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„Niech wasza mowa będzie: tak, 
tak; nie, nie. A co nadto jest, od 
Złego pochodzi” (Mt 5, 37). Słowa 
te Jezus wypowiada w kontekście 
przysięgania, a więc czegoś, co jakby 
nas wiąże, co jest naszym „oficjalnym 
nauczaniem”, prawdą. Jezus mówi, że 
nie można być miałkim, nie można 
być „chorągiewką”. Jezus potwierdza 
tym samym jasno istnienie dobra 
i zła. Nie dobrego zła i złego dobra, 
tylko dobra i zła: dwóch odrębnych 
rzeczywistości, które stoją do siebie 
w opozycji.

Słownikowa definicja polaryzacji 
mówi, że jest to „rozdzielenie elemen-
tów układu na dwie grupy”. Na znanej 
internetowej encyklopedii możemy 
znaleźć 14 rodzajów polaryzacji  
w fizyce, 3 rodzaje w dziedzinie 
biologii i medycyny oraz jeden w 
socjologii. I tak oto na tej polaryzacji 
socjologicznej się trochę zatrzymamy, 
bo ta w gruncie rzeczy ma najszerszą 
siłę działania. Koniec końców ona 
to bowiem dotyczy bezpośrednio 
człowieka.

Polaryzacja społeczna aktywuje 
się zawsze w kwestii konkretnych 
tematów życia społecznego. Obecnie 
prym wiodą z pewnością: polityka 
oraz moralność w sferze szóstego 
przykazania Bożego. Wystarczy wejść 
tylko na pierwsze lepsze forum inter-
netowe czy portal społecznościowy 
(bo to jest dziś główna arena zjawiska 
polaryzacji), znaleźć temat i poczytać 
komentarze, żeby przeprowadzić 
swoiste „badania” w interesującym 
nas temacie. Wniosek zawsze wysunie 
się jeden: są zwolennicy i przeciw-
nicy danych rozwiązań. Zjawisko 
tzw. „hejtu” (czyli wypowiedzi o 
charakterze nienawistnym, od ang. 
hate- nienawiść) jest w tym kontekście 
złożone, bo częstokroć „hejterzy” 
nie kierują się intencją stanięcia po 
jednej ze stron sporu (choć tak to 

może wyglądać), a jedynie chodzi 
im tylko o podgrzanie atmosfery (co 
w nazewnictwie cybernetycznym 
nazywa się „trollowaniem”). Tym 
samym znane już w historii podże-
ganie do nienawiści przybiera nową 
formę i bez wątpienia jest moralnie 
złe, jest bezdyskusyjnie grzechem.

A co w takim razie z polaryzacją, 
a więc tym „tak, tak; nie, nie”? 
Cóż. Bóg dał nam wolną wolę na 
Swój obraz (por. Rdz 1, 26). Przyjął 
Bóg tym samym konsekwencje, 
że człowiek jako istota stworzona 
może wybrać zło. Co stało się w 
Ogrodzie Eden, wszyscy wiemy. 
Co jednak w tym jest godne uwagi, 
że człowiek przyjął konsekwencje 
swojego wyboru. I tak naprawdę o to  
w tym chodzi, to jest nauka Boża: 
rób człowieku co chcesz i licz się z 
konsekwencjami swoich wyborów. 
Tymczasem w dzisiejszym świecie 
to wyrażenie „licz się z konsekwen-
cjami” jakby nie istniało. Robię co 
chcę, ale nie chcę konsekwencji. 
Stąd biorą się te różne „patologie”.

Jedną z nich, które autor chciałby 

szerzej omówić, jest coś, co roboczo 
nazwał: „dobro zakładnikiem zła”. 
Dlaczego tak? Bo zakładnik naj-
częściej żyje w strachu, że zostanie 
przez porywacza zabity. Z tego 
strachu później podejmuje różne 
dziwne decyzje. Człowiek mądry 
odkryje, że jest pod jakąś presją, 
że „jakby to nie był on” i co robi? 
Uwalnia od wpływów porywacza 
i dopiero wtedy może zweryfikować 
skąd dana decyzja się tak naprawdę 
wzięła: czy ze strachu, czy z własnej, 
nieprzymuszonej woli. Przykładowo: 
szlachetną rzeczą są tzw. inicjatywy 
oddolne. Tworzą się np. zbiórki, zrzutki 
itp. Finansowo wspieramy chorych, 
cierpiących. To wspaniałe. Jednak 
nie brakuje ludzi, którzy próbują w 
te piękne inicjatywy „przemycić” 
powód do ataku na kogoś. Nie brakuje 
bowiem memów, wpisów typu: „My 
jesteśmy najsprawiedliwsi, a ci a ci 
niech się wstydzą, idą na drzewo itp.”. 
I dostaje się czy to rządzącym czy 
instytucjom itd. I każdy, kto zwróci 
uwagę na takie zachowanie zostaje 
„ekskomunikowany”: jak śmiesz 

O pOlaryzacji słów kilkaO pOlaryzacji słów kilka
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statystyki - czerwiec 2020statystyki - czerwiec 2020
CHRZTY:

• Radosław Murawski

ŚLUBY:
• Jarosław Przemyk - Magdalena Konieczny

POGRZEBY:
 + Krystyna Gawron
 + Fryderyk Nowak
 + Maria Bilińska
 + Robert Różankowski

Przed nami znowu wakacje. Ale 
jakże inne od dotychczas przeży-
wanych, bo w cieniu pandemii. 
Niech nie usypia w nas czujność 
i zachowanie ostrożności, bo wi-
rus nie zniknął. My chrześcijanie 
każdego dnia stajemy przed ko-
niecznością podejmowania decyzji. 
Musimy wciąż opowiadać się za 
czymś, czy przeciw czemuś. Pan 
Jezus wzywa nas do klarownych 
decyzji - zawsze i wszędzie. 
Prawdziwy uczeń Jezusa opowiada 
się tylko po Jego stronie, miłuje Go 
i naszych bliźnich. Taka postawa 
to dla nas nie nowość. To za nią 
czeka nas nagroda od Boga. Ale 
zanim przyjdzie nam wstawić się 
u Pana po nagrodę Nieba, na teraz 
i na całe wakacje niech przylgnie 
do nas to Jezusowe zaproszenie: 
„przyjdźcie do Mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28 ). 
Jeszcze jedno: w tym pierwszym 

wakacyjnym lipcowym miesiącu 
orędować za nami u Boga będzie 
Najświętsza Maryja Panna z Góry 
Karmel, której za wstawiennictwo 
będziemy mogli podziękować 
biorąc udział w Sumie odpustowej 
w zbytkowskim kościele w nie-
dzielę 19 lipca o 9:30. Natomiast 
święty Patron podróżujących - 
św. Krzysztof- w naszej parafii 
szczególnie uczczony zostanie w 
niedzielę 26 lipca. W dniu tym 
po każdej Mszy Świętej doko-
namy odnowienia poświęcenia: 
nas kierowców, pasażerów, oraz 
naszych pojazdów. Serdecznie 
zapraszamy.

Ks. Proboszcz

słOwOsłOwO  
ProboszczaProboszcza

zwracać nam uwagę, którzy jesteśmy 
stuprocentowym dobrem? Widocznie 
jesteś jednym „z tamtych” itp. I tak 
oto często „dziecko wylewane jest  
z kąpielą” i w konsekwencji wielu 
ma dylemat moralny: to wspierać czy 
nie wspierać?  Do miłości wkrada się 
pewien „brud”, tworzy się mieszanka. 
Ale to nie jest CZYSTA MIŁOŚĆ! 
Miłościo-obłuda, miłościo-pycha, 
miłościo-zazdrość, miłościo-poklask…
to są marne podróby. Jezusowi chodzi 
o CZYSTĄ MIŁOŚĆ. Można się jej 
uczyć choćby od dzieci, które są 
bardzo „spolaryzowane”: jak ko-
chają, to szczerze; jak się złoszczą, 
to również szczerze. W nic z nami 
„nie grają”, a jeśli próbują, to dość 
łatwo to odczytać. Kombinowanie 
to domena dorosłości. Adam i Ewa 
w Raju „przekombinowali” i  Bóg 
odkrywszy to, nałożył radykalne 
konsekwencje: wygnanie. A przecież 
napracowali się tam na pewno: doglą-
dali, czynili sobie ziemię poddaną, 
brali udział w dziele stworzenia 
rodząc potomstwo (por. Rdz 1, 28). 
Mnóstwo wspaniałych rzeczy. Ale 
do tej wspaniałości wkradło się 
kombinowanie: on mnie zwiódł, ona 
mnie zwiodła (por. Rdz 3, 12-13). 
Prawda, od szatana się zaczęło, ale 
faktem jest, że poszli za tym. I Bóg 
to „rozliczył”. I przez tyle tysięcy lat 
nic się pod tym kątem nie zmieniło. 
Owszem - przemieniamy świat, 
walczymy o lepszy byt itd., ale ten 
„wąż starodawny” wciąż zachęca 
do kombinowania robiąc z dobra 
wspomnianego „zakładnika”.

Strzeżmy się takich postaw! Niech 
nasze postępowanie będzie CZYSTE, 
WYRAZISTE, SPOLARYZOWANE: 
„tak, tak - nie, nie”. Parafianie stru-
mieńscy i zbytkowscy - strzeżcie się, 
miłujcie to, co proste!

Ks. Wojciech
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te Deum lauDamus!...te Deum lauDamus!...
…czyli: „Ciebie Boże chwalimy!”. 

A jest za co. Wiemy bowiem wszy-
scy jak trwająca pandemia korona-
wirusa obróciła życie każdego z 
nas do góry nogami. Doświadczyli 
tego też uczniowie klas III, któ-
rzy długo trwali przed pytaniem: 
„czy nasza pierwsza spowiedź  
i komunia święta odbędą się czy 
nie?”. I tak oto Boża łaskawość 
sprawiła, że w dniu 21.06 dzieci w 
dwóch grupach 14-stoosobowych 
przystąpiły do I Komunii Świętej, 
a dzień wcześniej do Spowiedzi. Z 
kolei w dniu, gdy gazetka trafia w 
Wasze ręce,  kolejne dzieci w liczbie 
23 dostępuje tej wielkiej radości. 
Kilkoro dzieci zdecydowało się 
na Komunię indywidualną lub na 
termin wrześniowy. Tak więc Bóg 
kolejny raz daje dowód, że łask, 
którymi pragnie nas obdarować, nie 
jest w stanie nic zatrzymać- nawet 
koronawirus! Cieszymy się jako 
wspólnota parafialna, że nasi młodsi 
w wierze bracia i siostry weszli do 
tej- jak to w kazaniu 21.06 nazwał 

Ksiądz proboszcz- „ekskluzywnej 
grupy” karmiących się Ciałem 
Pańskim. Życzymy naszym drogim 
dzieciom, aby ten ich uroczysty 
„początek” zamienił się w „trwanie 
aż do grobowej deski” przy Jezusie 
Eucharystycznym. Nie sposób nie po-
dziękować w tym miejscu także tym, 
którzy podjęli się u progu Wielkiego 
Postu „duchowej adopcji dziecka 
komunijnego” i wiernie modlili się 

za swojego „podopiecznego”. Oby 
Wasze modlitwy o wiarę, nadzieję 
i miłość spełniły się w życiu tego 
dziecka i jego najbliższych! Poniżej 
przedstawiamy zdjęcia z uroczy-
stości w dniu 21.06, natomiast w 
kolejnym numerze przedstawimy 
zdjęcia z 28.06.

Dzieci pierwszokomunijne z klasy 3a
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kOńczymy ten truDny rOk szkOlnykOńczymy ten truDny rOk szkOlny

„Wakacje, znowu są wakacje...” Już 
za nami ostatni dzwonek roku szkol-
nego 2019/2020. Kto by się jednak 
spodziewał, że uczniowie praktycznie 
od marca tego dźwięku nie słyszeli. 
Sale lekcyjne zostały zamienione na 
komputer i internet.  Trudny to był 
rok, zarówno dla uczniów jak i dla 
nauczycieli. Niemniej jednak trze-
ba nam dziękować, że Opatrzność 
Boża przeprowadziła nas w tym 
wymagając i  tak niezwykłym 
czasie. Msza św. dziękczynna za 
ukończenie roku szkolnego z prośbą 
o Boże błogosławieństwo na czas 
wakacji dla uczniów, nauczycieli i 
pracowników szkoły odbyła się w 
czwartek 25.06.2020 r. - dzień przed 

indywidualnym rozdaniem 
świadectw w SP Strumień.

Cieszy fakt, że tak 
wielu uczniów i rodzi-
ców wzięło udział w 
Mszach św. na zakoń-
czenie roku szkodnego. 
Wśród wielu próśb 
skierowanych przed Boże 

Oblicze, z pewnością były i takie, 
aby uczniowie we wrześniu mogli 
wrócić do szkół, by rozpocząć za-
jęcia w salach lekcyjnych. Oby było 
to możliwe.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów 
i wielką radość sprawiło nagrodzenie 
laureatów XXIII Ekumenicznego 
Konkursu Biblijnego Jonasz.  
Jeszcze raz wielkie gratulacje dla 

laureatów tegorocznego konkursu: 
Piotra Gruszczyka (kl. 4a), 

Dominika Nikla (kl. 6c), 
Klaudii Stokłosa (kl. 6a) 
i Pawła Dziwoki (kl. 
7c). Podziękowania 
należą się także pani 
katechetce Ewie, która 

przygotowała uczniów 
do tego konkursu. 

Dzieci pierwszokomunijne z klasy 3b
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intencje mszalne - lipiecintencje mszalne - lipiec
W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.

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

Środa – 1.7                                św. Ottona bp.
7:00 1) Za + Mirosława Janikowskiego w 3 rocznicę śmierci,
 ++ brata i rodziców
 2) Za + Annę Drabiniok na pamiątkę urodzin, ++ męża,
 rodziców i rodzeństwo z obu stron
1-szy Czwartek Miesiąca – 2.7                         św. Atanazego
8:00 Za + męża Jerzego Bojdę, jego rodziców: Helenę 
 i Zbigniewa i ++ z rodziny Bojda i Skorupa
18:00 [Zbytków]  W intencji Czcicieli Różańca św., żyjących 
 i zmarłych
1-szy Piątek Miesiąca – 3.7             św. Tomasza ap.
7:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 żyjących i zmarłych
18:00 1) Za + Franciszka Białasa, syna Jarosława, ++ rodziców
 z obu stron
 2) Za + Halinę Hudziec w 1 rocznicę śmierci
1-sza Sobota – 4.7     św. Elżbiety Portugalskiej
7:00 Msza św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone 
Niepokalanemu Sercu Maryi
15:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Elżbiety 
 z okazji 60 urodzin – od męża z dziećmi
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 
XIV Niedziela Zwykła – 5.7    
6:30 Za ++ Czesława i Wiesławę Mikołajczyk, ++ rodziców,
 Zofię i Emanuela Mikołajczyk
8:00 1) W intencji Czcicieli Różańca św. żyjących i zmarłych
 2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Barbary 
 i Karola z okazji 10 rocznicy ślubu 
9:30 [Zbytków] O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
 łaski dla Joanny w 40 rocznicę urodzin
11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo
 dla Ani i Karola z okazji urodzin
17:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo
 dla Mirosławy z okazji 80 urodzin oraz o Boże Błogosławieństwo
 dla całej rodziny
Poniedziałek – 6.7      bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 
7:00 1) Za ++ Józefa Smol, ++ Zuzannę i Wincentego Smol, 
 ++ rodziców, ++ z rodzin: Smol, Sołtysek i dusze 
 w czyśćcu cierpiące

 2) Za + Elżbietę Halamę, męża Cyryla, ++ rodziców 
 i rodzeństwo z obu stron
Wtorek – 7.7            NMP Matki Łaski Bożej
7:00 1) Za + Adolfa Kajsturę, żonę Otylię, syna Tadeusza, 
 ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, zięcia Antoniego
 2) Za Stefanię Macura – od sąsiadów z ul. Nowej, 
 ks. Londzina i Dębowej
Środa – 8.7                  św. Jana z Dukli
7:00 1) Za Karola Milerskiego, żonę Irenę, syna Józefa, synową 
Irenę, wnuczkę Magdalenę, zięcia Jana, ++ z rodzin: Milerski, 
Katarzyński, Szweblik, Wilczyński i dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Mariana Korzeniowskiego, syna Jerzego, 
 ++ rodziców i teściów
Czwartek – 9.7       św. Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy
8:00 Za ++ Marię i Karola Sztoler, ich rodziców
18:00 Za  + Renatę Mój, ++ rodziców: Otylię i Franciszka, 
 ++ z rodzin Moj i Czerwiński
Piątek – 10.7                        
18:00 1) Intencja Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo
 i potrzebne łaski dla Bartłomieja z okazji 18 urodzin
 2) Za + Martę Firlej w 1 rocznicę śmierci, + męża Józefa
Sobota – 11.7       
7:00 Za + Alojzego Ochodka, ++ 4 braci, siostrę i rodziców,
 wnuka Grzegorza Koniecznego
18:00 Za + Józefa Biela na pamiątkę urodzin i dusze w czyśćcu
 cierpiące
XV Niedziela Zwykła – 12.7    
6:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Rafała
 z okazji 20 urodzin
8:00 Za + Mariana Januszka, ++ rodziców i teściów
9:30 [Zbytków] Za + Zdzisława Matlaka, ++ rodziców, dziadków
 i dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 Chrzest:
 Roczek: 
17:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo 
 dla Haliny i Mariusza z okazji 50 urodzin, oraz o Boże 
 błogosławieństwo dla całej rodziny
Poniedziałek – 13.7 św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelnika      
7:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo
 dla Lucyny i Wiesława z okazji 35 rocznicy śmierci
 2) Za + Stefanię Hutnicką, męża Franciszka, ++ synów:
 Bronisława i Józefa, synową Marię, zięcia Alojzego, 
 + Franciszkę Papkoj i Renatę Hutnicką
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20:00 Nabożeństwo Fatimskie
Wtorek – 14.7                  św. Kamila de Lellis
7:00 1) Za + Małgorzatę i Karola Brzuska, synów: Leona 
 i Karola, synowe: Marię i Alojzję, córki: Annę i Marię 
 oraz zięcia Kazimierza
 2) Za Annę Koczy – od Małgosi z rodziną
Środa – 15.7 Wieczysta adoracja w Zbytkowie
7:00 1) Za + Henryka Jarzyńskiego w 4 rocznicę śmierci, 
 2) Za + Janinę Puzoń - od kolegów z klasy szkoły
 podstawowej
9:00 [Zbytków] Za + Fryderyka Nowaka – od rodziny Żur 
 i Lacha - Rozpoczęcie wieczystej adoracji
17:00 [Zbytków] Nabożeństwo z uroczystym błogosławieństwem
 na zakończeniem adoracji
Czwartek – 16.7                   NMP z Góry Karmel 
8:00 1) Za ++ rodzeństwo: Genowefę Furtak i Marię Garbicz,
 Stefana Klimondę, ++ z ich rodzin
 2) Za + Bronisławę Kasza w 1 rocznicę śmierci
18:00 [Zbytków] Za ++ rodziców: Jana i Bronisławę Cieślar,
 + brata Bolesława, bratanka Krzysztofa, ++ z rodzin:
 Cieślar, Kopoczek i Pieczka
Piątek – 17.7       
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci za: ++
 2) Za + Agnieszkę Pietrzyk, dziadka Kazimierza, + Helenę
 Walus
Sobota – 18.7                   św. Szymona z Lipnicy
7:00 Za ++ Karola Zarembę na pamiątkę urodzin, wnuka
 Bartłomieja, ++ rodziców z obu stron, siostry: Marię i
 Magdalenę, brata Kazimierza
18:00 Za ++ Joannę, Zofię, Augustyna Kremiec, córkę Renatę,
 ++ z rodzin: Czaja i Czakon
XVI Niedziela Zwykła – 19.7                    Odpust w Zbytkowie
6:30 Za ++ Zofię i Jana Krymiec, syna Władysława i ++ 
 z rodziny
8:00 Za + Józefa Żur, + żonę Genowefę, ++ rodziców 
 z obu stron
9:30 [Zbytków] Za + Wiesława Kawę i ++ rodziców
11:00 Za + Wandę Ociepka w 1 rocznicę śmierci, ++ męża,
 córkę i syna
17:00 Za + Beatę Staniek w 1 rocznicę śmierci 
Poniedziałek – 20.7               bł. Czesława
7:00 1) Za + Helenę Zmełty, mężów: Izydora i Karola, + Józefa
 Hutnickiego i Renatę Hutnicką
 2)Za + Joannę Damasiewicz – Od Ewy
Wtorek – 21.7                              
7:00 1) Za + Reginę Szczygieł w rocznicę śmierci
 2) Za + Krystynę Gawron – od rodziny Kamińskich
Środa – 22.7                          św. Marii Magdaleny
7:00 1) Za + Otylię i Jana Brandys, Zofię i Józefa Gawron
 2) Za + Annę Koczy – od rodziny Szopka i Szpak

Czwartek – 23.7                     św. Brygidy
8:00 Za + Huberta Kasperydusa, ++ rodziców z obu stron 
 i syna Czesława
18:00 [Zbytków] Za + Walerię Staroń, syna Romana, męża 
Tadeusza, wnuczkę Joannę, ++ z rodzin: Hajzer i Staroń
Piątek – 24.7      św. Kingi
18:00 1) Za + Lucjana Staronia, żonę Anastazję, ++ rodziców
 z obu stron
 2) Za + Teresę Perlega – od córki Moniki z rodziną 
Sobota – 25.7                św. Jakuba Ap.
7:00 Za + Annę Pietroniec na pamiątkę urodzin
14:00 Ślub: Strzałkowski-Kuś
18:00 Za + Józefę Bohonos, +męża, rodziców, ++ z rodziny 
 Kuczera i Szczypka
XVII Niedziela Zwykła – 26.7         
6:30 Za + Bronisławę i Józefa Janik, ++ rodziców z obu stron
8:00 W intencji Ojczyzny
9:30 [Zbytków] Za + Franciszka Szczypka w 5 rocznicę śmierci,
 ++ żonę, rodziców, teściów i rodzeństwo 
11:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Łukasza z okazji 
 70 urodzin
17:00 Z okazji 45 rocznicy ślubu Teresy i Władysława 
 z podziękowaniem Opatrzności Bożej z prośbą o Boże
 błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie
Poniedziałek – 27.7            św. Augustyna z Canterbury
7:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św.
 Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
 o dalsze błogosławieństwo dla Aleksandry i Łukasza 
 z okazji urodzin
 2) Za + Wandę Janiak w 11 rocznicę śmierci, ++ rodziców,
 teściów, szwagra, siostrzenicę i dziadków
Wtorek – 28.7       
7:00 1) Za + Antoniego Kaszę z żonami: Wandą i Bronisławą,
 + syna Leopolda
 2) Za + Piotra Gaćka – od Dariusza Janoty z rodziną
Środa – 29.7                św. Urszuli Ledóchowskiej
7:00 1) Za + Lucynę Tomaszek w 2 rocznicę śmierci i z okazji
 urodzin, + ojca Józefa, ++ dziadków Tomaszek, Polok 
 i dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Zbigniewa Rysia – od rodzin: Białek, Jonkisz 
 i Zbolały
Czwartek – 30.7     św. Piotra Chryzologa bp.
8:00 W intencji Czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki Dobrej
 Śmierci, żyjących i zmarłych
18:00 [Zbytków] Za + Brunona i Helenę Miły, ++ Emilię i Pawła
 Witoszek, ++ rodziców z obu stron i dusze czyśćcowe
Piątek – 31.7          św. Ignacego z Loyoli
18:00 1) Za + Józefę Uchyła w 1 rocznicę śmierci, męża Wilhelma
 i ++ rodziców z obu stron
 2) Za + Kazimierza Drobika – od syna Tomasza z rodziną
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Neoprezbiter, ks. Maciej Dunat po-
chodzący z Bielska-Białej Hałcnowa, 
parafii Nawiedzenia NMP od wrze-
śnia rozpocznie posługę duszpaster-
ską w naszej parafii św. Barbary 
w Strumieniu. Równocześnie że-
gnamy ks. Wojciecha Olesińskiego, 
którego Biskup powołał do działań 
duszpasterskich w parafii św. Macieja 
w  Andrychowie. Oficjalne pożegna-
nie ks. Wojciecha planowane jest na 
16 sierpnia. Otoczmy ich naszymi 
modlitwami, by podejmując nowe 
posługi nieśli ludziom Chrystusa. 

Grupa ministrantów i lektorów 
z naszej parafii podjęła inne niż 
zwykle zadanie. Ministranckie 
komże tym razem zostały w szafie, 
a trzeba było zakasać rękawy. Na 
prośbę oczyszczenia kostki brukowej 
wokół kościoła w Zbytkowie odpo-
wiedzieli najdzielniejsi. Ich praca 
przyniosła pożądane efekty. Cieszy 
fakt, że ciągle są tacy młodzi ludzie, 
na których można liczyć, a na czyn 
charytatywny odpowiadają chęcią 
i zaangażowaniem. Ich pracę docenił 
sam ks. Proboszcz, nie pozostawiając 
nikogo z pustymi rękami.

Prace porządkowe w naszej parafii 
objęły także tereny leśne. Został 
oczyszczony przekop wodny na 
obszarze lasu parafialnego. Uprasza 
się, by szczególnie tego typu miejsc 
nie zaśmiecać Mamy nadzieję, że te 
prace zapewnią bezpieczeństwo dla 
mieszkańców w wypadku nagłych 
i obfitych opadów deszczu. Przy 
tej okazji warto przypomnieć, by 
trwać na modlitwie o sprzyjającą 
pogodę dla rolników, sadowników 
i innych, którzy uprawiając ziemię. 
Niech otrzymają obfite plony, co 
zapobiegnie klęsce głodu. 

naDchODzą zmianynaDchODzą zmiany

pracOwici ministranci pracOwici ministranci 

w farskim lesiew farskim lesie
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Dziękujemy naszym OfiarODawcOm:Dziękujemy naszym OfiarODawcOm:
P. Ewie Brandys
P. Zbigniewowi Gawlasowi
P. Aleksandrze Chlebek
P. Stanisławowi Ochodkowi
Państwu Stanisławowi i Teresie 
Mikałom
Państwu Jonatanowi i Amador 
Lorence
P. Agnieszce Kurowskiej
Państwu Antoniemu i Annie 
Strządałom
P. Patrykowi Urbankowi
P. Beacie Halamie
Państwu Janowi i Mirosławie 
Jałowiczorom
P. Emilii Francuz
P. Czesławowi Strządale
P. Elżbiecie Lang
Państwu Zieburom
Państwu Holeksom

P. Henrykowi Ryglowi
Państwu Edwardowi i Krystynie 
Hernikom
Państwu Łukaszowi i Urszuli Langom
P. Zofii Nowak
Państwu Tadeuszowi i Jolancie 
Strządałom
Państwu Kopeć
P. Anastazji Żur
Paniom Janinie i Ewelinie Smolom
P. Markowi Koniecznemu
Państwu Józefowi i Alinie Pietrzykom
P. Janinie Sikorze
Państwu Jerzemu i Marii Staroniom
P. Marii Kusarek
P. Januszowi Parchańskiemu
P. Rafałowi Gnizie
P. Grażynie Sojce
Państwu Tomaszowi i Lucynie 
Szczypkom

P. Reginie Tekli 
Państwu Teofilowi i Bronisławie 
Krzempkom
Państwu Żurom
P. Anieli Krzempek
P. Marii Żur
P. Marcie Szymoszek
P. Marii Czakon
Państwu Janowi i Halinie Żakom
P. Jadwidze Hutnickiej
P. Zofii Brzusce
Państwu Strządałom
Państwu Bronisławowi i Irenie 
Sosnom
Państwu Pietroszkom
Państwu Kubasiak
Państwu Sebastianowi i Annie 
Jastrzębskiej

Oraz licznym, anonimowym ofia-
rodawcom, Bóg Zapłać!

chwała trójcy przenajświętszej!chwała trójcy przenajświętszej!
Nasza parafia przeżywała odpust ku 

czci Trójcy Przenajświętszej, który 
w tym roku przypadł na 7.06.2020 
r. Szereg ograniczeń i trudności nie 
przeszkodziły w bezpiecznym, a co 
najważniejsze w sposób pobożny 
przeżyć to wyjątkowe wydarzenie 
dla naszej parafii. Mieszkańcy naszej 
parafii i goście swobodnie mogli 
cieszyć się z możliwości uzyskania 
odpustu zupełnego. Tegorocznym 
kaznodzieją i sumistą był ks. Rafael 

Gwizdoń – pochodzący z pobliskiego 
Chybia, a obecnie wikariusz w parafii 
pw. św. Stanisława bp. i męczenni-
ka  w Andrychowie. Ksiądz Rafael 

swoją postawą i słowem przypomniał 
nam o wielkiej tajemnicy Trójcy 
Przenajświętszej. Nie ma ona jed-
nak przerażać, czy zniechęcać. Ta 
tajemnica ma nas zafascynować. 
W istocie Trójca Święta jest relacją 
osób. My jako stworzenie jesteśmy 
zaproszeni by tworzyć z Bogiem 
relację podobną do tej, w jakiej ist-
nieje Trójjedyny Bóg. Sam Stwórca 
niejako wyciąga do nas rękę, chcąc tej 
relacji z człowiekiem. O tym poucza 
nas Chrystus na kartach Ewangelii. 

Dziękujemy wszystkim biorącym 
udział w przygotowaniach, a para-
fianom za zachowanie wszelkich 
koniecznych środków ostrożności.
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Święty Tomasz Apostoł – wspo-
mnienie liturgiczne: 3 lipca

Święty Tomasz był jednym z dwu-
nastu Apostołów, w ikonografii jest 
przedstawiany w tunice i płaszczu; 
najczęściej podczas wkładania ręki 
do przebitego boku Chrystusa. Jego 
atrybuty to: kątownica, księga lub 
zwój, pasek, serce i włócznia.

Kątownik nawiązuje do zawodu, 
jaki podobno wykonywał – według 
tradycji, był architektem i w Indiach, 
gdzie głosił Ewangelię, wybudował 
pałac dla króla Guduphary. Księga 
lub zwój to atrybuty przynależne 
Apostołom. Pasek z sukni Matki 
Bożej, według tzw. Złotej Legendy, 
został zrzucony świętemu (którego 
nie było przy zaśnięciu Najświętszej 
Maryi Panny),  aby utwierdzić go w 
wierze we Wniebowzięcie Maryi. 
Włócznia przypomina o rodzaju 
śmierci, jaką poniósł za wiarę: to 
właśnie włócznią przebito jego 
bok i serce. Zginął w Indiach, w 
miejscowości Calamina około 72 r.

Święta Maria Magdalena – wspo-
mnienie liturgiczne: 22 lipca

Według tradycji, pochodziła 
z Magdali. Jest utożsamiana z jaw-
nogrzesznicą, która nawróciła się po 
spotkaniu z Jezusem. Należała do 
kobiet, które towarzyszyły Jezusowi 
w Jego ziemskiej wędrówce aż do 
śmierci: była pod krzyżem na Golgocie, 
szła z innymi kobietami do grobu 

namaścić Jego ciało, rozmawiała 
ze Zmartwychwstałym, którego 
początkowo uznała za ogrodnika, 
i wieść o zmartwychwstaniu prze-
kazała Apostołom. Zmarła w Efezie.

Przedstawiana jest w bogatej sukni 
lub w stroju pokutnicy, z rozpusz-
czonymi długimi włosami.

Przynależy jej wiele atrybutów: 
czaszka, dyscyplina i włosienica – 
nawiązują do pokutnych praktyk, jakim 
miała się oddawać (wg tradycji, przez 
30 lat przebywała na pustyni). Palma 
lub gałązka palmowa są symbolem 
jej pustelniczego życia. Dewiza: noli 
me tangere (nie zatrzymuj mnie) 
nawiązuje do słów Jezusa, który 
tak się do niej zwrócił, gdy chciała 
Go zatrzymać: Nie zatrzymuj mnie, 
jeszcze bowiem nie wstąpiłem do 
Ojca. Natomiast udaj się do moich 
braci i powiedz im: ”Wstępuję do 
Ojca mego i Ojca waszego oraz do 
Boga mego i Boga waszego” (J 20, 
17). Diabelskie głowy symbolizują 
siedem złych duchów, które Jezus 
Chrystus wyrzucił z Magdaleny. 
Korona cierniowa i krzyż wiążą 
się z obecnością świętej na Kalwarii. 
Księga to znak jej misyjnej dzia-
łalności, zaś naczynie z olejem 
nawiązuje zarówno do ewangelicznej 
sceny obmycia nóg Jezusowi przez 
jawnogrzesznicę, jak i do przyniesie-
nia do grobu Jezusa wonności celem 
namaszczenia Jego ciała. Szkatuła 

oraz zwierciadło przypominają 
o wystawnym życiu Magdaleny przed 
nawróceniem. Wieniec z róż jest 
symbolem szczególnego ukochania 
Jezusa Chrystusa.

Święta Kinga – wspomnienie 
liturgiczne: 24 lipca

Kinga, zwana też Kunegundą, uro-
dziła się w 1234 r. w Ostrzychomiu 
jako córka Marii i węgierskiego 
króla Beli IV. Była żoną Bolesława 
Wstydliwego (księcia krakowskiego 

i sandomierskiego, ostatniego przed-
stawiciela małopolskiej linii Piastów), 
z którym żyła w dziewiczym mał-
żeństwie. Po śmierci męża wstąpiła 
do klasztoru w Starym Sączu, który 
wcześniej ufundowała (w 1280 r.). 
Zmarła w 1292 r. Została beatyfiko-
wana w 1690 r. przez Aleksandra VIII 
i kanonizowana przez Jana Pawła II 
w roku 1999.

Przedstawiana jest zazwyczaj w 
stroju księżnej lub klaryski. A jej 
atrybuty to: bryła soli, makieta 
klasztoru i pierścień. Makieta 
klasztoru nawiązuje do fundacyjnej 
działalności świętej oraz zasady, 
jaką kierowała się wobec swych 
współsióstr: przychodzę do was, aby 
być waszą służebnicą; zapomnijcie 
o tym, kim byłam przed tym, i uwa-
żajcie mnie za pokorna zakonnicę. 
Bryła soli wiąże się z podaniem 
o odkryciu przez świętą pokładów 
soli w Bochni i o znalezieniu tamże 
jej pierścienia.

Grażyna Gądek
na podstawie: Józef Marecki, Lucyna Rotter: 

Jak czytać wizerunki świętych

atrybuty świętychatrybuty świętych
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W okresie wakacyjnym postano-
wiłam przybliżyć okres dzieciństwa 
św. Jana Sarkandra. Przypomnę, że 
urodził się 20 XII 1576 r. w Skoczowie. 
Z tego czasu nie zachowało się zbyt 
wiele źródeł dotyczących jego ro-
dziny. Pomimo to znamy dokładne 
miejsce, gdzie przyszedł na świat. 
Była to piwnica kamieniczki obok 
obecnie stojącego skoczowskiego 
ratusza. Matka Jana Sarkandra naj-
prawdopodobniej musiała ukryć się 
w piwnicy ze względu na sytuację 
religijną i polityczną. 

Znamy też imiona rodziców Jana 
Sarkandra. Była to Helena Górecka 
(wdowa po Welczowskim), która 
pochodziła z rycerskiego rodu 
Korniczów oraz Grzegorz Maciej 

Sarkander (najprawdopodobniej był 
zamożnym mieszczaninem). Warto 
dodać, że ród Korniczów pieczę-
tował się polskim herbem i miał 
śląskie korzenie. Grzegorz Maciej 
być może wywodził się z czeskiego 
rodu. Należy pamiętać, że wtedy 
określenie narodowości było jednak 
inaczej pojmowane niż współcześnie. 
Jan miał trzech starszych braci. Brat 
Mikołaj również został duchownym. 
Nie jest pewne, czy Jan Sarkander 
miał siostrę Salomeę. 

Rok, w którym urodził się Jan 
Sarkander, nie należał do spokojnych 
pod względem wydarzeń politycznych. 
Były to też czasy reformacji, a rodzi-
ce Jana Sarkandra byli katolikami. 
Jeszcze przed przyjściem na świat 

Jana Sarkandra, kościół pw. Św. Ap. 
Piotra i Pawła przejęli protestanci, 
którzy stanowili wtedy większość 
w Skoczowie, dlatego chrzest odbył 
się w kościele Znalezienia Krzyża 
Świętego, tzw. „Szpitaliku”. Akta 
metrykalne z 1576 r. zniszczył pożar. 

Trudnym doświadczeniem dla Jana 
Sarkandra musiała być śmierć ojca, 
która nastąpiła, gdy ukończył 12 
lat. Po kilku miesiącach czekały go 
kolejne zmiany. Matka postanowiła, 
aby wyprowadzili się ze Skoczowa do 
Przybora na Morawach (cz. Příbor). 
Tam przebywał brat Jana Sarkandra – 
Mikołaj. Najprawdopodobniej matka 
podjęła taką decyzję, ponieważ bała 
się prześladowań ze strony protestan-
tów oraz chciała zapewnić synom 
edukację. Jan Sarkander uczęszczał 
do szkoły parafialnej, a w 1593 r. roz-
począł naukę w kolegium jezuickim 
w Ołomuńcu. Wstąpił też do Sodalicji 
Mariańskiej. O jego dalszych losach 
na studiach napisano w tegorocznym, 
kwietniowym numerze. 

Bibliografia:
https://www.parafiaskoczow.ox.pl/strona/

historia [dostęp: 15.05.2020].
Babuchowski A., Jan Sarkander, Kraków 2006.
Czaputa T., Życie i śmierć męczeńska bł. 

Jana Sarkandra, Cieszyn 1920. 

     
  Natalia Gabryś-Klus

GDy św. jan sarkanDer był Dzieckiem…GDy św. jan sarkanDer był Dzieckiem…
Kamienna chrzcielnica w kościele pw. Znalezienia Krzyża św. w Skoczowie, przy której 

został ochrzczony św. Jan Sarkander w 1576 r.

Postać św. Jana Pawła II jest ogólnie znana i szanowana. Dotyczy to zarówno 
strony duchowej jak i istotnego wkładu m. in. w walkę z komunistycznym 
ustrojem. Jego niezachwiana postawa i wytrwałość są godne naśladowania. 
Jest i wiele innych cech Papieża z Polski, które zasługują na podkreślenie. 
Trzeba o tym wciąż przypominać, gdyż daje się zaobserwować ciągle 
postępujący regres w dziedzinie ludzkiej moralności oraz w przestrzeni 
duchowej człowieka, zwłaszcza młodzieży. Trzeba nam wychodzić naprzeciw 
tym i innym problemom. W tych trudnych i szczególnych czasach chcemy 
zawierzyć wszystkich parafian i ich problemy pod opiekę św. Jana Pawła 
II. By mogło to być realizowane każdego 16-stego miesiąca - na pamiątkę 
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - w naszym Sanktuarium będzie 
odbywać się specjalne nabożeństwo. Klęcząc przed figurą naszego rodaka 
będziemy zanosić troski całej naszej Ojczyzny, śpiewając słowa pieśni:

O Janie Pawle Spraw!
O Janie Pawle Daj!
O Janie Pawle strzeż swój lud,
Baranka krwią odkupiony.

„Chwalcie o wierni” - Henryk Jan Botor

św. janie pawle ii, móDl się za namiśw. janie pawle ii, móDl się za nami
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