 i	Zygmunta	Polczyk,	++	z	rodziny	Polczyk
Środa – 27.5     św. Augustyna z Canterbury
7:00	 1)	Za	+	Jana	Pisarka	–	od	rodziny	Pieczonka
	 2)	Za	+	Renatę	Indyk	–	od	pracowników	firmy	„Ema”	
	 w	Strumieniu
18:00	 1)	Za	++	Joannę	i	Erwina	Michalczyk,	córkę	Elżbietę,
	 syna	Bronisława,	++	dziadków	z	obu	stron
	 2)	Za	++	Eugeniusza	i	Wandę	Kurpas,	+	Ludwika	Gamża,
	 ++	z	rodzin:	Kurpas	i	Gruszka
Czwartek – 28.5          
8:00	 1)	W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki
	 Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	 2)	Za	++	Genowefę	i	Ludwika	Lazar,	++	Annę	i	Jana
	 Cyrulik
18:00	 [Zbytków]		Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem
	 Matki	Bożej	Szkaplerznej	w	intencji	matek	oraz	za	
	 ++	matki	–	od	KGW	
18:00	 Z	podziękowaniem	za	dar	kapłaństwa	z	prośbą	o	Boże
	 	błogosławieństwo	i	światło	Ducha	Świętego	dla	ks.	Piotra
	 i	ks.	Wojciecha	w	4	rocznicę	święceń	kapłańskich
Piątek – 29.5      św. Urszuli Ledóchowskiej
7:00	 	Za	+	Józefa	Żura,	++	z	rodziny	–	od	rodziny	Polińskich	
18:00	 1)	Za	+	Jana	Puzonia,	++	rodziców	i	teściów
	 2)	Za	+	Elżbietę	Polok	w	12	rocznicę	śmierci	i	dusze	
	 w	czyśćcu	cierpiące
	 3)	Za	++	Józefa	i	Zofię	Karosek,	++	dziadków	z	obu	stron,
	 zięciów:	Józefa	i	Alfonsa	oraz	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Sobota – 30.5                      św. Jana Sarkandra
7:00	 Za	+	Pawła	Worka,	++	rodziców	i	syna	Floriana	
18:00	 1)	Za	++	Sylwestra	Sosnę,	żonę	Eugeniusza,	syna
	 Henryka,	++	rodziców	z	obu	stron,	++	z	rodzin:	Sosna	
	 i	Popek
	 2)	Za	++	Gertrudę	Zieleźnik,	męża	Antoniego,	córkę
	 Bernadetę,	zięcia	Eugeniusza	i	wnuka	Zbigniewa
	 3)	Za	+	Helenę	Lebryk,	++	rodziców	z	obu	stron
Niedziela – 31.5 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  
6:30	 Za	Parafian
8:00	 W	intencji	Ojczyzny
9:30	 Za	+	Steniafię	Andreczko	w	4	rocznicę	śmierci,	
	 ++	rodziców	i	teściów,	pokrewieństwo	i	dusze	w	czyśćcowe
10:00	 [Zbytków]	Za	++	Adolfa	i	Marię	Wojtek	
11:00	 Za	++	Emilię	i	Franciszka	Wyleżuch,	++	z	rodzin:	
	 Wyleżuch	i	Psota
17:00	 Za	+	Bronisława	Czech	i	żonę	Marię
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V Pielgrzymka jana Pawła do Polski - skoczówV Pielgrzymka jana Pawła do Polski - skoczów
22 V 2020 r. przypada 25. rocznica 

pielgrzymki Jana Pawła II do Skoczowa. 
Zapewne wśród osób czytających ten 
artykuł będą również liczni świad-
kowie tego wydarzenia. Jan Paweł II  
w dniu poprzedzającym pielgrzym-
kę do Skoczowa był obecny w 
Ołomuńcu, aby dokonać kanonizacji 
św. Jana Sarkandra. Na ołtarze tego 
dnia została również wyniesiona  
św. Zdzisława z Moraw. 

Rano, 22 maja 1995 r. na Stadionie 
Miejskim „Beskid” w Skoczowie 
wylądował papieski helikopter. Po 
powitaniu Jan Paweł II udał się 
papamobile do kościoła ewangelic-
ko-augsburskiego Świętej Trójcy w 
Skoczowie. Na trasie do świątyni, 
papież był witany przez tłumy, 
które wyszły mu na spotkanie. Jan 
Paweł II chciał również spotkać się  
z przedstawicielami wspólnoty 
ewangelicko-augsburskiej oraz 
razem z nimi odmówić modlitwę 
„Ojcze Nasz”. Papież przyznał, że 
Śląsk Cieszyński to miejsce świa-
dectwa ekumenicznego. Później 
udał się na Mszę Świętą na wzgórzu 
Kaplicówka, gdzie było 300 000 
osób. Zgromadzeni tam pielgrzymi 

na długo przed przybyciem papieża 
śpiewali pobożne i ludowe pieśni. 
Jan Paweł II tego dnia mówił w 
homilii o próbie ludzkich sumień, 
czym nawiązał m.in. do życia św. 
Jana Sarkandra. Papież przypomniał 
też o drogowskazie, jaki pozostawił 
nam Bóg, czyli o Krzyżu Jezusa 
Chrystusa. Ojciec Święty przywołał 
maksymę zakonu Kartuzów: Stat 
crux dum volvitur orbis, które w 
tłumaczeniu na język polski może 
brzmieć: Krzyż stoi, choć zmienia 
się świat! Papież w czasie homilii 
przyznał też, że Ziemia Śląska jest 
mu bliska już od dzieciństwa. 

Czy wiesz, że…?
- To była najkrótsza pielgrzymka 

papieża Jana Pawła II do Polski.
- Pielgrzymka nie była oficjalną 

wizytą państwową.
- Była to jedyna pielgrzymka pa-

pieża do Polski, która odbyła się w 
liturgicznym okresie Wielkiej Nocy.

- W czasie procesji z darami Ojciec 
Święty otrzymał tytuł „Honorowego 
Obywatela Skoczowa”.

- Prezydent Lech Wałęsa na zakoń-
czenie Mszy Świętej odznaczył Jana 
Pawła II „Orderem Orła Białego”.

Zainteresowanych, jak prze-
biegały „od kuchni” przygo-
towania do wizyty papieża  
w Skoczowie, zapraszam do prze-
czytania publikacji autorstwa Joanny 
Jurgały-Jureczki „Witam tę ziemię 
ze szczególnym wzruszeniem. Jan 
Paweł II w Skoczowie”. Znajdują się 
tam również zdjęcia przypominające 
pielgrzymkę do Skoczowa. Komitetowi 
Organizacyjnemu papieskiej wizyty 
w Skoczowie, który powołał ówcze-
sny burmistrz Skoczowa – Witold 
Dzierżawski, przewodniczyła Janina 
Żagan (obecnie wicestarosta powiatu 
cieszyńskiego).

Artykuł napisano na podstawie:
Chrapek K., Św. Jan Paweł II, http://www.skoczow.

pl/page/472,sw-jan-pawel-ii.html [dostęp: 14.04.2020].
Jurgała-Jureczka J., Witam tę ziemię ze szcze-

gólnym wzruszeniem. Jan Paweł II w Skoczowie, 
Skoczów 2014. 

Też: http://www.skoczow.pl/data/other/wi-
tam_te_ziemie_ze_szczegolnym_wzruszeni.pdf 
[dostęp: 12.04.2020].

Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na 
wzgórzu „Kaplicówka”, http://www.nauczaniejp2.
pl/dokumenty/wyswietl/id/644 [dostęp: 13.04.2020].

Źródło do maksymy zakonu Kartuzów:
Hudek W., STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/stat_crux.html 
[dostęp: 14.04.2020]. 

Natalia Gabryś-Klus
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aTrybuTy święTychaTrybuTy święTych
Święci Filip i Jakub Młodszy Apostołowie 
– wspomnienie liturgiczne: 3 maja , w 
Polsce 6 maja.

Święty Filip pochodził z Betsaidy i był 
uczniem św. Jana Chrzciciela. Według 
tradycji, głosił Ewangelię w Scytii i Azji 
Mniejszej. Poniósł śmierć męczeńską w 
Hierapolis (stolica Frygii w Azji Mniejszej) 
w 62 r. lub pod koniec I wieku. Jest przed-
stawiany w długich szatach. Jego atrybuty 
to: kamień i krzyż o długim drzewcu  
nawiązujące do jego męczeńskiej śmierci 
oraz zwój lub księga – atrybuty wszyst-
kich Apostołów. Kolejny znak – pastorał 
nawiązuje do jego pasterskiej funkcji, a 
Anioł jest symbolem obecności Bożej i 
akceptacji życia i dzieła świętego. Innym 
atrybutem są także ryby wskazujące jedno 
z  ewangelicznych wydarzeń, jakim było 
cudowne rozmnożenie chleba i dwóch 
ryb. To właśnie Filipa zapytał Jezus: skąd 
kupimy chleba, aby się oni posilili (J 6,5). 
Z kolei smok obrazuje duchy nieczyste, 
które miały wychodzić z opętanych, gdy 
święty ewangelizował Samarię.

Święty Jakub Młodszy (niekiedy utożsa-
miany z Jakubem Mniejszym) był synem 
Alfeusza i Marii. Według tradycji był 
nazirejczykiem – prowadził pustelnicze i 

ascetyczne życie, a cały jego dobytek mieścił 
się w niewielkiej torbie. Stąd jeden z jego 
atrybutów, którym jest podróżna torba. 
Inne znaki to: księga lub zwój przynależne 
Apostołowi oraz miecz i halabarda na-
wiązujące do jego męczeńskiej śmierci w 
Jerozolimie. Znakiem Jakuba Młodszego 
jest także trzymana w dłoniach korona 
cierniowa jako symbol zwycięstwa nad 
cierpieniem. Przedstawiany bywa w dłu-
gich szatach, niekiedy w stroju biskupim.

Święty Florian – wspomnienie litur-
giczne: 4 maja To jeden z czternastu 
wspomożycieli. Żył w drugiej połowie 
III wieku. Według tradycji, był dowódcą 
wojsk rzymskich, dlatego przedstawiany 
jest jako uzbrojony żołnierz rzymski. Zginął 
męczeńską śmiercią w 304 r. w Lorch (dziś 
w Austrii) przez utopienie. Według tradycji, 
przywiązano mu do szyi kamień młyński 
i wrzucono do rzeki. Podobno utopiony 
święty przyśnił się Walerii i powiedział 
jej, że jego ciało leży na brzegu pilnowane 
przez orła. Waleria nazajutrz znalazła ciało 
świętego i pochowała je. Jego atrybuty 
to: chorągiew i miecz – znaki żołnierza, 
kamień młyński, orzeł, palma męczeń-
stwa, naczynie z wodą i płonący dom. Te 
ostatnie nawiązują do zdarzenia z XVI w. 
Niedługo po sprowadzeniu relikwii świętego 
do Krakowa  wybuchł ogromny pożar na 
Kleparzu, jednak płomienie szczęśliwie 
ominęły kościół, w którym przechowywano 
relikwie świętego, a mieszkańcy przypisali 
ten cud jego wstawiennictwu. Jak głoszą 
legendy, krakowianie widzieli postać 
Floriana, który unosił się nad kościołem 
i zalewał wodą języki ognia zagrażające 
świątyni. Od tego czasu Florian uważany 
jest za patrona strażaków i hutników.

Święty Stanisław ze Szczepanowa – 
wspomnienie liturgiczne 11 kwietnia, w 
Polsce 8 maja. Urodził się w Szczepanowie 
w 1030 r. jako syn Wielisława, kształcił 
się w Paryżu. Był biskupem krakowskim, 
który na skutek religijnego konfliktu z 
Bolesławem Śmiałym został zamordo-
wany w 1079 r. w kościele św. Michała na 
Skałce. Innocentego IV kanonizował go na 
świętego w 1253 r. Przedstawiany jest w 
stroju biskupim, a jego atrybuty to: orły, 
palma męczeństwa – symbol męczen-
ników, i Piotrowin – wieś, którą według 
oskarżeń króla, rzekomo przywłaszczył 
sobie Stanisław. Orły, jak głosi legenda, 
pilnowały ciała świętego poćwiartowanego 
przez żołnierzy Bolesława.

Święty Maciej Apostoł – wspomnie-
nie liturgiczne 14 maja. To jeden z 72 
uczniów Jezusa; został wybrany do grona 
Apostołów w miejsce Judasza. Według 
tradycji, apostołował w Judei, Etiopii i 
Kolchidzie. Poniósł śmierć męczeńską 
przez ukamienowanie w Jerozolimie lub 
w Etiopii ok. 50 roku. Inne źródła głoszą, 
że mógł też umrzeć śmiercią naturalną. 
Przedstawiany jest w długich szatach. 
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inTerneTinTerneT  
nie Taki sTraszny?nie Taki sTraszny?
Internet to globalna sieć przepływu 

informacji. Od momentu powszechnego 
dostępu do tej techniki, komunikacja 
stała się jeszcze prostsza, a świat stał 
się „mały”. Obecnie nie jest problemem 
połączyć się z kimś, będącym na drugim 
końcu świata. Co więcej, dzięki np. poczcie 
elektronicznej, możemy w ten sposób 
przesyłać dokumenty, zdjęcia i co nam się 
żywnie zamarzy. Coś nie do pomyślenia 
kilkadziesiąt lat temu.

Pomimo, że Internet stał się powszechnie 
używanym narzędziem, przez niektórych był 
i nadal jest lekceważony czy też pomijany. 
Dobrej opinii Internetu nie przysparzają 
ludzie, którzy źle wykorzystując to narzędzie 
niszczyli zdrowie lub nawet życie swoje, 
lub innych. Internet może nieść wiele zła, 
jednak w dobie zagrożenia chorobą korona 
wirusa spróbujmy dostrzec, jakie niesie 

on możliwości rozwoju 
duchowego dla ludzi, 
którzy zostali „odcięci” 
od Kościoła.

Rygorystyczne obo-
strzenia, które miały lub 
mają na celu bezpieczeń-
stwo nas wszystkich 

zostały wprowadzone początkiem marca. 
W rezultacie z niedzieli na niedzielę ko-
ścioły stały się puste. W tym kontekście, 
gdzie kontakt z drugim człowiekiem 
zostać ograniczony, wydaje się, że jedy-
nym bezpiecznym sposobem dotarcia do 
wiernych jest transmisja internetowa „na 
żywo”. Takie działania podjęliśmy w naszej 
parafii św. Barbary w Strumieniu. Od 15 
marca transmitujemy Msze św. niedzielne 
o godz. 8:00 i 17:00 i będziemy to robić, aż 
do odwołania zagrożenia epidemiologicz-
nego. Jest to realizowane dzięki serwisowi 
internetowemu YouTube, który daje takie 
możliwości. Kiedy patrzymy na liczby 
odsłon transmisji z Mszy św. dostrzegamy, 
że warto ją realizować. Setki osób właśnie 
w ten sposób łączy się w tym trudnym dla 
wszystkich czasie.

Dzięki takim serwisom jak YouTube 
czy facebook Internet stał się miejscem 
głoszenia Ewangelii. Oczywiście od dawna 
wirtualna rzeczywistość w ten sposób była 
wykorzystywana. Jednakże od momentu 
wprowadzonych ograniczeń, Internet 
stał się wyjątkowo ważnym narzędziem 
ewangelizacji. Szereg rekolekcji inter-
netowych, konferencje, transmisje Mszy 
św., nabożeństw różańcowych to tylko 
niektóre sposoby wykorzystania Internetu. 
Ważne jest teraz, byśmy je wykorzystywali. 
Sięgajmy po nie, jak sięga się po gazetę czy 
pilota do telewizora. Korzystajmy z dobra, 
bo ono jest dla nas. Być może to jest czas, 
aby Internet stał się naturalną przestrzenią 
informacji dla każdego chrześcijanina. 
Skorzystaj! Nie wiesz jak? Zapytaj, na 
pewno ktoś Ci pomoże.

Oto kilka propozycji w Internecie:
• Transmisja Mszy św. na w niedzielę ze 

Strumienia – godz. 8:00 i 17:00 (YouTube)
• Transmisja modlitwy różaniec z bp. 

Romanem, ordynariuszem naszej diecezji 
– codziennie 20:30 (Youtube i facebook)

• Transmisja Koronki do Bożego 
Miłosierdzia z Rychwałdu – codziennie 
godz. 15:00 (facebook)

• Strona naszej parafii: http://strumien.
duszpasterstwa.bielsko.pl

• Strona naszej diecezji: https://diecezja.
bielsko.pl

• Strona Konferencji Episkopatu Polski: 
https://episkopat.pl

ks. Bartłomiej

Posiada atrybuty charakterystyczne dla Apostołów: księgę lub 
zwój, oraz inne, takie jak: halabarda, miecz, topór i włócznia, 
którymi miał zostać dobity po obrzuceniu go kamieniami, a także 
krzyż – znak gorliwego wyznawcy Chrystusa.

Święty Andrzej Bobola – wspomnienie liturgiczne: 16 maja. 
Urodził się w 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka na Podkarpaciu. 
Był Jezuitą, kaznodzieją i moderatorem Sodalicji Mariańskiej 
w Wilnie. Od 1636 r. pracował jako wędrowny kaznodzieja. 
Schwytany w 1657 r. przez kozaków został skatowany i okaleczony, 
a następnie powieszony za nogi na rynku w Janowie Poleskim 
(dziś na Białorusi) i dobity szablami. Beatyfikowano go w 1853, a 

kanonizowano w 1938 roku. Kanonizacji 
dokonał Pius XI. Wówczas też sprowa-
dzono relikwie świętego z Rzymu do 
Warszawy. W 2002 r. kardynał Józef 
Glemp ogłosił go patronem Polski. Jest 
czczony także jako patron kolejarzy. 
Przedstawiany bywa w stroju zakon-
nym, niekiedy jako wędrowiec, lub w 
scenie męczeństwa. Atrybuty świętego: 
kozacy, krzyż, miecze, szable wbite 
w kark i w lewą rękę nawiązują do 
jego męczeńskiej śmierci.



Parafia św. Barbary

Strumień

Drodzy przyjaciele misji!

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

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

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

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

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

Niech miłosierny Pan napełnia Was pokojem!

o. Sylwester M. Pudło, franciszkanin

Sabou, 15.11.2019
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