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K s i ę d z a K s i ę d z a 
Wojciecha Wojciecha 
„dzięKuję”, „dzięKuję”, 
„przepraszam” „przepraszam” 
i „proszę”.i „proszę”. 

Pragnę na łamach naszej gazet-
ki napisać parę słów od siebie na 
zakończenie mojej posługi w stru-
mieńskiej parafii.

 Pierwsze wydarzenie jakie 
pamiętam z przybycia do Strumienia 
miało miejsce zaraz po otrzymaniu 
dekretu końcem czerwca 2016 roku. 
Od tego właśnie wydarzenia chcę 
wyjść. Chodzi o to, że wjeżdżając 
na rynek strumieński nie zoriento-
wałem się, że rynek jest rondem i 
(przyznaję się)…skręciłem od razu 
w lewo. Anioł Stróż tylko 
zapewne pokręcił głową 
myśląc: ostatni raz 
go tak ratuję…Nic 
wtenczas bowiem 
nie jechało, więc 
beztrosko doje-
chałem na plebanię. 
Zorientowawszy się 
potem o fakcie tego 
nietypowego ronda, zacząłem 
już jeździć tak jak trzeba. Dlaczego 
o tym mówię? Bo to wydarzenie 
można odkryć jako symboliczne. 
Pierwsza parafia dla kapłana to tak 
naprawdę uczenie się, nierzadko i 
na błędach. Opuszczając mury se-
minarium trzeba (jak to mówiłem w 
wywiadzie do gazetki 4 lata temu) 

„wszystko wysypać, i ułożyć na nowo”. 
Sprawdziło się to w moim przypadku. 

Szkoła, praca ze wspólnotami w 
parafii, posługa w konfesjonale, w 
kancelarii, spotkania z parafianami 
na „kolędzie” czy wreszcie rozwija-

nie życia duchowego…we 
wszystkich tych sferach 

częstokroć uczyłem 
się (nawet mimo 
poprzedzającej 
rocznej praktyki 
diakońskiej) me-

todą prób i błędów, 
rozeznawania 

na modlitwie 
okupując też 

czasami ducho-
wym cierpieniem. 
Dlatego w tym 
miejscu przepra-
szam wszystkich 
tych, którzy stali 
się często niewinny-
mi ofiarami tej mojej 

„nauki na błędach”. Mój czas 
spędzony w tej parafii pomógł mi 

ukonstytuować program na wspomnia-
ne życie duchowe, życie wewnętrzne. 
Program ten pięknie określił św. 
Paweł w Liście do Tesaloniczan: „W 
każdym położeniu dziękujcie, taka 
jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was” (1 Tes 
5, 18). Postawa dziękczynienia nie-
samowicie czyni człowieka wolnym 
wewnętrznie. Z pewnością pomagała 
mi też w tworzeniu relacji z Bogiem 
i drugim człowiekiem. Będę chciał 

tym tropem iść dalej w kapłań-
stwie. Dziękuję wszystkim, 

którzy przyczynili 
się do mego wzra-
stania w postawie 
dziękczynienia! A 
powodów do niego 
zawsze miałem co 

nie miara (nawet 
gdy spotykały mnie 

czasem przykrości).
Drodzy bracia i siostry, na moje 

miejsce przychodzi ponownie ksiądz 
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CHRZTY:

• Szymon Tadeusz Setla
• Henryk Ignacy Moj
• Zofia Maria Akus

ŚLUBY:
• Krzysztof Strządała - Agata Kuś

POGRZEBY:
 + Cecylia Worek
 + Edward Czerwiński
 + Janina Gawlińska

słoWosłoWo  
proboszczaproboszcza
D r o d z y  p a r a f i a n i e ! 

Bóg przenika naszą codzienność i 
umacnia nas w słabościach. Bóg nie 
ma wakacji. Także w sierpniu staje 
pośród nas, jako Ten zatroskany o 
ludzkie losy i przychodzi nam z 
pomocą. W miesiącu trzeźwości 
przychodzi zwłaszcza do tych, 
którzy borykają się z problemem 
alkoholizmu. Wyciąga do nich 
swoją „pomocną dłoń”... Czy do 
Jego „pomocnej dłoni” dołączymy 
nasze? Stańmy tacy jacy jesteśmy 
przed Jezusem Eucharystycznym i 
pozwólmy się Mu prowadzić, także 
i w tej naszej słabości. Tu na ziemi 
przecież nie posiadamy trwałego domu, 
co potwierdza także przeżywana 
przez nas w sierpniu Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP. To obiecane 

dla nas przez Boga „dziedzictwo - 
Niebo” przewyższać powinno wszel-
kie nasze pragnienia. Czy tak jest? 
Bóg w swoim Synu objawił nam 
swoje miłosierdzie i to jest dla nas 
najlepsza z wiadomości. Korzystajmy 
z niej jak tylko najlepiej potrafimy. 
Niech zawołanie „JEZU UFAM 
TOBIE!” stanie się dla nas codzien-
nym aktem strzelistym. Zwłaszcza w 
dobie koronawirusa. I w tym duchu 
przeżywajmy owocnie drugą część 
wakacji.

neoprezbiter. Myślę, że powinno to 
dać Wam do myślenia. Neoprezbiterzy 
bowiem trafiają zwykle na parafie, 
na których jest pewnie więcej niż 
gdzie indziej- jedności, miłości, wiary. 
Wszystko po to, by taki kapłan dostał 
jak najlepsze wzorce. Mogę śmiało 
powiedzieć, że tego wszystkiego tu 
przez te 4 lata doświadczyłem.  Kiedy 
moi znajomi kapłani dowiedzieli się, 
że idę do Strumienia, to słyszałem 
tylko gratulacje! Ufam głęboko, że 
mój następca- ks. Maciej- również 
od Was doświadczy wspomnianych: 
jedności, miłości i wiary…przyjmijcie 
go w takiej atmosferze, czyniąc jego 
kapłańską drogę piękną i radosną. 

Śmiało mogę Was zapewnić o 
mojej pamięci modlitewnej, w której 
jesteście i tak już obecni od 4 lat w 
codziennej modlitwie brewiarzowej- 
Godzinie Czytań. Tak do końca mych 
dni już pozostanie. I ja dziękuję w 
tym miejscu za Waszą modlitwę, 
zwłaszcza Różom Różańcowym, 
mojej „Margaretce” czy wreszcie 
chorym i cierpiącym, których od-
wiedzałem z posługą sakramentalną 
i wszystkim, którzy swe cierpienia 
ofiarują pewnie też i w mojej intencji. 

Pewne jest, że nie ze wszystkimi 
będzie mi dane się spotkać już tu za 
życia…najważniejsze dla mnie jest, 
byśmy spotkali się u naszego Ojca w 
Niebie. To będzie dla mnie najwięk-
sza radość i nagroda za kapłańską 
posługę. Dlatego idąc dalej za Św. 
Pawłem chcę Was prosić na dalsze 
pielgrzymowanie w stronę świętości: 

„Ducha nie gaście, proroctwa nie 
lekceważcie! Wszystko badajcie, a co 
szlachetne - zachowujcie! Unikajcie 
wszystkiego, co ma choćby pozór 
zła.” (1 Tes 5, 19-22).

W duchu dziękczynienia i 
uwielbienia Trójjedynemu Bogu 
Ks. Wojciech

serdecznie informujemy, że:serdecznie informujemy, że:
w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania można zamawiać 
Msze św. na rok 2021. Istnieje również możliwość składania wypominek 
rocznych, ze wskazaniem, przed którą Mszą św. ma być odczytana. To 
działania, które mają zapobiec w obecnej sytuacji powstawaniu niepo-
trzebnych kolejek. Prosimy o wyrozumiałość i modlitwę za naszą parafię.
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Tegoroczny sierpień pragniemy 
przeżyć w duchu wdzięczności Bogu 
za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, 
zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której 
Polska zachowała niepodległość, a 
jednocześnie uratowała Europę przed 
bolszewicką bezbożną ideologią. 
Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku 
to nasz patriotyczny obowiązek, a 
także powód do dumy i do gorliwej 
walki zwadami narodowymi i z tym 
wszystkim, co osłabia Polskę.

Trzeźwość jest warunkiem rozwoju 
osoby, rodziny, Narodu i Kościoła. 
Problemy alkoholowe dotykają więk-
szość Polaków. Z bólem stwierdzamy, 
że w przestrzeni publicznej lekce-
ważony jest problem nietrzeźwości. 
Chore są zwyczaje narodowe i ro-
dzinne, które kultywują powszechne 
używanie alkoholu jako wyraz do-
brego świętowania i udanej zabawy. 
Chore jest prawo, które umożliwia 
promowanie pijackiego stylu życia. 
„Przezwyciężenie klęski pijaństwa 
i alkoholizmu musi zaczynać się w 
rodzinie, ale całe społeczeństwo, 
cały Naród, Kościół i państwo mu-
szą współdziałać i to ze wszystkich 
sił” – często przypominał jeden z 
największych apostołów trzeźwości, 
sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

Spożywanie alkoholu osłabia zna-
cząco kondycję zdrowotną Narodu. 
Związane jest z ponad dwustu choro-
bami, w tym także nowotworowymi. 
Nadmierne spożywanie alkoholu 
skraca życie średnio o 16-20 lat. W 
ciągu roku, przez legalnie sprzedawany 
alkohol, umiera kilkanaścietysięcy 
Polaków. Wielu naszych rodaków 
znajduje się na skraju życiowej prze-
paści. Nie wolno nam milczeć, gdy 
bliźni, nadużywając alkoholu,dręczą 
siebie i bliskich, grzeszą i narażają 

się na wieczne potępienie.
Apostolstwo Trzeźwości i Osób 

Uzależnionych w tym roku w spo-
sób szczególny zwraca uwagę na 
sytuację tych polskich dzieci, które 
drastycznie cierpią z powodu pijań-
stwa i nałogów rodziców, a także 
same są coraz bardziej narażone na 
uzależnienia. Naszym działaniom 
przyświeca hasło: „Szczęśliwe dzieci 
w trzeźwych rodzinach”.

Troska o życie i zdrowie dzieci 
nienarodzonych

Niezwykle ważna jest całkowita 
abstynencja od alkoholu kobiet w 
stanie błogosławionym i podczas 
karmienia piersią. Picie alkoholu w 
czasie ciąży może spowodować poro-
nienie lub uszkodzić mózg dziecka, 
powodując ciężkie i nieodwracalne 
schorzenia. FAS, czyli Alkoholowy 
Zespół Płodowy, jest jednostką cho-
robową w stu procentach możliwą 
do uniknięcia. Wystarczy, że kobieta 
w ciąży i podczas karmienia piersią 
powstrzyma się od picia alkoholu. 
Niestety, badania przeprowadzone 
w Polsce dowodzą, że jedna trzecia 
kobiet w ciąży spożywa alkohol. Każda 
dawka alkoholu dla nienarodzonego 
dziecka jest szkodliwa. Zaburzenia 
związane z Płodowym Zespołem 
Alkoholowym mają charakter trwały 
i towarzyszą dziecku do końca życia. 
Specjaliści podkreślają, że równie 
ważny dla zdrowia dziecka jest ma-
teriał genetyczny obojga rodziców, 
dlatego tak istotna jest przynajmniej 
trzymiesięczna abstynencja przed 
poczęciem dziecka. Kochani rodzice, 
zachowajcie całkowitą abstynencję 
od alkoholu, jeśli kochacie wasze 
poczęte dzieci.

Szczęśliwe dzieci w trzeźwych 
rodzinach

Małżeństwo i rodzina to pierwsze 
i najważniejsze środowisko troski 
o trzeźwość. To również pierwsza i 
najważniejsza szkoła wychowania 
do trzeźwości. O tym, jak ważna 
jest trzeźwość rodziców, najłatwiej 
możemy przekonać się wtedy, gdy 
popatrzymy na sytuację rodzin do-
tkniętych dramatem pijaństwa czy 
choroby alkoholowej. W rodzinach 
z problemem alkoholowym cierpią 
wszyscy – i ci, którzy nadużywają 
alkoholu, i ci, którzy pozostają z nimi 
w bliskim kontakcie. Tych zjawisk 
szczególnie boleśnie doświadczali-
śmy w sytuacji panującej pandemii.

Jeśli alkoholu nadużywa ojciec czy 
matka, to taki rodzic przestaje być 
zdolnym do tego, żeby z miłością 
przyjmować i mądrze wychowywać 
potomstwo. Upijający się rodzic staje 
się źródłem niewyobrażalnego cier-
pienia i udręki dla dzieci. Odbiera 
im wiarę w miłość, niszczy ich 
poczucie bezpieczeństwa. Blokuje 
rozwój duchowy, moralny i społeczny. 
Sprawia, że dzieci popadają w biedę 
materialną, w społeczną izolację,w 
problemy psychiczne, moralne, du-
chowe i religijne. W konsekwencji 
ich życie zamienia się w gehennę, 
a powstałe w dzieciństwie deficyty 
utrudniają dorosłe życie.

Czynniki chroniące dzieci przed 
uzależnieniami

Głównym powodem sięgania przez 
nieletnich po alkohol nie jest ani ich 
zła wola, ani skłonności czy obcią-
żenia genetyczne, ani przypadkowa 
„ciekawość”, lecz trudności w radze-
niu sobie z życiem, sygnalizowane 
przez bolesne stany emocjonalne. 
Istotny wpływ mają także zgubne 
obyczaje, wspierające pijaństwo, a 
także modelowanie zachowań przez 

apeL zespołu Kep ds. apostoLstWa trzeźWości i osób apeL zespołu Kep ds. apostoLstWa trzeźWości i osób 
uzaLeżnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2020uzaLeżnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2020
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zły przykład dorosłych i negatyw-
ny nacisk rówieśniczy. Badania 
wskazują, że wczesna inicjacja 
alkoholowa, pochodzenie z rodziny, 
w której choćby jeden z rodziców 
jest uzależniony,znacznie zwiększają 
prawdopodobieństwo popadania w 
uzależnienia przez dzieci.

Kryzys rodzin i celowa demo-
ralizacja spowodowały obniżenie 
w Polsce wieku inicjacji alkoholo-
wej. Wiele dzieci szuka pomocy w 
uzależniających substancjach, bo 
nie otrzymują wsparcia u bliskich. 
Trzeba chronić młodych nie tylko 
przed alkoholem, lecz także przed 
nikotyną, narkotykami, „dopalaczami”, 
przed pornografią, przestępczością, 
przemocą, demoralizacją, hazardem 
czy uzależnieniem od urządzeń elek-
tronicznych i Internetu. Skuteczne 
w zapobieganiu uzależnieniom są: 
oparta na wierze silna relacja z 
Bogiem i pozytywna więź z rodzi-
cami, szlachetne wzorce ze strony 
wychowawców oraz uznawanie przez 
wychowanków za własne tych norm 
moralnych i wartości duchowych, 
które są zgodne z Ewangelią.

Rodzinę, w kształtowaniu doj-
rzałej osobowości dzieci, powinna 
wspierać szkoła. Dlatego prioryte-
tem odpowiedzialnych nauczycieli i 
wychowawców jest wychowywanie 
dzieci i młodzieży w oparciu o war-
tości chrześcijańskie. To nie przekaz 
wiedzy, lecz tworzenie pozytywnych 
więzi, ukazywanie konstruktywnych 
wzorców oraz norm postępowania 
jest warunkiem skuteczności pro-
gramów profilaktycznych.

Troska rządu i samorządu o 
abstynencję dzieci

Stanowienie dobrego prawa i 
skuteczne jego egzekwowanie to 
podstawowe zadanie instytucji 
państwowych i samorządowych. 
Prawo bezwzględnie musi chronić 

najmłodszych obywateli przed uza-
leżnieniami i demoralizacją. Dlatego 
wyrażamy stanowczy sprzeciw 
wobec zgody tych instytucji na 
reklamę alkoholu, która zniszczyła 
już niejedno pokolenie Polaków. 
Reklamodawcy posługują się ma-
nipulacją i kłamstwem. Tworzenie 
bezpiecznego środowiska życia oraz 
rozwoju dzieci i młodzieży wymaga 
ponadto ograniczenia fizycznej i 
ekonomicznej dostępności alkoholu. 
Badania naukowe jednoznacznie 
wskazują, że te właśnie działania 
znacząco wpływają na zmniejszenie 
spożycia napojów alkoholowych. 
Każdy pomysł zwiększania liczby 
punktów sprzedaży alkoholu, towa-
rzyski przymus picia, tolerowanie 
nadużywania alkoholu, to przejaw 
nieodpowiedzialności, cynizmu i 
wrogości wobec człowieka.

Na szczególne potępienie zasługują 
liczne przypadki sprzedaży alkoholu 
nieletnim,które często pozostają bez 
przewidzianej w prawie odpowied-
niej reakcji i konsekwencji. Władze 
powinny podjąć zdecydowaną walkę 
z tym przestępczym procederem, a 
dorośli natychmiast reagować wtedy, 
gdy są świadkami takich zdarzeń.

Troska Kościoła o abstynencję 
dzieci

Ogromną rolę w wychowaniu do 
prawdziwej wolności odgrywają 
dziecięce wspólnoty parafialne. 
Program abstynenckiego ruchu 
Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, 
oparty na podstawowych wartościach 
chrześcijańskich – modlitwie, ofierze, 
wstrzemięźliwości i skromności, jest 
wspaniałą propozycją dla wszystkich 
grup. Może wzbogacić formację, którą 
przechodzą dzieci w już istniejących 
wspólnotach, bądź też może stać się 
inspiracją dla nowo powstających 
grup parafialnych. Cenne jest włą-
czanie się nastolatków w Krucjatę 

Wyzwolenia Człowieka.
Sierpniowa abstynencja błogo-

sławionym świadectwem i odpo-
wiedzialnym stylem życia

Dobrowolna abstynencja od alko-
holu, podjęta w sierpniu przez doro-
słych,jest wymownym świadectwem 
troski o trzeźwość polskiego narodu. 
To świadectwo z pewnością pomoże 
wielu osobom uwikłanym w pijań-
stwo i alkoholizm wrócić na drogę 
wolności. Jest to też cenny przykład 
dawany dzieciom, pokazujący im, 
że można cieszyć się życiem bez 
substancji, które oszukują i zabijają 
na raty.

Zachęcamy wszystkich dorosłych, 
aby odważnie podjęli tę decyzję, której 
skutki są zawsze błogosławione. Jest 
to niezmiernie ważne szczególnie w 
sytuacji pandemii oraz rosnącego 
bezrobocia i ubóstwa. Niech jak 
najwięcej Polaków z odwagą powie: 
Nie piję, bo kocham. Nie piję, bo chcę 
dać przykład trzeźwego, odpowie-
dzialnego życia. Nie piję, bo jestem 
potrzebny moim bliskim w każdej 
chwili. Nie piję, bo pamiętam słowa 
bł. ks. Bronisława Markiewicza, że 
ten, kto wychowuje dzieci i młodzież, 
a sięga po alkohol, kto rozpija dzieci 
i młodzież, ten jest zdrajcą narodu i 
wiary. Nie piję, bo wiem, że alkohol 
może zniewolić każdego, bez względu 
na wiek, płeć, pozycję społeczną czy 
wykonywany zawód. Nie piję, bo 
pragnę cieszyć się wolnością, której 
fundamentem jest cnota trzeźwości.

Niech Bóg błogosławi tym wszyst-
kim, którzy z radością podejmą 
decyzję o sierpniowej abstynencji. 
Kroczmy razem z Maryją drogą 
Chrystusowej wolności do pełnego 
zwycięstwa.

Łomża, dnia 1 czerwca 2020 r.
Bp Tadeusz Bronakowski 

Przewodniczący Zespołu KEP 
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób 
Uzależnionych
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intencje mszaLne - sierpieńintencje mszaLne - sierpień
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-sza Sobota Miesiąca – 1.08     św. Alfonsa Marii Liguoriego  
7:00 Msza św. Wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
 Niepokalanemu Sercu Maryi
18:00 1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Barbary
 w intencji górników KWK Pniówek 
 2) W intencji wspólnoty „Sychar”
XVIII Niedziela Zwykła – 2.08      
6:30 Za + Alojzego Wróbla, 2 braci i rodziców z obu stron
8:00 W intencji Czcicieli Różańca św., żyjących i zmarłych
9:30 [Zbytków] Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem
 Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Julii 
 z okazji 18 urodzin i Katarzyny oraz Krzysztofa z okazji
 20 rocznicy ślubu
11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Aldony z okazji
 50 urodzin
17:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Alfonsa z okazji 
 80 urodzin i 58 rocznicy ślubu
Poniedziałek – 3.08     
7:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski z
 prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Dominiki 
 z okazji 18 urodzin
 2) Za + Ludwika Gamża na pamiątkę urodzin, ++ z rodziny
 Gamża i Sabat
 3) Za + Otylię Wieliczka – od siostry Hanki
Wtorek – 4.08      św. Jana Marii Vianneya
7:00 1) Za + męża Józefa, ++ rodziców: Marię i Ludwika,
 teściów Jana i Stanisławę
 2) Za + Karola Żur – Od Danuty Żur i Bożeny z córkami
  i rodzinami
 3) Za + Piotra Gaćka – od kuzynek z Pogórza 
Środa – 5.08         
7:00 1) Za + Pawła Żyłkę, żonę Herminę i zięcia Józefa
 2) Za + Jana Kuboszka, ++ rodziców, teściów 
 i dusze czyśćcowe
 3) Za + Teresę Perlega – od córki Iwony z rodziną 
1-szy Czwartek Miesiąca – 6.08  Święto Przemienienia Pańskiego
8:00 1) Za + Bernadetę Spandel na pamiątkę urodzin, ++

 rodziców: Dorotę i Alfreda Spandel, teścia Henryka
 Musiolika i dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Annę Koczy – od sąsiadów Burkot i Puzoń 
18:00 [Zbytków]  W intencji Czcicieli Różańca św., żyjących 
 i zmarłych
1-szy Piątek Miesiąca – 7.08             św. Sykstusa II, pap.
7:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 żyjących i zmarłych
18:00 1) Za + Stanisławę i Kazimierza Hoły, synów: Aleksandra
 i Stanisława, dusze w czyśćcu cierpiące 
 2) Za + Zbigniewa Rysia – od kuzyna Ryśka z rodziną 
Sobota – 8.08              św. Dominika
7:00 Za + męża Bogdana Piątka, ++ teściową Annę
11:00 Pierwsza Komunia Święta (indywidualna)
18:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Barbary z okazji 
 50 urodzin
 2) Za ++ Zuzannę i Józefa Łukasik, wnuka Arkadiusza,
 ++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
XIX Niedziela Zwykła – 9.08         
6:30 Za + Czesława Rygla, ++ rodziców: Magdalenę i Stanisława
 Rygiel, Anielę, Władysława Tlałkę i braci: Józefa i Emila
8:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Danuty z okazji
 80 urodzin i dla wnuka Roberta z okazji 30 urodzin
9:30 [Zbytków] Za + Józefa Żur w 1 rocznicę śmierci
11:00 Chrzest: Emilia Kinga Kuboszek, Ryszard Sebastian Moj
 Roczek: 
17:00 Za + Brunona Bilika, ++ rodziców, brata Adolfa, + żonę
 Marię i szwagra Franciszka
Poniedziałek – 10.08        św. Wawrzyńca
7:00 1) Za + Zygmunta Polczyka na pamiątkę urodzin, ++  
 rodziców oraz Konkordię Kurczyk w 10 rocznicę śmierci
 2) Za + Roberta Różankowskiego – od koleżanek z pracy
 Emi Market
Wtorek – 11.08                   św. Klary
7:00 1) Za + Stefana Jasik na pamiątkę urodzin, 2 żony, siostrę
 Helenę i ++ rodziców i teściów
 2) Za + Marię Bilińską – od rodziny Kossek
Środa – 12.08          św. Joanny Franciszki de Chantal
7:00 1) Za + Henryka Francuza w 4 rocznicę śmierci
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 2) Za + Wandę Chlebek – od Mirosławy 
 i Stanisława Puszczewicz 
Czwartek – 13.08 – Fatima          św. św. Poncjana i I Hipolita
8:00 Za + Józefa Szczudło, ++ rodziców, teściów, Annę
 Szczudło i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 [Zbytków] Za + Karola Żyła w 6 rocznicę śmierci i + żonę 
 Jadwigę
20:00 Nabożeństwo Fatimskie
Piątek – 14.08       św. Maksymiliana Marii Kolbego
18:00 1) Za + Henryka Sosnę w 10 rocznicę śmierci
 2) Za Bronisławę Pachuła, synową Danutę, rodziców,
 teściów, siostrę, braci, chrześniaka Bogdana i zonę
 Grażynę
Sobota – 15.08   Uroczystość Wniebowstąpienia NMP
6:30 Za + Rudolfa i Helenę Herman, + ojca redemptorystę
 Józefa Hermana, + Emilię Herman i ich rodziców
8:00 Za + Matyldę i Jana Szupina, córkę, synów, synowe, 
 zięciów i zmarłych z rodziny
9:30 [Zbytków] Za + Andrzeja Dąbrowskiego i ++ z rodziny
11:00 Za + Anzelma Standurę na pamiątkę urodzin, żonę Marię,
 ++ rodziców i rodzeństwo
17:00 Za + Annę Gabzdyl w rocznicę śmierci, ++ z rodzin
 Gabzdyl i Pustelnik
XX Niedziela Zwykła – 16.08   
6:30 Za + Józefa Kubicę, ++ Stefanię i Alberta Strządała
8:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej i św. Jacka z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Ks. Kanonika
 Jacka z okazji imienin
 2) W intencji ks. Wojciecha o Boże błogosławieństwo 
 w służbie na nowej parafii (oficjalne pożegnanie) 
9:30 [Zbytków] Za + Zofię Wojtek w 6 rocznicę śmierci
11:00 Za + Erwina Walę w rocznicę śmierci, ++ rodziców 
 i teściów
17:00 Za + Bronisławę Kajstura, męża Jana, brata, rodziców,
 teściów i dziadków 
Poniedziałek – 17.08                  św. Jacka
7:00 1) Za + Stanisława Pachułę, ++ rodziców: Franciszka 
 i Marię, braci: Karola, Rudolfa, Jana, siostrę Martę,
 szwagra Adolfa i bratową Zofię
 2) Za + Reginę Bojdę – od rodziny Kuś i Strządała 
 3) W intencji Pielgrzymów rowerowej pielgrzymki 
 do Ołomuńca
Wtorek – 18.08 
7:00 1) Za + Kazimierza Zarembę w 10 rocznicę śmierci, żonę
  Cecylię, ++ rodziców i rodzeństwo
 2) Za + Piotra Janotę – od rodziny Spandel 
 * Za + Krystynę Gawron – od mieszkańców z ul. Nowej

Środa – 19.08          św. Jana Eudesa
7:00 1) Za + Józefa Pietrzyka, żonę Alojzję, ++ 4 córki, 
 2 synów, 4 zięciów, synową, wnuka i rodziców z obu 
stron
 2) Za + Antoniego Zachorka – od Kręgu Biblijnego 
 z Oświęcimia 
 * Za + Fryderyka Nowaka – od brata Bronisława z żoną,
 bratowej Joanny, bratanka Adama z rodzinami
Czwartek – 20.08               św. Bernarda
8:00 Za + Jadwigę Podskarbi, + Grażynę Podskarbi, ++ 
 z rodziny Podskarbi i + Hermana Sikorę
 * Za + Kazimierza Drobika – od sąsiadów z ul. Nowowiejskiego
18:00 [Zbytków] Za + Mariana Sadowskiego w 6 rocznicę
 śmierci, + Emila Smolorza i żonę Jadwigę
Piątek – 21.08                      św. Piusa X pap.
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci za: 
 ++ Cecylię Worek, Janinę Gawlińską
 2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
 o dalsze błogosławieństwo dla Kornelii w 18 rocznice
 urodzin
 * Za + Józefa Żura – od wnuków z rodzinami
Sobota – 22.08          NMP Królowej
7:00 Za ++ Marię i Tadeusza Michner, ++ rodziców, rodzeństwo
 z obu stron, ++ Kapłanów i Siostry Zakonne
18:00 1) Za + Emilię i Rudolfa Koniecznych, + córkę Jadwigę 
 i syna Jana, wnuka Grzegorza 
 2) Za + Renatę Indyk – od kolegów i koleżanek ze szkoły
 podstawowej 
XXI Niedziela Zwykła – 23.08
6:30 Za Parafian
8:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej i św. Bartłomieja w intencji Ks. Bartłomieja
 z okazji imienin
9:30 [Zbytków]Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem
 Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane
  łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Jerzego 
 z okazji 50 urodzin 
11:00 Za + męża Zbigniewa Stawiniczego w 3 rocznicę śmieci,
 ojca Władysława, ++ Marka i Lidię Stawniczy
17:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Ani i Janusza 
 z okazji 25 rocznicy ślubu
Poniedziałek – 24.08                św. Bartłomieja, ap.
7:00 1) Za ++ Helenę i Franciszka Ociepka – od córki Małgorzaty
 z rodziną
 2) Za + Aleksandrę Śleziak – od Doroty Wieczorek
 3) Za + Jana Pisarka – od córki Renaty z rodziną 
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dzięKujemy naszym ofiarodaWcom:dzięKujemy naszym ofiarodaWcom:

Wtorek – 25.08       św. Ludwika i Józefa Kalasantego
7:00 1) Za + Stefanię i Gustawa Rajwa, siostrę Helenę, 
 ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Tadeusza Kajsturę – od szwagierki Agaty z rodziną
 3) Za + Antoniego Klepka i żonę Helenę – od rodziny
 Kuś ze Zbytkowa
Środa – 26.08          NMP Częstochowskiej
7:00 1) Za + Brunona Strządałę w 7 rocznicę śmierci
 2) Za + Kazimierza Berka – od siostry z rodziną
18:00 Za + Józefa Arkularego, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo
 i szwagrów
Czwartek – 27.08                św. Moniki
8:00 1) W intencji Czcicieli Apostolatu maryjnego i Patronki 
 Dobrej Śmierci, żyjących i zmarłych
 2) Za Beatę Staniek – od rodziny Kaplita
18:00 [Zbytków] Za + Władysława Szemik na pamiątkę urodzin,
 + żonę Helenę, syna Zygmunta, ++ rodziców i krewnych
 z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
Piątek – 28.08         św. Augustyna
18:00 1) Za Adolfa Blobla, żonę Martę, ++ rodziców i rodzeństwo
 z obu stron
 2) Za + Otylię i Rudolfa Mazurek, + Emilię Jasiak, 
 ++ rodziców z obu stron
 3) Za + Bronisławę Kasza – od rodzin Szoda i Nowak 
 z Łodygowic 
Sobota – 29.08  Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
7:00 Za + Anielę i Jana Szpernol, ++ rodziców: Annę i Jana 
 Strządała
12:00 [Ślub] Koterba - Omozik
15:00 [Ślub] Łuczak - Łabuś
18:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski 

 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Wandy i Stanisława
 z okazji 25 rocznicy ślubu, oraz dla Agnieszki i Kazimierza
 z okazji 20 rocznicy ślubu
 2)Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Bronisławy 
 i Jana z okazji 45 rocznicy ślubu
 3) Za + Walerię Staroń w 25 rocznicę śmierci i ++ rodziców
XXII Niedziela Zwykła – 30.08
6:30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Bronisławy
 z okazji 65 urodzin
8:00 W intencji Ojczyzny
9:30 [Zbytków] Intencja Dziękczynno-błagalna w 18 rocznicę
 urodzin Kordiana z prośbą o potrzebne łaski, dobre
 rozeznanie powołania, zdrowie i opiekę Matki Bożej
 Szkaplerznej oraz o potrzebne łaski dla brata Maksymiliana
 i rodziców
11:00 Za + Władysława Krymiec, ++ rodziców i teściów
17:00 Za + Franciszka i Marię Szweblik
Poniedziałek – 31.08            
7:00 1) Za + Mariannę Francuz na pamiątkę urodzin, ++ męża
 Alojzego, 2 synów: Ludwika i Andrzeja i dusze w czyśćcu
 cierpiące 
 2) Za + matkę Helenę Ryszka, ojca Franciszka Światłoch,
 ojczyma Józefa Ryszka
 8:00 Za + Tadeusza Janotę w 2 rocznicę śmierci, ++
 rodziców z obu stron i ++ pokrewieństwo 

* - ks. Bartłomiej odprawia na pielgrzymce

P. Reginie i Mirosławowi Uchyła
P. Barbarze i Czesławowi Labza
P. Barbarze i Mikołajowi Pietrzyk
P. Marii i Albertowi Dziadek
P. Mirosławie i Janowi Jałowiczor
P. Mirosławie i Janowi Brandys
P. Cecylii Lang
P. Annie Kasperydus
P. Marii Kusarek

P. Marii Kawa
P. Barbarze Szczypka
P. Marii Kucharczyk
P. Annie Janota
Rodzinie Pająk
P. Czaja
Oraz licznym, anonimowym ofiarodawcom, 
Bóg Zapłać!
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Do tej pory cieszyłem się zdrowiem 

i dobrą kondycją fizyczną. Miałem 

poczucie, że jestem silny i nic tej 

siły mi nie odbierze - myliłem się.

Moja historia z wirusem zaczęła się 

w kwietniu, gdy pojawiły się typowe 

oznaki choroby. Krótko potem test 

i wynik pozytywny. Miałem wra-

żenie, że w tym momencie czas się 

zatrzymał… Od razu szybka analiza 

sytuacji z kim się widziałem przez 

ostatnie dni. Po namyśle okazało 

się, że spotykałem się tylko z moimi 

najbliższymi: żoną i dziećmi. 

Pierwsze tygodnie kwarantanny to 

był dobry czas dla naszej rodziny- 

czas dopołudniowej wspólnej nauki 

z dziećmi, czas wspólnej modlitwy, 

nasze życie zwolniło ...

Po dwóch tygodniach w czasie 

których najważniejsze okazało się 

zorganizowanie czasu wspólnego, 

przyszedł czas na test stwierdzający 

czy jesteśmy już zdrowi, pierw-

szy wymaz – wszyscy negatywni. 

Kolejne dni oczekiwania i kolejny 

wymaz – żona i dzieci – negatywni,    

a ja …pozytywny. Ten fakt bardzo 

mnie załamał… Miałem wrażenie, 

że ten wirus to jakaś niekończąca 

się historia. Nie pomagał brak in-

formacji i setki minut spędzonych 

przy telefonie w oczekiwaniu na 

dobre wieści. Podczas kolejnych 

tygodni czekania na wyniki testów 

towarzyszyło mi zwątpienie, czy to 

w ogóle można pokonać i czy wró-

cę jeszcze do pracy. Sytuacja taka 

przypominająca rosyjską ruletkę: 

pozytywny – negatywny. Po wielu 

tygodniach izolacji, dzięki Bożej 

Opatrzności zostaliśmy zwolnieni 

z kwarantanny. 

Chorując na COVID w izolacji 

domowej, trzeba być uzbrojonym w 

niesamowitą cierpliwość. Dla mnie 

niezrozumiałe było to, że jako osoba 

chora muszę o wszystko się upominać. 

Składane deklaracje przez sanepid 

często nie były wiążące, a terminy 

nie były przestrzegane. Jak w takich 

warunkach można dochodzić do 

zdrowia? Rzadko mówi się również 

o tym jak bardzo ta choroba jest 

obciążająca psychicznie. Dla mnie 

mieszkającego z rodziną było to  

odczuwalne, kiedy jest się zdanym 

tylko na ludzi dobrej woli, którzy na 

szczęście dostarczali nam wszystko      

co było potrzebne. Najgorsze jest 

poczucie bezsilności i bezradności, 

bo cokolwiek chciałem załatwić – 

pojawiały się problemy. Czułem się, 

jakbym wielokrotnie uderzał głową 

o ścianę. Zacząłem mieć poczucie, 

że kompletnie straciłem kontrolę nad 

własnym życiem i jestem zdany na 

łaskę jakiegoś inspektora sanepidu, 

a pomocy ze strony służby zdrowia 

(przecież tak dobrze radzącego 

sobie z sytuacją) bezpośrednio nie 

odczułem.

Czas kwarantanny był trudny dla 

naszej rodziny,  ale  i wspaniały jeśli 

chodzi o wspólne życie rodzinne, 

wspólną modlitwę, wspólne rozmowy, 

gry, zabawy i pracę w domu. Był 

to czas inny od ciągłej codziennej 

gonitwy – nagle okazało się, że jest 

możliwość wspólnego czytania Biblii 

co bardzo spodobało się dzieciom i 

tak zastało do dziś. Był to naprawdę 

czas wielkiej próby, która wzmocniła 

nasze więzi rodzinne. Żartujemy, że 

już nic nas nie złamie, a po wirusie 

zostały tylko dobre efekty dane przez 

Pana Boga. 

Parafianin

roK 2020 – covid, Wiara, nadzieja i miłośćroK 2020 – covid, Wiara, nadzieja i miłość
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atrybuty atrybuty 
śWiętychśWiętych

Święta Klara – wspomnienie liturgiczne: 11 sierpnia

Urodziła się w 1193 r. w rodzinie Scifi. Przyjęła habit 
zakonny z rąk św. Franciszka, co dało początek klary-
skom. Mieszkała w klasztorze San Damiano w pobliżu 
Asyżu. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do 
Męki Pańskiej i Eucharystii. Pielęgnowała ubóstwo, 
praktykowała liczne umartwienia. Zmarła w 1253 r., 
została kanonizowana w 1255 r. przez Aleksandra IV. 
Przedstawiana jest w habicie zakonnym, niekiedy w 
bramie klasztoru. Towarzyszą jej charakterystyczne 
atrybuty: krzyż nawiązuje do jej szczególnego rozwa-
żania Męki Pańskiej, księga wyobraża Pismo Święte, 
które często czytała, lub Regułę III Zakonu, którą 
papież Grzegorz IX zatwierdził na kilka dni przed 
jej śmiercią. Lilia jest symbolem czystości, a gałązka 
oliwna odnosi się do dwukrotnego wymodlenia przez 
Klarę pokoju dla Asyżu: w 1233 r. przed Saracenami i 
w 1234 r. przed wojskami Fryderyka II. Lampa praw-
dopodobnie nawiązuje do jej imienia (klara – jasna) 
lub do naczynia z promienistą hostią.

Święty Maksymilian Maria Kolbe – wspomnienie 
liturgiczne: 14 sierpnia

Rajmund Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w 1894 
r., był franciszkaninem, misjonarzem i publicystą. W 
1917 r. założył międzynarodowe stowarzyszenie pod 
nazwą Rycerstwo Niepokalanej, czasopismo ”Rycerz 
Niepokalanej”, a w 1927 r. także klasztor franciszkań-
ski Niepokalanów – miejsce swej działalności. Zginął 
zamordowany w obozie koncentracyjnym Auschwitz, 

gdzie dobrowolnie zgodził się pójść do bunkra głodo-
wego za innego więźnia. Został beatyfikowany w 1971 
r. przez Pawła VI, a kanonizowany w 1982 r. przez 
Jana Pawła II.

Przedstawiany jest w habicie franciszkańskim lub 
obozowym pasiaku. Posiada liczne atrybuty, z których 
najczęstszymi są: korona z drutu kolczastego, numer 
obozowy, panorama obozu, zakratowane okno, sztandar 
ze swastyką u stóp świętego i orzeł w rozerwanych 
okowach, które nawiązują do dwukrotnego uwięzienia 
o. Kolbego przez hitlerowców (w 1939 i 1941 r.) i jego 
męczeńskiej śmierci. Wizerunek Niepokalanej przy-
pomina o głębokim maryjnym nabożeństwie świętego, 
zaś biała i czerwona korona odnosi się do objawienia, 
podczas którego dwunastoletniemu Rajmundowi 
Niepokalana dała do wyboru dwie korony: czerwoną 
oznaczającą męczeństwo i białą – czystość. Chłopiec 
sięgnął po obydwie.

Święty Augustyn – wspomnienie liturgiczne: 28 
sierpnia

Syn Moniki, urodził się w 354 r w Tagaście (w obecnej 
Algierii), był teologiem, pisarzem apologetą*, jednym 
z czterech wielkich łacińskich Doktorów Kościoła. Od 
396 r. pełnił funkcję biskupa Hippony. Na podstawie 
jego pism i wypowiedzi ułożono normy życia wspól-
notowego dla kapłanów, co dało początek tzw. Regule 
św. Augustyna. Zmarł w 430 r. w Hipponie.

Przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybuty 
to: dziecko przelewające wodę z morza do kałuży – jako 
zobrazowanie niemożności zgłębienia tajemnic Trójcy 
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Sierpień kojarzy się z pielgrzymkami. 
Ze Strumienia i Zbytkowa przenieśmy 
się zatem prawie 150 km dalej – do 
Ołomuńca, jednego z najpiękniej-
szych pod względem zabytków miast  
w Czechach. Miejsce to jednak skry-
wa także bardzo smutną historię, tj. 
męczeństwa i śmierci Jana Sarkandra. 
Będąc w Ołomuńcu i chcąc poznać tę 
historię, należy udać się do Kaplicy  
św. Jana Sarkandra. 

Została wybudowana tam, gdzie 
wcześniej znajdowało się więzienie. 
Gdy Jan Sarkander w XIX w. został 
beatyfikowany, przybrała jego imię. 
Pod kaplicą są podziemia z dawnego 
więzienia. Pielgrzymi, widząc koło, 
na którym rozciągano ciało Jana 
Sarkandra, mogą zrozumieć, jak 
bardzo cierpiał. 

Przed kaplicą znajduje się Źródło 
Żywej Wody św. Jana Sarkandra. 
Fontanna symbolizuje odwieczną walkę 
dobra i zła. Warto podejść również 
pod Kolumnę Trójcy Przenajświętszej  
i Kolumnę Maryjną w Ołomuńcu 
(tytułowaną też w niektórych prze-
wodnikach i stronach internetowych 
jako Kolumna Świętej Trójcy albo 
Kolumna Trójcy Świętej), gdzie 
także znajduje się rzeźba św. Jana 
Sarkandra. Zaś w katedrze św. 
Wacława zostały umieszczone re-
likwie św. Jana Sarkandra. 

Źródło:
Ołomuniec - zwiedzanie, atrakcje i infor-

macje praktyczne, czerwiec  2019
https://www.podrozepoeuropie.

pl/olomuniec-zwiedzanie/ [dostęp: 
14.07.2020]. 

Natalia Gabryś-Klus

ołomuniec – miejsca zWiązane ze ołomuniec – miejsca zWiązane ze 
śW. janem sarKandremśW. janem sarKandrem

Świętej. Anioł mówiący do ucha świętego oznacza 
natchnienie. Grupa uczniów to kapłani, którzy pod 
przewodnictwem swojego biskupa, żyjąc we wspól-
nocie, doskonalą swe życie duchowe. Księga oznacza 
mądrość i działalność pisarską świętego. Płomieniste 
serce to symbol jego gorliwości w głoszeniu Królestwa 
Bożego. Przebite strzałą serce oznacza skruchę, żal za 
grzechy i miłość. 

*Według Słownika języka polskiego apologeta to:
1. «obrońca jakiejś idei, sprawy albo osoby»
2. «pisarz chrześcijański w II–IV w. n.e., broniący swojej religii 
przed zarzutami i oskarżeniami przeciwników»

Grażyna Gądek
/na podstawie: Józef Marecki, Lucyna Rotter: Jak czytać wize-
runki świętych/
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