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Pokonać koronawirusa - 
świadectwo zwycięskiej 
walki parafianki (s. 2).

Wspomnienia z kapłań-
skiej posługi ks. Romana 
Gołąba (s. 4).

Podziękowania od fundacji 
„sięgnij nieba” (s. 5).

Godność pracy (s. 11).
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Jestem strumieńską parafianką. 
Prowadzę szczęśliwe, poukładane 
życie. Mam pracę, którą lubię i 
kochającą się rodzinę. Nagle to po-
układane życie burzy jedna wiado-
mość: „Miała Pani kontakt z osobą, 
u której stwierdzono koronawirusa i 
też może być Pani zarażona”.

W tym samym dniu zrobiono 
testy i zaraz nazajutrz otrzymałam 

wynik, który okazał się „dodatni”. 
Nie mogłam się z tym pogodzić, 
byłam załamana. Zgodnie z pro-
cedurami wszystkie osoby, które 
miały ze mną kontakt otrzymały 
nakaz kwarantanny. Dotyczyło 
to całej mojej najbliższej rodziny. 
Stanęliśmy wszyscy przed wielką 
niewiadomą. Każdy dzień to strach 
o moich najbliższych, który jeszcze 

spotęgował się, gdy mąż dostał wy-
sokiej temperatury. Walczyliśmy z 
nią przez parę dni spodziewając się 
najgorszego, jednocześnie prosiliśmy 
Boga o przywrócenie zdrowia i opieki 
nad nami wszystkimi. Swoje prośby 
składałam na ręce Matki Najświętszej 
prosząc Ją o wstawiennictwo. Po 
kolejnej ciężkiej nocy zadzwoniłam 
na nr 112 i mąż pojechał do szpitala. 
Po przyjeździe okazało się, iż tempe-
ratura ustąpiła, mimo to, że wynik 
testu okazał się również dodatni. W 
kolejnych dniach pobytu u męża nie 
pojawiły się żadne dolegliwości, a 
powtórne testy dały podwójny wynik 
ujemny. Mąż mógł wracać do domu.

Czas kwarantanny dla wszystkich 
osób jest bardzo ciężki. Trudno by 
było go przetrwać bez życzliwych 
ludzi. My mieliśmy to szczęście, 
że mamy cudownych ludzi wokół 
siebie. Dotyczyło to całej rodziny, 
znajomych oraz sąsiadów, którzy 

Pokonać koronawirusa- świadectwo Pokonać koronawirusa- świadectwo 
zwycięskiej walki P. Marysizwycięskiej walki P. Marysi

Biskup Roman Pindel 5 lat temu, 
dokładnie 1 maja 2015 r., konsekro-
wał Kościół w Zbytkowie. Należy 
wspomnieć to wydarzenie i poddać 
się w jego obliczu refleksji. Co 
prawda, nie zostały zorganizowane 
żadne uroczystości z powodu panu-
jącego zagrożenia COVID-19. To 
jednak nie przeszkadza by przeżyć 
duchowy wymiar tego skromnego 
jubileuszu. Wiele osób „stawało na 
głowie”, by z pola uprawnego uczynić 

miejsce kultu. Wielu dobrodziejów, 
sponsorów i ofiarnych ludzi złożyło 
się na ostateczny efekt, jaki dzisiaj 
znamy. Co jednak robimy z tym 
dziedzictwem, jak wykorzystujemy 
owoc pracy wielu rąk ludzkich? 
Świątynia w Zbytkowie jest wiel-
kim błogosławieństwem, ale także 
zadaniem. Wielu naszych parafian 
wzorcowo wywiązuje się z otrzy-
manego daru kościoła. Pytanie: czy 
wśród nich jestem i ja?  Odnówmy w 
sobie wymiar tej odpowiedzialności 
w obliczu słów, które wypowiedział 
ks. bp. Roman Pindel na uroczystej 
konsekracji. 

Wówczas w kazaniu ks. bp. ko-
mentował słowa św. Pawła: "Czy nie 
wiecie, żeście świątynią i że Duch 
Boży mieszka w was? (...) Ilekroć 
wyznajemy naszą wiarę, spodzie-
wamy się, że zostaniemy jakimś 
kamieniem: jakąś częścią wspólnoty 

chrześcijańskiej, która dopiero w 
całości jest piękna, ma sens. Ta 
świątynia dziś poświęcana niech 
nam przypomina naszą wiarę, która 
nas jednoczy i sprawia, że jesteśmy 
kimś bardzo ważnym. Nikt nas nie 
zastąpi w tej wspólnocie, bo Bóg 
obdarzył nas Duchem Świętym, ale 

Mija 5 lat od konsekracji Mija 5 lat od konsekracji 
kościoła w zbytkowiekościoła w zbytkowie
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statystyki - Maj 2020statystyki - Maj 2020
CHRZTY:

• Alicja Lapczyk

ŚLUBY:
• Leszek Jezierski - Dorota Trepczyńska

POGRZEBY:
 + Karol Pachuła
 + Bolesław Bojda

słowosłowo  
ProboszczaProboszcza

Drodzy parafianie! W dniu wy-
dania kolejnego numeru przeży-
wamy Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. Oby ten fakt tak jak 
uczniów Chrystusa, uwolnił nas 
od lęku i wszelkich obaw i uzdolnił 
do głoszenia wokół siebie „Dobrej 
Nowiny”. Potrzeba nam takiego nowe-
go zapału, by nasza wiara zyskiwała 
z każdym dniem nowego blasku, a 
Miłość Boża promieniowała na nas, 
na naszych bliskich i znajomych. 
Niech Maryja- Matka Kościoła, 
której święto wprowadza nas w ten 
nowy miesiąc czerwiec, wspomaga 
nas w tych naszych zadaniach, które 
stawia przed nami życie. Oby Maryja 
pomogła nam w każdym dziecku 
dostrzec dziecko Boże i na takie 
dziecko je kształtować. W niedzielę 
7 czerwca w naszej parafii uwielbimy 
Boga Trójjedynego. By to uwielbienie 
było jak najpiękniejsze, uczyńmy to 
przez skorzystanie z sakramentalnej 
spowiedzi. 8 czerwca w poniedziałek 
po odpuście tradycyjnie na naszym 
miejskim cmentarzu o godzinie 18:00 
odprawimy Mszę Świętą w intencji 
wszystkich, którzy spoczywają na 
tej naszej nekropolii i oczekują na 

zmartwychwstanie. Nie zapomnijmy 
o tej modlitwie za nich. Jest im ona 
jak i nam bardzo potrzebna. We 
czwartek 11 czerwca będziemy prze-
żywać wyjątkowe „Boże Ciało”. Ze 
względu na obostrzenia związane z 
koronawirusem procesję odprawimy 
wokół sanktuarium. Przygotujmy 
na te święta nasze serca. Jeżeli 
to uczynimy, to mimo pandemii, 
właściwie przeżyjemy te wszystkie 
uroczystości. Wierzymy także i ufamy, 
że Pan Bóg pozwoli nam właściwie 
przeżyć i pierwszą Komunię Świętą, 
oraz zakończenie roku szkolnego. 
Uroczystości Najświętszego Serca 
Jezusowego i Niepokalanego serca 
NMP przeżywane w czerwcu po-
zwalają nam także optymistycznie 
patrzeć na naszą przyszłość, która 
nie zapominajmy jest w „ rękach 
dobrego” Boga.

zadbali o nasze przyziemne potrzeby 
takie jak dostarczanie żywności, 
zrobienie zakupów, wyprowadzanie 
psa lub wyniesienie śmieci. Jestem 
Im za to bardzo wdzięczna i składam 
serdeczne Bóg zapłać. Dziękuje 
również z całego serca za kierowane 
do nas słowa pociechy i współczucia 
wraz z ofiarowaną w naszej intencji 
modlitwą. Codzienną modlitwę o 
nasze zdrowie kierowało do Boga 
wielu ludzi. Myślę, że tylko dzięki 
tym wszystkim modlitwom moje 
dzieci i wnuczka nie zachorowały, 
ja przeszłam tą chorobę bardzo 
łagodnie, a mąż wrócił do zdrowia.

Jestem głęboko przekonana, że 
jeżeli jesteś otoczony życzliwymi 
ludźmi, a swoje życie powierzysz 
Bogu za wstawiennictwem Matki 
Najświętszej, to możesz być pewny, 
że jesteś w stanie wygrać nierówną 
walkę z koronawirusem.

Chwała Panu!

także poszczególnymi darami. Jeżeli 
każdy z nas odpowiada na Boże we-
zwanie i posługuje tym, czym został 
obdarowany, wtedy możemy mówić 
o żywej wspólnocie, powodowanej 
wiarą, miłością i kierowanej przez 
Ducha Świętego. Potem dodał: Niech 
ta świątynia spełni swoją rolę: taką, 
jaką Bóg wyznaczył temu miejscu i 
waszej wspólnocie. Niech prowokuje 
ciągle pytanie: jaka jest ta świątynia 
i jaka jest nasza wspólnota - i niech 
będzie rzeczywiście pełna Ducha 
Świętego.

ks. Bartłomiej
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Pełnił ksiądz funkcję wikariusza 
w Strumieniu na początku swojej 
posługi kapłańskiej, w latach 1978-
1981. Pamiętać księdza mogą tylko 
starsi mieszkańcy. Mógłby ksiądz 
powiedzieć kilka słów o sobie

Pochodzę z Rudy Śląskiej, dzielni-
cy Wirek. Moi rodzice byli ludźmi 
wierzącymi i przekazali mi skarb 
wiary, prosząc o chrzest dla mnie, 
który przyjąłem 6 sierpnia 1950 
r. w kościele p.w. św. Wawrzyńca 
w Wirku, który nie był wówczas 
jeszcze częścią Rudy Śląskiej, ale 
osobną miejscowością.

Pamięta ksiądz jak zrodziło się u 
księdza powołanie do kapłaństwa?

Mój ojciec był ministrantem. Sam 
również od wczesnych lat byłem 
związany z kościołem parafialnym. 
Po przyjęciu I Komunii Świętej w 
1959 r. także zostałem ministrantem. 
Prawie codzienna obecność w ko-
ściele oraz towarzyszenie w liturgii 
kapłanowi miało zapewne wpływ 
na budzącą się myśl o kapłaństwie. 
Przez parafię wirecką w latach mojego 
dzieciństwa i młodości przewinęło 
się wielu księży i każdy wywarł 
jakiś wpływ na kształtowanie się 
powołania nie tylko mojego, ale i 
innych młodzieńców, którzy wybrali 
tę drogę życia. Wśród kapłanów, 
których Pan Bóg postawił na mojej 
drodze, chciałbym wymienić ks. 
kanonika Leopolda Pietroszka. 
Pochodził on z Hażlacha na Śląsku 
Cieszyńskim. Duszpasterzował 
w Wirku najpierw jako wikary, a 
następnie jako proboszcz w latach 
1953-1962. Ks. Pietroszek był bardzo 
gorliwym i rozmodlonym kapłanem. 
Dla kilku pokoleń był postacią 
szczególną i wyjątkową ze względu 

na swój radykalizm chrześcijański 
i kapłański. Jego posługa duszpa-
sterska w tutejszej parafii przypadła 
w najtrudniejszym dla Polski po II 
wojnie światowej okresie stalinizmu. 
M.in. do więzienia trafiło siedmiu 
księży diecezji katowickiej, w tym 
ks. Pietroszek. Przebywał on w 
areszcie od 28 stycznia do lipca 1949 
r. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że 
ks. Pietroszek krotko po święceniach 
w 1938 r. był na zastępstwie waka-
cyjnym w Strumieniu. Należał do 
Unii Apostolskiej Kleru [była orga-
nizacją ascetyczną stawiającą swoim 
członkom jako główny cel ich własne 
uświęcenie poprzez systematyczne 
ćwiczenia duchowne – od red.] i do 
ruchu Focolari [założony w 1943 r. 
ruch wspólnotowy, którego celem jest 
tworzenie jedności rodziny ludzkiej 
i odnowienie własnych środowisk 
poprzez Ewangelię – od red.]. Ks. 

Leopold Pietroszek zmarł 7 sierpnia 
1998 r. w Cieszynie. Jego pogrzeb 
odbył się w kościele św. Elżbiety, a 
ciało złożono na cmentarzu rodzinnej 
parafii św. Bartłomieja Apostoła w 
Hażlachu.

Wracając do mojej skromnej oso-
by, po ukończeniu szkoły średniej 
(Technikum Mechaniczne) i zdaniu 
matury zgłosiłem się do Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. Po studiach, formacji 
seminaryjnej i przyjęciu święceń 
kapłańskich w 1978 r. zostałem skie-
rowany przez ks. biskupa Herberta 
Bednorza do Strumienia.

Gdzie proboszczem był wówczas 
ks. Alojzy Raszka. Jak ksiądz go 
wspomina?

Wspominam ks. kanonika Raszkę 
bardzo dobrze. Był kapłanem gorliwym, 
rozmodlonym, obowiązkowym. Dla 
mnie jako początkującego księdza 

wsPoMnienia kaPłańskiej Posługi w struMieniu wsPoMnienia kaPłańskiej Posługi w struMieniu   
ks. roMan gołąbks. roMan gołąb

W cyklu wywiadów z byłymi księżmi strumieńskiej      
parafii zapraszamy do rozmowy z ks. Romanem Gołąbem, 
wikarym w latach 1978-1981.
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był przykładem solidności i zaan-
gażowania w pracę duszpasterską.

Mówi się, że pierwsza parafia jest 
najważniejsza, może wyznaczyć drogę 
kapłana. Strumień był pierwszą pa-
rafią księdza. Co zapamiętał ksiądz 
najbardziej z pobytu tutaj?

Pobyt w parafii strumieńskiej 
wspominam bardzo dobrze. W tam-
tych latach do parafii św. Barbary w 
Strumieniu należały miejscowości 
Zabłocie, Baków i Zbytków. Dziś 
każda z tych miejscowości ma swój 
własny kościół. Pamiętam jak duża 
liczba parafian na niedzielną Mszę 
Świętą przyjeżdżała na rowerach. 
Wtedy nieliczne osoby miały samo-
chód. Był tylko jeden taksówkarz w 
Strumieniu – pan Rauer. Z jego usług 
korzystał ks. proboszcza Raszka. Był 
vicedziekanem i musiał rozprowadzać 
po rozległym dekanacie materiały 
duszpasterskie, a sam nie miał sa-
mochodu, stąd pan Rauer rozwoził te 

materiały do czasu, kiedy ja zrobiłem 
prawo jazdy i przejąłem tę rolę 

Jak wyglądały kolejny etapy posługi 
duszpasterskiej księdza?

Zostałem skierowany do Jastrzębia 
Zdroju do parafii NMP Matki Kościoła. 
Następnie byłem wikarym w Radlinie 
Biertułtowach, Tychach Paprocanach, 
Tychach w parafii bł. Karoliny 
Kózkówny, ponownie w Jastrzębiu, 
w parafii Miłosierdzia Bożego, 
w Łaziskach Górnych w parafii 
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 
W 1995 r. ks. arcybiskup Damian 
Zimoń skierował mnie do Zwonowic, 
gdzie byłem proboszczem do 2013 r.  

Od 2014 r. przebywa ksiądz w 
parafii w Gaszowicach. Czym się 
ksiądz tu głównie zajmuje?

Obecnie jestem na emeryturze i 
pomagam w pracy duszpasterskiej 
w parafii Gaszowice, gdzie też 
zamieszkuję.

Wróćmy jeszcze do Strumienia. 

Miał ksiądz w kolejnych latach 
okazję odwiedzić Strumień? Może 
pozostał księdzu jakiś kontakt z jego 
mieszkańcami, kapłanami?

Od czasu do czasu bywałem w 
Strumieniu, np. u państwa Wieliczka, 
rodziny ks. Andrzeja Wieliczki, oraz 
u pana Franciszka Folka, znanego 
wszystkim ówczesnym mieszkańcom 
Strumienia. Moim bardzo dobrym 
kolegą jest następca ks. kanonika 
Raszki – ks. prałat Oskar Kuśka, z 
którym znam się jeszcze z czasów 
seminaryjnych. Ks. Prałat był obecny 
na moich prymicjach w rodzinnym 
Wirku.

Rozmawiał Adam Gawron 

O. Giacomo Di Ciano, proboszcz 
parafii św. Łukasza w Sabou Sabou, 
Burkina Faso napisał do naszej parafii: 
Drodzy Przyjaciele Fundacji Sięgnij 
NIEBA, dziękuję każdemu z Was za 
modlitwę i pomoc materialną jaką 
od Was otrzymujemy. Tu, w Burkina 
Faso, jest ona naprawdę nieoceniona 
i przynosi piękne owoce. Dzięki niej 
możemy wspólnie kontynuować dzieła 
miłosierdzia, pomagając mieszkańcom 
tego ubogiego, jakże ukochanego 
przeze mnie, misyjnego kraju.

To kolejny wyraz wdzięczności 
dla naszej parafii za okazaną pomoc. 
Przypomnijmy, że w październiku 
2019 r. z zorganizowanej zbiórki 
przekazaliśmy kwotę ponad 8000 zł 
na budowę studni w Burkina Faso. 

Dar serca ze Strumienia został za-
znaczony w  sprawozdaniu fundacji 
„Sięgnij nieba”, która pomaga w tym 
misyjnym kraju.

Poniżej została zamieszczona strona 
z owego biuletynu. Cieszymy się, że 
pomoc naszej wspólnoty parafialnej 

została dostrzeżona. Staliśmy się 
przyjaciółmi misji i niech ta przyjaźń 
trwa. Zachęcamy tym samym dalej 
do dalszego wspierania inicjatyw 
misyjnych. Zawsze jest komu po-
magać, a dobro okazane powraca. 
Bo Bóg widzi nasze dobre czyny.
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intencje Mszalne - czerwiecintencje Mszalne - czerwiec
W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.

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

Poniedziałek – 1.6  NMP Matki Kościoła 
7:00	 1)	Za	+	Bolesława	Bojdę	–	od	rodziny	Siemiennik	
	 2)	Za	+	Karola	Pachułę	–	od	Bartłomieja	i	Natalii	Pachuła	
18:00	 1)	Za	+	Leona	Ociepka,	++	rodziców	i	siostrę
	 2)	Za	+	Franciszkę	Przebinda,	+	męża	Władysława,	córkę
	 	Irenę,	syna	Władysława,	synową	Teresę,	zięciów,	
	 wnuka	Mariusza	i	++	rodziców	z	obu	stron
Wtorek – 2.6                św. św. Marcelina i Piotra
7:00	 1)	Za	+	Józefę	Uchyła	–	od	wnuczek	i	wnuków	z	rodzinami
	 2)	Za	+	Wandę	Ociepka	–	od	rodziny	Król	z	Mnicha
18:00	 1)	Za	+	Eugeniusza	Szczypkę,	jego	++	rodziców,	brata
	 Zdzisława	oraz	++	teściów
	 2)	Za	Stefanię	Macura	w	1	rocznicę	śmierci	i	+	męża
		 Romana
Środa – 3.6               św. Karola Lwangi i Towarzyszy
7:00	 1)	Za	+	syna	Krzysztofa	Kempczyńskiego	w	10	rocznicę	
	 śmierci,	jego	ojca,	wszystkich	++	z	rodzin	Kempczyńskich,
	 Wowrów	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 2)	Za	+	Helenę	Pisarek	–	od	Józefy	i	Stanisława	Cepok
18:00	 1)	Za	+	Eugeniusza	Szymoszka	na	pamiątkę	urodzin
	 oraz	o	Boże	Błogosławieństwo	dla	całej	rodziny
	 2)	Za	+	Eugeniusza	Zygma,	jego	rodziców:	Julię	i	Antoniego,
	 teściów:	Weronikę	i	Stanisława	Sobieraj,	+	Zenobię	
	 i	Aleksandrę,	dusze	czyśćcowe
1-szy Czwartek Miesiąca – 4.6 Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
8:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	św.	Barbary
	 z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze
	 błogosławieństwo	dla	ojca	i	dziadka	Jana	z	okazji	89
	 urodzin
18:00	 [Zbytków]	W	intencji	Czcicieli	Różańca	świętego,	żyjących
	 i	zmarłych
18:00	 1)	Do	Bożej	Op.	za	wstawiennictwem	Matki	Najświętszej
	 z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze
	 błogosławieństwo	i	światło	Ducha	Świętego	dla	ks.
	 Zbigniewa	Zachorka	z	okazji	urodzin	i	20	rocznicy	święceń
	 kapłańskich
	 2)	Za	+	Marię	Pisztek	w	18	rocznicę	urodzin,	męża
	 Kazimierza,	za	++	ich	rodziców
1-szy Piątek Miesiąca – 5.6                 św. Bonifacego
7:00	 W	intencji	Czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa
	 żyjących	i	zmarłych
16:30	 [Zbytków]	Za	+	Władysława	Szemik,	żonę	Helenę,	syna
	 Zygmunta,	++	rodziców	i	krewnych	z	obu	stron,	dusze
	 czyśćcowe	
18:00	 1)	Za	+	Pawła	Haratykę	w	rocznicę	śmierci	i	++	z	rodziny
	 2)	Za	++	Aleksandrę	Szostek	na	pamiątkę	urodzin,	++
	 Amalię	Szostek	w	9	rocznicę	śmierci,	męża	Józefa	

	 i	dusze	czyśćcowe
1-sza Sobota Miesiąca – 6.6     św. Norberta
7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone
	 Niepokalanemu	Sercu	Maryi
18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”
	 2)	Do	Op.	Bożej	za	wstawiennictwem	św.	Barbary	
	 w	intencji	Górników	KWK	Pniówek
	 3)	Za	+	Grażynę	Podskarbi,	ojca	Hermana	Sikora,	
	 ++	Stefanię	i	Adolfa	Pietrzyków
X Niedziela zwykła – 7.6 Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej - Odpust
6:30	 Za	+	mamę	Zofię	Pieczek	w	rocznicę	śmierci,	+	męża
		 Stanisłąwa,	dziadków	z	obu	stron,	wnuka	Tomasza	Rygla,
	 +	Marię	Bujok,	Ewę	Szczotka	
8:00	 W	intencji	Czcicieli	Różańca	świętego,	żyjących	i	zmarłych
9:30	 Za	+	Małgorzatę	Puzoń,	męża	Józefa,	+	Fryderykę	Pliss
	 i	++	z	rodziny	Szmidów
10:00	 [Zbytków]	Do	Bożej	opatrzności	za	wstawiennictwem
	 Matki	Bożej	Szkaplerznej	z	podziękowaniem	za	otrzymane
	 łaski	z	prośbą	o	dalsze	zdrowie	i	błogosławieństwo	dla
	 Małgorzaty	z	okazji	40	urodzin	i	dla	syna	Bartłomieja	z
	 okazji	14	urodzin
11:00	 1)	Suma	odpustowa	w	intencji	Parafian
	 2)	Za	+	Agnieszkę	Kantor,	męża	Dominika,	rodziców	
	 z	obu	stron	i	pokrewieństwo
13:00	 Za	+	Marię	Gawron	–	od	zarządu	członku	PKPS	
	 w	Strumieniu
17:00	 Za	++	Alfredę	i	Józefa	Brudny,	++	rodziców	z	obu	stron
	 i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Poniedziałek – 8.6          św. Jadwigi
7:00	 1)	Za	++	Ludwika	i	Agnieszkę	Grygierczyk,	++	rodziców
	 z	obu	stron
	 2)	Za	Andrzeja	Ucherka	–	od	rodziny	Rauer	
18:00 Msza św. na cmentarzu:
	 1)	Za	Wszystkich	spoczywających	na	cmentarzu
	 2)	Za	Zofię	Chudy	w	2	rocznicę	śmierci	i	męża	Fryderyka
	 3)	Za	Antoniego	Zachorka	i	zonę	Krystynę
Wtorek – 9.6           św. Efrema
7:00	 1)	Za	++	Jana	i	Marię	Firlej,	Józefa	i	Marię	Wojtek,	Pawła
	 i	Marię	Gabryś,	++	pokrewieństwo
	 2)	Za	+	Bronisława	Skorupę	–	od	rodziny	Bochenek	
	 i	Hernik	
18:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Barona,	syna	Bogusława,	rodziców:
	 Helenę	i	Piotra	Szymczyk,	synów,	córkę,	wnuków,	synową,
	 ++	z	rodziny
	 2)	Za	++	Franciszka	i	Marię	Staniek,	Ludwika	i	Aurelię
	 Niemiec,	syna	Henryka
Środa – 10.6  
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7:00	 1)	Za	+	Rudolfa	i	Helenę	Herman,	++	z	rodzin:	Herman,
	 Krzempek,	+	Huberta	Musika,	++	z	rodzin:	Musiolik	
	 i	Zygmunt
	 2)	Za	++	rodziców:	Genowefę	i	Ludwika	Wyleżuch,	++
	 dziadków,	++	z	rodzin:	Wyleżuch	i	Tekla,	+	szwagra
	 Wilhelma	Spyra,	++	sąsiadów
18:00	 1)	Za	+	Andrzeja	Mikolka	w	8	rocznicę	śmierci
	 2)	Za	+	Stanisława	Szulika	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 –	od	sąsiadów	z	ul.	Osiedlowej
Czwartek – 11.6  Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa
6:30	 Za	+	Antoniego	i	Emilię	Krzempek,	+	Jadwigę	Płonka	
	 i	Ks.	Alojzego	Raszkę	
8:00	 1)	W	intencji	Parafian
	 2)	Za	+	Anielę	Nowek	w	1	rocznicę	śmierci
	 3)	Za	+	Danutę	Wieliczka	–	od	sąsiadów	Staniek	i	Janota
	 4)	Za	+	Antoninę	Litta	–	od	szwagrostwa:	Magdaleny	
	 i	Alfreda
11:00	 [Zbytków]	Do	Bożej	opatrzności	za	wstawiennictwem
	 Matki	Bożej	Szkaplerznej	z	podziękowaniem	za	otrzymane
	 łaski	z	prośbą	o	dalsze	zdrowie,	błogosławieństwo	i	dary
	 Ducha	Świętego	dla	Wiktorii,	Danuty	i	Tomasza	Juda
11:00	 Za	+	Helenę	Winiarską	w	35	rocznicę	śmierci,	+	Henryka
	 Winiarskiego	w	63	rocznicę	śmierci,	++	synów:	Tadeusza,
	 Henryka	i	Zenona	oraz	za	++	rodziców	z	obu	stron
13:00	 Za	+	Emericha	Krzempka	–	od	rodzin:	Kicka,	Bełtowski,
	 Lewicki
17:00	 Za	+	Marię	Strządała	w	1	rocznicę	śmierci,	+	męża
	 Edwarda,	syna	Jerzego,	++	z	rodziny	Stokłosa	i	Strządała
Piątek – 12.6   bł. Antoniego Nowowiejskiego
7:00	 Za	+	Alojzego	Żura,	++	rodziców,	Marię	i	Alojzego,
	 Franciszka	i	Stefanię	Hutnickich,	2	synów,	Bronisława	
	 i	Józefa,	prawnuka,	Dariusza	Lacha,	Zuzannę	Papkoj,	
	 2	mężów,	córkę,	Franciszkę	Papkoj
18:00	 1)	Za	+	Piotra	Janotę,	++	rodziców	i	rodzeństwo	
	 2)	Za	+	Wandę	Grygierczyk	na	pamiątkę	urodzin
	 3)	Za	+	Alfonsa	Lazar,	jego	rodziców,	rodzeństwo,	zięcia
	 Mirosława,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Sobota – 13.6 – Fatima  św. Antoniego z Padwy
7:00	 Za	+	Stefanię	i	Józefa	Orszulik,	+	Jana	Czakon	i	++	
	 z	rodziny
18:00	 1)Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	otrzymane
	 łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	dla	Doroty	
	 i	Marcina	z	okazji	rocznicy	ślubu	
	 2)	Za	++	Emilię	i	Mieczysława	Zalesińskich,	++	z	rodzin:
	 Ślusarz	i	Miły
	 3)	Za	++	Antoniego	i	Stanisławę	Pawlik	z	okazji	imienin,
	 ++	z	rodziny	Pawlik	
	 20:00	 Nabożeństwo	fatimskie	
XI Niedziela Zwykła – 14.6    
6:30	 Za	+	Józefa	Tomaszka	w	12	rocznicę	śmierci,	+	córkę
	 Lucynę,	++	z	rodzin:	Tomaszek,	Firlej	i	dusze	w	czyśćcu

	 cierpiące
8:00	 Za	+	Urszulę	Bojda,	ojca	Ludwika,	++	z	rodzin:	Bojda,
	 Biesiok
9:30	 Za	+	Hildegardę	i	Czesława	Mejsak,	++	rodziców	i
	 rodzeństwo	z	obu	stron
10:00	 [Zbytków]	Za	+	Helenę	Klepek	w	1	rocznicę	śmierci
11:00	 Chrzest:	
	 Roczek:	
13:00	 Za	+	Ludwika	Gamżę	–	od	rodziny	Lis
17:00	 Za	++	rodziców:	Alinę	i	Władysława	Żurowskich,	++	
	 z	rodziny	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Poniedziałek – 15.6
7:00	 1)	Za	++	Zuzannę	i	Ludwika	Lach,	++	dziadków	z	obu
	 stron,	++	wnuczkę	Annę	Pietroniec	
	 2)	Za	+	Zofię	Mieszczak	–	od	rodziny	Kurpas	
18:00	 1)	Za	+	Helenę	i	Karola	Płonka,	syna	Józefa,	wnuka
	 Mariusza,	++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron,	dusze	
	 w	czyśćcu	cierpiące
	 2)	Za	+	Helenę	Góra,	++	rodziców:	Karola	i	Małgorzatę
	 Ziebura,	+	teściów:	Stanisławę	i	Wincentego	Góra
Wtorek –16.6
7:00	 1)	Za	+	Zofię	i	Franciszka	Janota,	córki,	synów,	zięciów,
	 synowe	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	
	 2)	Za	+	Wiktora	Krzempka	–	od	rodziny	Bylok	i	Orzechowski	
18:00	 1)	Za	+	Alinę	Stokłosę	i	Zbigniewa	Wojciechowskiego
	 2)	Za	Antoniego	i	Marię	Janik,	syna	Bolesława	i	za	++	
	 z	rodziny
Środa – 17.6           św. Brata Alberta
7:00	 1)	Za	+	Emilię	Waleczek,	++	rodziców	z	obu	stron,	+
	 córkę	Halinę	Biernat	
	 2)	Za	+	Annę	Pachuła	–	od	pracowników	Zakładu
	 Gospodarki	Komunalnej	i	Mieszkaniowej	w	Strumieniu	
18:00	 1)	Za	+	Elżbietę	i	Teofila	Trojok,	+	zięcia	Józefa,	++	
	 z	rodzin:	Trojok	i	Krzempek
	 2)	Za	+	Alfreda	Święży,	++	rodziców,	++	z	rodzin:	Świeży,
	 Macura,	Lapczyk
Czwartek – 18.6          
8:00	 1)	Za	+	Karola	Zarembę	w	22	rocznicę	śmierci,	++	rodziców
	 i	teściów,	++	siostry:	Marię	i	Magdalenę,	brata	Kazimierza,
	 wnuka	Bartłomieja	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 2)	Za	++	Annę	i	Wiktora	Skorupa,	++	2	synów,	zięcia,
	 wnuczkę,	++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
18:00	 [Zbytków]	Za	+	Kazimierza	Niemiec,	++	z	rodzin	Niemiec,
	 Kocurek,	Szczypka	i	Kidoń
18:00	 Za	+	Irenę	Jastrzębską	w	1	rocznicę	śmierci
Piątek – 19.6  
7:00	 Za	++	Wandę	i	Eugeniusza	Strządała,	córkę	Irenę	Milerską,
	 wnuczkę	Magdalenę		
18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci	za:	++
	 2)	Za	Wandę	Grygierczyk	w	2	rocznicę	śmierci
	 3)	Za	Leona	Ociepka	w	20	rocznicę	śmierci,	jego	rodziców
	 i	rodzeństwo
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Sobota – 20.6            Niepokalanego Serca NMP
7:00	 Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	rodziny	Worek
13:00	 Ślub:	Przemyk-Konieczny
18:00	 1)	Za	+	Alojzego	Lapczyk,	++	rodziców,	rodzeństwo	
	 i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 2)	Za	+	Józefa	Strządała,	++	rodziców,	teściów,	rodzeństwo,
	 +	Helenę	Kret
	 3)	Za	+	Janinę	Kajszturę,	męża	Alojzego,	braci:	Alfonsa
	 i	Hilarego,	++	rodziców	z	obu	stron
XII Niedziela Zwykła – 21.6    
6:30	 Za	+	Franciszka	Ochodka	i	++	rodziców	
8:00	 Za	+	Alojzego	Korusa,	+	Alojzego	Zelnera,	+	Wandę
	 Mucha,	+	Stefana	Gnutek
9:30	 Za	+	Emilię	i	Karola	Brandys,	ich	rodziców	i	rodzeństwo	
10:00	 Za	+	Walerię	Staroń	w	10	rocznicę	śmierci,	syna	Romana,
	 męża	Tadeusza,	4	braci	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
11:00	 Za	++	rodziców:	Marię	Lapczyk	w	2	rocznicę	śmierci,	
	 ojca	Tadeusza	w	12	rocznicę	śmierci	–	Od	synów:	Marka
	 i	Stanisława	z	żoną	Elżbietą
13:00	 Pierwsza	Komunia	św.	(cz.	I)
17:00	 Msza	św.	w	pewnej	intencji	i	za	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Poniedziałek – 22.6           św. Jana Fishera
7:00	 1)	Za	+	Andrzeja	Owsiaka	–	od	Miejskiej	Spółki	SKO-EKO
	 w	Skoczowie
	 2)	Za	+	Bronisławę	Skorupa	–	od	rodziny	Kopiec	
18:00	 1)	Za	+	Otto	Rusza	w	rocznicę	śmierci
	 2)	Za	+	Annę	Szupina,	męża,	rodziców	i	rodzeństwo
Wtorek – 23.6            
7:00	 1)	Za	+	Emanuela	Krzempka,	Franciszka	Budnego	
	 z	okazji	dnia	ojca		
	 2)	Za	+	Kazimierza	Drobika	–	od	córki	Izabeli	z	rodziną
18:00	 1)	Za	+	Henryka	Trojan	i	++	rodziców	z	obu	stron
	 2)	Za	+	Antoniego	i	Stefanię	Janota,	++	rodziców	i	siostry
	 z	obu	stron
Środa – 24.6  ur. Narodzenia św. Jan Chrzciciela
7:00	 1)	Za	++	Antoniego	i	Gertrudę	Pietroszek,	bratową	Helenę,
	 2	zięciów,	++	z	rodzin:	Pietroszek	i	Wojtek		
	 2)	Za	+	Leszek	Chudego	–	od	sąsiadów	z	ul.	Londzina
18:00	 1)	Za	++	Rozalię	i	Józefa	Żur,	syna	Józefa,	synową	Lidię
	 2)	Za	++	Józefa	Miłego,	żonę	Annę,	syna	Stefana,	synową
	 Irenę
Czwartek – 25.6
8:00	 Za	+	W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki
	 Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych		
18:00	 [Zbytków]	Do	Opatrzności	Bożej	przez	wstawiennictwo
	 Matki	Bożej	Szkaplerznej	o	Boże	błogosławieństwo,
	 zdrowie	i	potrzebne	łaski	na	lata	dorosłego	życia	dla
	 Kacpra	z	okazji	18	urodzin
18:00	 1)	Za	++	Zofię	i	Jana	Francuz,	2	synów,	córkę	Krystynę,
	 zięcia	Tadeusza	i	wnuka	Henryka
	 2)	Za	+	Marię	Moj	w	1	rocznicę	śmierci,	męża	Ludwika,
	 ++	rodziców	z	obu	stron
Piątek – 26.6          św. Zygmunta Gorazdowskiego

7:00	 1)	Za	+	Bronisława	Marekwica,	mamę	Agnieszką	i	++	
	 z	rodzin:	Adamczyk	i	Czylok	
	 2)	Za	+	Zbigniewa	Rysia	–	od	stryjenki	Anieli	i	Krystyny	
18:00	 1)	Za	+	Jadwigę	Janko,	++	rodziców:	Zuzannę	i	Józefa,
	 brata	Adolfa,	++	siostry	i	2	szwagrów
	 2)	Za	+	Antoniego	Glajznera,	++	rodziców,	teściów	i	dusze
	 w	czyśćcu	cierpiące
Sobota – 27.6  
7:00	 1)	Za	++	Emilię	i	Józefa	Koniecznych,	+	syna	Eugeniusza,
	 Jerzego	Młotkowskiego	i	Józefa	Borodeckiego
	 2)	Za	+	Piotra	Gaćka	–	od	rodziny	z	Bielska		
18:00	 1)	Za	+	Mieczysława	Pośpiecha,	brata	Władysława	i	++
	 rodziców	z	obu	stron
	 2)	Za	+	Zygmunta	Popielarza	w	20	rocznicę	śmierci,	żonę
	 Zofię,	++	rodziców	Mariannę	i	Ludwika	i	Jana	Kuboszków
XIII Niedziela Zwykła – 28.6  
6:30	 Za	+	Emilię	i	Stanisława	Folek,	syna	Henryka	i	synową
	 Jolantę
8:00	 W	intencji	Ojczyzny
9:30	 Za	+	Teresę	Perlega	–	od	rodziny	Całek	i	Ziętek
10:00	 [Zbytków]	Za	+	męża	Alojzego	Szymoszka	na	pamiątkę
	 urodzin	i	9	rocznicy	śmierci,	++	rodziców,	rodzeństwo,
	 wszystkich	++	z	rodziny:	Szymoszek,	Peterek	i	dusze	
	 czyśćcowe	
11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	Bożej	
	 z	prośbą	o	Boże	błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Anny	
	 i	Sebastiana	z	okazji	13	rocznicy	ślubu
13:00	 Pierwsza	Komunia	św.	(cz.	II)
17:00	 Za	+	Bogdana	Rogulskiego,	syna	Zbigniewa,	prawnuka
	 Leosia	i	++	rodziców	i	teściów.
Poniedziałek – 29.  św. św. Apostołów Piotra i Pawła
7:00	 1)	Za	+	Wiktora	Bochenka,	żonę	Marię,	++	Jana	i	Jadwigę
	 Janota,	Erwina	i	Hildę	Janota
	 2)	Za	++	Karola	i	Mariannę	Bochenek,	++	rodziców	z	obu
	 stron
16:00	 [Zbytków]	Za	++	rodziców:	Janinę	i	Władysława	Danis,
	 +	siostrę	Wandę	na	pamiątkę	imienin
18:00	 1)	Za	+	Józefa	Hutnickiego,	++	rodziców:	Franciszka	
	 i	Stefanię,	+	Renatę	Hutnicką,	brata	Bronisława	i	bratową
	 Marię
	 2)	Za	+	Emilię	i	Wiktora	Żerdków,	ich	rodziców	i	rodzeństwo
Wtorek – 30.6 św. Pierwszych Męczenników Kościoła 
Rzymskiego
7:00	 Za	+	Karola	Ochmana,	jego	rodziców,	++	Helenę	i	Albina
	 Wileńskich,	ich	syna	Mieczysława,	córkę	Stanisławę,	++
	 rodziców	z	obu	stron
18:00	 1)	Za	+	Piotra	Sikorę,	teściów:	Bronisławę	i	Jana,	++
	 rodziców	i	dziadków
	 2)	Za	+	Renatę	Lazar	w	5	rocznicę	śmierci,	brata	Bogdana,
	 ojca	Jana,	teścia	Brunona
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P. Annie Macurze
P. Wojciechowi Wowrze
Państwu Tomaszowi i Adrianie 
Figasom
Państwu Henrykowi i Marii Trojanom
Państwu Janowi i Mirosławie 
Jałowiczorom
P. Janowi Czaji
Państwu Grzegorzowi i Magdalenie 
Mroczkowskim
Państwu Kazimierzowi i Agnieszce 
Kurowskim
P. Rafałowi Strządale
P. Barbarze Skorupie
P. Janowi Dziędzielowi
P. Marii Wójtowicz
Państwu Franciszkowi i Irenie 
Koniecznym
P. Romanowi Brudzyńskiemu
Państwu Zbigniewowi i Danucie 
Pisarkom
P. Mirosławie Farudze
P. Piotrowi Żurowi
Państwu Stanisławowi i Henryce 
Kucharczykom
P. Gabrieli Tomeckiej
P. Grażynie Sojce
P. Mirosławie Gabryś
P. Annie Wolskiej
P. Natalii Gabryś-Klus
P. Marianowi Tekli
P. Stanisławie Niemiec
Paniom Annie Krach i Marii Krutyle
P. Marii Sladek
P. Krzysztofowi Korusowi
P. Joannie Worek
P. Wojciechowi Hanzlikowi
P. Tadeuszowi Skonecznemu
P. Tomaszowi Gacowi
P. Grzegorzowi Kopeciowi
P. Barbarze Dziędziel

Państwu Marianowi i Irenie Staroniom
Państwu Władysławowi i Helenie 
Prefetom
P. Małgorzacie Pachule
Państwu Żurom
P. Ryszardowi Wojtkowi
Państwu Marianowi i Marii Brandysom
P. Józefowi Warchołkowi
Państwu Janowi i Zofii Grabskim
Państwu Andrzejowi i Krystynie 
Spandlom
Państwu Janowi i Bożenie Zieburom
Państwu Michalikom
P. Marii Kulis
Państwu Penkalom
Państwu Romanowi i Teresie Pryczkom
P. Honoracie Kuś
P. Agnieszce Gawron-Gaszczyk
Państwu Janowi i Bronisławie 
Siemienikom
P. Marianowi Skorupie
P. Janowi Nowokowi
Państwu Bogusławowi i Reginie 
Szopkom
P. Aleksandrze Chlebek
Państwu Kazimierzowi i Wiesławie 
Kajsturom
Państwu Henrykowi i Wioletcie 
Blindom
P. Marianowi Grelowskiemu
P. Elżbiecie Fyrli
P. Magdalenie Wyleżuch
P. Beacie Tekli
Państwu Jerzemu i Grażynie Ciałoniom
P. Tomaszowi Kuchcie
P. Honoracie Ochodek
P. Danucie Ochodek
P. Beacie Halamie
P. Janowi Brandysowi
P. Emilii Janik
P. Sławomirowi Wilczyńskiemu

Państwu Albertowi i Marii Dziadkom
P. Janowi Wieliczce
P. Pawłowi Strządale
P. Janinie Sojce
P. Romanowi Gądkowi
P. Czesławowi Kuboszkowi
P. Sławomirowi Parchańskiemu
Państwu Marianowi i Ewie Płaczkom
P. Ryszardowi Ślaskiemu
Państwu Romanowi, Jolancie i 
Karolinie Królom
P. Alicji Czaji
P. Irenie Sojce
P. Bartłomiejowi Ślękowi
P. Annie Wolskiej
P. Aleksandrze Bielas
Państwu Tadeuszowi i Wioletcie 
Tyrtaniom
P. Izabeli Rauer
Państwu Krzysztofowi i Magdalenie 
Hermanom
Państwu Adamowi i Bożenie 
Strządałom
P. Halinie Kajszturze
Państwu Stanisławowi i Ewie 
Brandysom
Państwu Rafałowi, Izabeli, Agacie 
i Darii Janikom
P. Jerzemu Tarasiukowi
P. Piotrowi Drobkowi
P. Mirosławowi Gawronowi
P. Zbigniewowi Gawlasowi
P. Janothan Amador Lorence
Rodzinom: Szwarc i Worek
P. Helenie Gamża
Państwu Tomaszowi i Aleksandrze 
Strządała

I pozostałym ofiarodawcom, którzy 
prosili o anonimowość. 

Serdeczne Bóg zapłać!

dziękujeMy naszyM ofiarodawcoM:dziękujeMy naszyM ofiarodawcoM:
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Święta Jadwiga Królowa – wspo-
mnienie liturgiczne 8 czerwca 
(przeniesione z 17 lipca)

Urodziła się w 1374 r. jako dziecko 
króla Ludwika Węgierskiego i Elżbiety 
(córki Władysława Łokietka). W 1384 
r., w wieku dziesięciu lat została ko-
ronowana na króla Polski, a w 1386 
r. poślubiła Władysława Jagiełłę. 
Prowadziła głębokie życie religijne i 
oddawała się dziełom miłosierdzia. 
Była współfundatorką Akademii 
Krakowskiej. Została kanonizowana 
przez Jana Pawła II w 1997 r.

Na obrazach przedstawiana jest 
w stroju królewskim, a jej atrybuty 
to: ”czarny krucyfiks” z katedry 
wawelskiej nawiązujący do ulubio-
nego miejsca modlitwy świętej oraz 
kontusik, którym według legendy, 
okryła wyłowionego z nurtów Wisły 
ucznia cechu kotlarzy (potem kra-
kowscy kotlarze używali kontusika 
jako swego sztandaru). Lilia jest 
symbolem rodu Andegawenów, z 
którego pochodził jej ojciec, zaś ostatni 
z atrybutów – stopa odciśnięta w 
kamieniu – przypomina o pobycie 
królowej na placu budowy kościoła 
karmelitów na Piasku w Krakowie, 
podczas którego, według rożnych 
wersji, pantofelek królowej odcisnął 
ślad w kamieniu. Wszystkie wersje 
podają, że kamień ten wmurowano 

w ścianę świątyni na pamiątkę tego 
wydarzenia.

Święty Albert Chmielowski – 
wspomnienie liturgiczne: 17 czerwca

Nazywał się Adam Chmielowski 
i urodził się w 1845 r. w Igołomii 
koło Krakowa. Był artystą mala-
rzem, powstańcem styczniowym, 
emigrantem, działaczem charyta-
tywnym i opiekunem schroniska dla 
bezdomnych. Habit przyjął w 1887 r. 
jako franciszkański tercjarz, później 
założył zgromadzenie albertynów i 
albertynek.

Przedstawiany jest w habicie 
albertyńskim, a jego atrybuty to: 
chleb, dziecko, ubogi, obraz Ecce 
Homo – najbardziej znane dzieło 
malarskie Chmielowskiego, które 
nawiązuje do jego mistycznych 
przeżyć. Chleb to znak jego chary-
tatywnej działalności prowadzonej 
wedle słów: trzeba być dobrym jak 
chleb, który dla wszystkich leży 
na stole, z którego każdy może kęs 
dla siebie ukroić, jeśli jest głodny. 
Ubogi – bo to o ich los się troszczył, 
będąc opiekunem męskiej ogrze-
walni na krakowskim Kazimierzu. 
A dziecko? Bo w 1913 r. założone 
przez św. Alberta zgromadzenie po 
raz pierwszy zorganizowało kolonię 
wypoczynkową dla ubogich dzieci.

Święty Jan Chrzciciel – wspo-
mnienie liturgiczne: 24 czerwca 
i 29 sierpnia

Urodził się 6 miesięcy przed Jezusem 
jako syn Zachariasza i Elżbiety. Był 
pustelnikiem i ascetą, głosił nadejście 
Mesjasza. Został ścięty z polecenia 
króla Heroda Antypasa około 32 r. 
n.e. W malarstwie przedstawiany jest 
jako dziecko lub dorosły mężczyzna 
odziany w skórę (którą według 
legendy, otrzymał jako dziecko od 
anioła) oraz z licznymi atrybutami 
nawiązującymi do jego działalności. 
W ikonografii wschodniej ukazy-
wany jako uskrzydlony zwiastun 
zapowiadający nadejście Chrystusa.

Święty Jan, głosząc nadejście 
Mesjasza, wskazał na Jezusa słowa-
mi: Oto Baranek Boży (J 1, 36). I do 
tych słów odnoszą się trzy pierwsze 
atrybuty: Baranek Boży, baranek 
i Dzieciątko Boże na patenie, a 
oprócz nich także: banderola z 
napisem i krzyż trzymany przez 
świętego jako zapowiedź męki 
Jezusa. Kolejny atrybut – głowa na 
misie – nawiązuje do okoliczności 
śmierci Jana, a naczynie na wodę 
chrzcielną lub muszla przypominają 
o jego działalności podczas pobytu 
nad Jordanem, gdzie udzielał chrztu i 
wzywał do nawrócenia. Z kolei księga 
symbolizuje głoszone przez niego 
przepowiednie i kazania pokutne. 

atrybuty świętychatrybuty świętych



- 11 -

Praca – dla jednych przykry obo-
wiązek, dla innych sens życia. Bez 
wątpienia stanowi jeden z najważniej-
szych składników ludzkiego życia. 
Służy zapewnieniu bytu jednostki 
jak i rozwojowi społeczeństw. W 
bogatym kalendarzu świąt mijają-
cego miesiąca – maja – znajdował 
się również Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy, potocznie 
zwanym Świętem Pracy, obchodzony 
na pamiątkę śmierci robotników wal-
czących o poprawę sytuacji socjalnej. 
Z małym opóźnieniem publikujemy 
poniższy artykuł, z drugiej strony 
rozważania nad problematyką braku 
pracy, niskiej płacy, czy nierówności 
na rynku pracy mogą, czy wręcz 
powinny mieć miejsce nie tylko „od 
święta” ale na co dzień.

Dla krótkiego przypomnienia 
genezy święta: w drugiej połowie 
XIX w. wraz z rozwojem przemysłu 
pogarszała się sytuacja robotników. 
Warunki pracy były ciężkie, często 
po kilkanaście godzin na dobę, przy 
niskich zarobkach. Wpływało to na 
wzrost niepokojów społecznych. Na 
początku maja 1886 r. w Chicago 
miały miejsca strajki robotników 
domagających się zastąpienia 12-go-
dzinnego dnia pracy 8-godzinnym, 
braku przymusu pracy dla dzieci, 
łatwiejszego dostępu do opieki me-
dycznej, edukacji, czyli przywilejów, 
z których w dużej mierze możemy się 
obecnie cieszyć. Pokojowe demon-
stracje zostały brutalnie stłumione 
przez działającą na usługach przed-
siębiorców policję. Dokładna liczba 
ofiar, którzy zginęli od policyjnych 
kul do dzisiaj nie jest znana. Kolejne 
7 osób skazano na śmierć w poka-
zowych procesach, na 4 wykonano 
wyroki. Ich śmierć, jak pokazała 
historia, nie poszła na marne. Ruchy 

robotnicze nie ustępowały w dążeniu 
o obronę praw i godności człowieka 
mimo, że były prześladowane przez 
„stróżów” porządku opartego na 
utrzymywaniu stanu wykluczenia i 
niesprawiedliwości społecznej. Biorąc 
za przykład tylko naszą Ojczyznę, to 
właśnie działalność ruchów robotni-
czych, ludowych, zniwelowała choć 
częściowo nierówności społeczne, 
zlikwidowała analfabetyzm, włączyła 
miliony ludzi w obieg nowoczesnej 
kultury wyznaczany przez dostęp 
do pisma, wiedzy naukowej, za-
szczepiła w ludziach choć minimum 
fundamentalnych wartości takich jak 
solidarność, tolerancja i szacunek do 
drugiego człowieka.

Obserwując otaczająca nas rzeczy-
wistość bez problemu można zauwa-
żyć, że sytuacja ludzi praca jednak 
nadal jest daleka od ideału. Ostatnie 
wydarzenia pokazują dodatkowo jak 
niestabilny jest system gospodarczy, 
w którym jedna niespodziewana 
kryzysowa sytuacja jest w stanie 
zachwiać całą strukturą. Ekonomiści 
przewidują, że w najbliższym czasie 
w Polsce bezrobocie może wzrosnąć 
do 10%, a regulacje pomocowe nie 
tylko nie chronią, a wręcz uderzają 
w najsłabszą grupę – pracowników 
na etatach.

Przyczyny wyzysku, nierówności 
płacowych zostały szczegółowo 
zdiagnozowane, mimo to ludzkość 
nie jest w stanie ich zniwelować. 
Koncentracja w rękach nielicznych 
grup ludzi zysku będącego owocem 
pracy najemnej przyczynia się do 
coraz większego rozwarstwienia 
ekonomicznego. Temat godności i 
sprawiedliwości  w świecie pracy 
porusza także papież Franciszek 
„Praca zawiera w sobie dobroć, 
tworzy harmonię między rzeczami, 

pięknem, dobrocią, i angażuje każdą 
część osoby. To pierwsze powołanie 
człowieka: praca. To daje godność 
ludzkości”. Niestety jednak, jak za-
znacza papież, dziś ta godność jest 
bardzo poniewierana. Wystarczy 
wspomnieć tak wielu ludzi, którzy 
pracują jak niewolnicy lub wręcz 
nimi są. Wielu dziś takich, którzy 
pracują w nieludzkich warunkach, 
są niegodziwie opłacani, pracują 
ponad siły, bez żadnego zabezpie-
czenia socjalnego, czy możliwości 
odpoczynku. „Dzisiaj jest wielu 
niewolników – wielu mężczyzn i 
kobiet, którzy nie są wolni w pracy: 
są zmuszeni pracować za tyle, by 
żyć, nic więcej. Są słabo opłacanymi 
niewolnikami pracy przymusowej. 
Każda niesprawiedliwość dotykająca 
człowieka, który pracuje, oznacza 
deptanie godności ludzkiej, nawet 
godności osoby, która dokonuje 
niesprawiedliwość. Z drugiej strony 
powołanie, które Bóg nam daje, jest 
znacznie wyższe: tworzyć, prze-
twarzać, pracować. Ale można to 
zrobić tylko wtedy, gdy warunki 
są sprawiedliwe i przestrzegana jest 
godność ludzka”.

Majowe święto upamiętnia przemoc 
władzy wymierzoną w niewinnych, 
tych którzy upominali się o równe 
prawa dla wszystkich. Warto w pa-
mięci mieć na co dzień poniesioną 
ofiarę chicagowskich pracowników 
i kolejnych pokoleń ruchów robotni-
czych. Godność nie jest dana raz na 
zawsze i trzeba się o nią nieustannie 
upominać.

Adam Gawron

godność Pracygodność Pracy
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Nabożeństwo fatimskie z asystą górników - 13.05.2020 r.

Dni krzyżowe, modlitwa o urodzaj, kaplica przy ul. Pawłowickiej - 18.05.2020 r.


