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Co roku żegnający się na Jasnej 
Górze pielgrzymi, mówią: „Do 
zobaczenia za rok, na pewno będę, 
planuję iść”. Nikt z nas zapewne 
nie przypuszczałby, że tegoroczne 
pielgrzymowanie będzie inne niż 
dotychczas. Gdy koronawirus „roz-
pędził się za bardzo”, martwiłam 
się, czy będzie mi dane pielgrzymo-
wać, ale modlitwa do Matki Bożej  
i zawierzenie tej sprawy Panu 
Bogu sprawiły, że udało 
się! 10-osobową grupą, razem  
z Księdzem Stefanem Sputkiem, 
wyruszyliśmy 8 sierpnia z Cieszyna 
na Jasną Górę, aby dotrzeć tam 11 
sierpnia na Mszę Świętą o godzinie 
13.30. Jak się później okazało grupa  
ta stanowiła człon XXIX pieszej 
pielgrzymki.  

Nie było mi łatwo… Cały czas 
w pamięci miałam wszystkich 
Pielgrzymów, którzy zapewne 
też chcieliby iść. Podczas marszu 
brakowało mi Pielgrzymkowej 
Rodziny, której nie widziałam 
cały rok i tak bardzo chciałam się 
z nią spotkać. Od lat udzielam się 
w grupie muzycznej - w tym roku 

miałam mniej zadań. Były odcin-
ki, które musieliśmy przemierzać  
z maseczkami.  Idąc przypomina-
łam sobie nasze pielgrzymkowe 
przygody i piosenki, które lubiliśmy 
śpiewać. Modliliśmy się różańcem, 
koronką, śpiewaliśmy pieśni, ale 
nie było pogodnych wieczorów, nie 
ułożyliśmy nowej przyśpiewki. Apel 
Jasnogórski bez tylu osób również 
był smutny. Zawsze płaczę z radości, 
gdy jestem w Alejach Jasnogórskich. 
W tym roku radość przeplatała się 
ze smutkiem. Obok mnie zabrakło 
Pielgrzymów. Cisza i pustka prze-
rażały mnie. Zawsze w Alejach 
było tyle pieszych pielgrzymek, 
tylu ludzi, którzy przyjeżdżali nas 
powitać. Otuchy dodali mi znajomi 
pielgrzymi, jedni w strojach regio-
nalnych, kolejni skupieni wokół 
Jadzi z gitarą, wspólnie zaczęliśmy 
śpiewać. Na Alejach Jasnogórskich 
Adam poprowadził relację na żywo 
z pomocą Facebooka, abyśmy ra-
zem mogli przybyć do Maryi. Do 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej nie było kolej-
ki. Pamiętacie zapewne, Drodzy 

Pielgrzymi, jak rok temu czekaliśmy 
dobre 40 minut, aby pomodlić się w 
Kaplicy Cudownego Obrazu. Po raz 
pierwszy, odkąd pielgrzymuję, było 
nas tak mało, że Msza Święta nie 
odbyła się na Wałach Jasnogórskich, 
ale w Kaplicy Cudownego Obrazu. 
Tam również dłużej niż zwykle 
mogliśmy się pomodlić, ponieważ 
brakowało pielgrzymek, chociaż z 
naszej diecezji kilka w małym, re-
prezentatywnym składzie przybyło.

Jestem bardzo wdzięczna za to, 
że dane mi było pielgrzymować 
(dać świadectwo wiary w tym 
trudnym okresie), za ludzi, którzy 
tworzyli tę grupę, za tych, którzy 
okazali nam pomoc, ale także nie 
mogę się już doczekać ustania 
koronawirusa i wspólnej drogi  
do Częstochowy z Wami. Modliłam 
się za każdego z Was. Widziałam 
również poprzez Facebooka, że 
odbyło się spotkanie modlitewne 
na Kaplicówce w sobotę 8 sierpnia  
o godzinie 15.00. Dziękuję za film 
i zdjęcia, które mi po nim wysłali-
ście. Wielka radość ogarnęła mnie 
13 sierpnia, gdy znów chociaż na 

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – inna niż zwykle - okrutny koronawirus
Kiedy słyszę Twój głos, sTawiam Kolejny KroK …Kiedy słyszę Twój głos, sTawiam Kolejny KroK …



- 3 -

sTaTysTyKi - sierpień 2020sTaTysTyKi - sierpień 2020
CHRZTY:

• Michalina Maria Malik
• Karolina Maria Grzyb
• Ryszard Sebastian Moj
• Emilia Kinga Kuboszek
• Jagna Justyna Wądolny

POGRZEBY:
 + Maria Szpernol
 + Zyta Pieczka
 + Zbigniew Kawa
 + Marek Wójtowicz
 + Siostra Maria Dominika Zettelmann

słowosłowo  
proboszczaproboszcza
K o c h a n i  p a r a f i a n i e ! 

Na Mszy świętej 16 sierpnia podzięko-
waliśmy księdzu Wojciechowi za jego 
piękną czteroletnią duszpasterską pracę 
w naszej parafii. Dziś przychodzi mi 
serdecznie powitać w naszej rodzinie 
parafialnej nowego księdza wikare-
go księdza Macieja. Zapewniamy 
go o modlitwach w jego intencji. 
We wtorek 1 września rozpoczyna 
się nowy rok szkolny i katechetyczny. 
Chcemy rozpocząć go celebracją 
Eucharystii dla dzieci, młodzieży, 
nauczycieli i rodziców. Zapraszamy 
wszystkich by uprosić jak najwięcej 
Łaski u Boga, bo wyjątkowo jej potrze-
ba w cieniu tej pandemii koronawirusa. 
W pierwszą niedzielę września, 
tym razem w kościele w Zbytkowie 
zgromadzimy się na mszy świętej 
„Żniwnej” o godzinie dziesiątej, by 
podziękować Bogu za tegoroczne 
zbiory. Będziemy jednocześnie 
prosić, by tak ciężko zapracowa-
nego „chleba” nie brakło nikomu. 
Przy okazji warto przypomnieć, że 

każda Eucharystia jest ucztą miłości 
w czasie której Jezus naucza nas 
swoim słowem i posila Najświętszym 
Ciałem oraz Krwią. My chrześcijanie 
jesteśmy wezwani do budowania 
cywilizacji opartej na umiejętności 
przebaczania. To trudne zadanie 
zwłaszcza w obliczu wezwania do 
przebaczania ludziom nam nieprzy-
chylnym. Jezus daje nam wspaniałą 
lekcję wybaczania, nigdy o tym 
nie zapominajmy. Dlatego zawsze 
odrzucajmy wszelkie uprzedzenia i 
podejmujmy trud szukania wszelkich 
płaszczyzny porozumienia: z drugim 
człowiekiem, w rodzinie, w szkole 
w pracy czy na ulicy... Niech nam 
w tym Bóg błogosławi.

chwilę modliliśmy się razem w 
Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu. 
16 sierpnia spotkaliśmy się, razem 
z grupą pieszych pielgrzymów 
wędrujących w poprzednich latach 
do Łagiewnik, aby złożyć życzenia 
imieninowe Księdzu Proboszczowi i 
podziękować Księdzu Wojciechowi 
Olesińskiemu za posługę duszpasterską  
w parafii strumieńskiej oraz opiekę 
nad pielgrzymami. 

26 sierpnia, w uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej, włączyliśmy się 
w oprawę muzyczną podczas Mszy 
Świętej wieczornej.

Dziękuję Wszystkim, którzy modlili 
się za mnie!

Materiały z XXIX Pieszej Pielgrzymki Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę są jeszcze za-
mieszczone na YouTube:

Pielgrzymka Bielsko-Żywiecka na Jasną 
Górę, https://www.youtube.com/channel/

UCTCAElwwlOxbWEv1UPz_aJg [dostęp: 20.08.2020]. 
Natalia Gabryś-Klus

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi 
Jackowi Kobiałce za zgodę na po-
prowadzenie różańca, możliwość 
zaśpiewania pieśni Maryjnych przed 
nabożeństwem oraz dostąpienia 
zaszczytu niesienia figury Matki 
Bożej Fatimskiej.
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pożegnania nadszedł czaspożegnania nadszedł czas
Pomimo wciąż panującej pande-

mii i wszechobecnego lęku przed 
zarażeniem, Sanktuarium św. 
Barbary 16 sierpnia 2020 
r. wypełniło się ludźmi 
jak dawniej. Nie był 
to przypadek, lecz 
potrzeba serca wielu 
parafian. Tego dnia 
Msza św. o godzinie 
8:00 była sprawowana 
w wyjątkowych inten-
cjach. Po pierwsze  w przeddzień 
wspomnienia św. Jacka modliliśmy 
się w intencji naszego Proboszcza, 
Ks. Kan. Jacka Kobiałki z okazji 
imienin. Po wtóre modliliśmy się 
o Boże błogosławieństwo dla Ks. 
Wojciecha Olesińskiego, który po 
4 latach działań duszpasterskich w 
naszej parafii, wolą Ks. Bp., został 
przeniesiony do Parafii św. Macieja 
w Andrychowie. 

 Mszy św. w sposób symboliczny 
po raz ostatni przewodniczył Ks. 
Wojciech. Nie brakowało chwil 

wzruszenia i nostalgii, wspomi-
nając wydarzenia i działania, w 

których brał udział, a często 
inicjował Ks. Wojciech. 

Pod koniec Mszy św. 
swoją wdzięczność 
za pracę i oddanie 
Parafii w Strumieniu, 
odchodzącemu wi-

kariuszowi wyraził 
Ks. Proboszcz. Po nim 

ustawiła się kolejka ludzi, 
składająca się z reprezentantów 

poszczególnych grup przyparafialnych, 
którzy chcieli pożegnać swojego 
duszpasterza. Wśród składających 
życzenia i wyrażających dziękczy-
nienie za dar posługi Ks. Wojciecha 
nie zabrakło: Dzieci Maryi, Harcerzy, 
Liturgicznej Służby Ołtarza, Rady 
Parafialnej, Grupy modlitewnej 

„Wieczernik”, Pieszych Pielgrzymów, 
Oazy Rodzin, Przedstawicieli Związku 
Emerytów, Pocztów Sztandarowych 
i dzieci z „Wakacji z Bogiem”. 

Pięknych słów, życzeń i pochwał 
nie było końca. Wszyscy byli zgodni, 
że te 4 lata minęły o wiele za szybko. 
Nie ma jednak powodów do rozpaczy, 
Andrychów nie jest aż tak daleko, a 
w naszej parafii dobre dzieła będzie 
kontynuował następca - Ks. Maciej.

Ksiądz Wojciech także nie krył 

wdzięczności za czas, jaki został 
mu dany w strumieńskiej parafii. 
Z pewnością wiele jej zawdzięcza 
i będzie zawdzięczał. Pierwsza bo-
wiem parafia zawsze dla kapłana jest 
wyjątkowa i ma uprzywilejowane 
miejsce w sercu każdego księdza. 
Możemy być pewni, że i to przy-
czyniło się do pragnienia wyraże-
nia zewnętrznie tej wdzięczności. 
Ks. Wojciech ofiarował Parafii św. 
Barbary w Strumieniu piękny tron 
pod monstrancję, dzięki czemu każda 
adoracja Najświętszego Sakramentu 
bdzie nam przypominać postać ks. 
Wojciecha Olesińskiego.  

Misja kapłana ma realizować 
słowa Jezusa Chrystusa: „Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu!” Mk 16, 
15. Trzeba zaufać decyzjom Biskupa 
Ordynariusza, który pod natchnie-
niem Ducha Świętego podejmuje 
decyzje o zmianach personalnych, 
które mają być dla dobra Kościoła.

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, 
który wybierasz sobie spośród ludzi 
kapłanów, naczynia Twojego nieprze-
branego miłosierdzia i pośredników 
Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię 
dzisiaj dla nich, szczególnie dla Ks. 
Wojciecha w imieniu całego Ludu 
Bożego, o świętość, wytrwałość w 
powołaniu. o potrzebne łaski, Amen.

Ks. Bartłomiej
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inTencje mszalne - wrzesieńinTencje mszalne - wrzesień
W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.

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

Wtorek – 1.09                     
7:00	 Za	+	Henryka	Kulisa,	++	z	rodziny	Kulis,	+	Józefa	Kubicę
		 i	Halinę	Sosnowską
8:00	 Nowy	rok	szkolny,	o	Boże	błogosławieństwo	dla	uczniów
 i nauczycieli (kl. 1-3)
9:00	 Nowy	rok	szkolny,	o	Boże	błogosławieństwo	dla	uczniów
 i nauczycieli (kl. 4-8)
18:00	 1)	Za	+	Marka	Kryskę,	+	teścia	Alojzego	Skaźnika,	
	 ++	Wiktorię	i	Franciszka	Kucz
	 2)	Za	+	Łucję	i	Bronisława	Giertugę,	+	Antoniego	Michalika,
	 ++	rodziców,	rodzeństwo	i	dusze	czyśćcowe	
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	1/30
Środa – 2.09           
7:00	 Za	++	Jadwigę	i	Józefa	Palarczyk,	syna	Franciszka
18:00	 1)	Za	++	rodziców:	Pawła	i	Helenę	Kuś,	++	dziadków,
	 rodzeństwo	i	pokrewieństwo
	 2)	Za	+	Małgorzatę	i	Antoniego	Mejnert,	++	rodziców	
	 i	rodzeństwo	
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	2/30
1-szy Czwartek Miesiąca – 3.09           św. Grzegorza Wielkiego
8:00	 Za	+	Franciszka	Szupinę,	++	rodziców,	rodzeństwo,	
	 +	żonę	Annę	
18:00	 [Zbytków]		W	intencji	czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	
	 i	zmarłych
18:00	 1)	Za	++	Marię	i	Franciszka	Garbicz,	++	z	rodziny
	 2)	Za	+	Bronisława	Kojzara	w	10	rocznicę	śmierci,	
	 ++	Teresę	i	Teofila	Kajstura,	++	Otylię	i	Jana	Witas
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	3/30
1-szy Piątek Miesiąca – 4.09       Bł. Marii Stelli i Towarzyszek
7:00	 W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa,
	 żyjących	i	zmarłych
16:30	 [Zbytków]	Za	+	Ludwika	Chybiorza	w	15	rocznicę	śmierci
18:00	 1)	Za	+	Karola	i	Zofię	Zaremba,	++	córki:	Marię	i	Magdalenę,
	 +	syna	Kazimierza	i	Karola,	synową	Cecylię
	 2)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	w	3	rocznicę	śmierci,	
	 ++	rodziców:	Helenę	i	Błażeja,	++	teściów:	Elżbietę	
	 i	Wilhelma,	++	pokrewieństwo	z	obu	stron
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	4/30
1-sza Sobota – 5.09        św. Matki Teresy z Kalkuty
7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone
	 Niepokalanemu	Sercu	Maryi
13:00	 Ślub:	Więcek-Dziendziel	
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
	 3)	Za	+	Janinę	Nowok,	synową	Halinę,	Zuzannę,	Elfrydę
 i + Jana Morcinek

	 *	Za	+	Marię	Szpernol	5/30
XXIII Niedziela Zwykła – 6.09     
6:30	 Za	++	teściów:	Agnieszkę	i	Jana	Czakon,	++	rodziców,
	 rodzeństwo,	+	wnuka	Dawida,	++	znajomych	i	dusze	
	 w	czyśćcu	cierpiące
8:00	 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmarłych
9:30	 Za	+	Julię	Tomaszek,	+	męża	Józefa,	++	rodziców	
	 z	obu	stron,	+	synów:	Franciszka	i	Józefa,	wnuczkę
	 Lucynę	i	dusze	czyśćcowe
10:00	 [Zbytków]	1)	Msza	św.	„żniwna”	–	dziękczynienie	Bogu
	 za	tegoroczne	plony
	 2)	Za	+	Gertrudę	Dziendziel	w	7	rocznicę	śmierci,	+	męża
	 Romana
11:00	 Za	+	mężą	Stanisława	Wyleżucha
15:00	 Ślub:	Wieliczka-Skupień
17:00	 Za	+	Emericha	Krzempka	w	1	rocznicę	śmierci,	+	żonę	
	 Emilię
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	6/30
Poniedziałek – 7.09     św. Melchiora Grodzieckiego
7:00	 Za	+	Zbigniewa	Nowek	w	18	rocznicę	śmierci,	+	żonę
	 Anielę
18:00	 1)	Za	+	Emilię	Żerdka	w	38	rocznicę	śmierci,	+	męża
	 Wiktora
	 2)	Za	+	Władysława	Mistat,	+	synową	Marię	i	++	rodziców
	 i	teściów
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	7/30
Wtorek – 8.09              
7:00	 Za	+	Marię	Janota,	++	rodziców,	rodzeństwo,	++	szwagierkę
	 i	szwagra
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	Bożej
	 Strumieńskiej	z	prośbą	o	Boże	błogosławieństwo	i	zdrowie
	 dla	Sebastiana	z	okazji	18	urodzin
	 2)	Za	+	Alojzję	Pietrzyk,	+	męża	Józefa,	4	córki,	2	synów,
	 4	zięciów,	synową,	wnuka	i	++	rodziców	z	obu	stron
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	8/30
Środa – 9.09              św. Piotra Klawera
7:00	 Za	++	Anitę,	Martę,	Edmunda	Jerszyńskich,	++	Martę	
	 i	Edwarda	Rauer
18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Helenę	i	Antoniego	Miłoń,	+	syna
	 Franciszka,	+	córkę	Teresę,	++	z	rodziny	Miłoń	i	Szpernol
	 2)	Za	+	Ludwika	Burkot	i	+	żonę	Ludwikę
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	9/30
Czwartek – 10.09       
8:00	 Za	+	Łukasza	Skalskiego	w	9	rocznicę	śmierci
18:00	 [Zbytków]	Za	+	Martę	Kopoczek,	+	męża	Ferdynanda,
	 ++	z	rodzin:	Gil,	Staroń,	Kopoczek
18:00	 1)	Za	++	Zofię	i	Józefa	Sosna,	++	rodziców	i	rodzeństwo,
	 ++	Emilię	i	Kornela	Waleczek	
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	 2)	Za	+	Ludwika	Gamża	w	1	rocznicę	śmierci
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	10/30
Piątek – 11.09                   
7:00	 Za	+	Tadeusza	Dudę	na	pamiątkę	urodzin
18:00	 1)	Za	+	Marię	Gawron	w	1	rocznicę	śmierci
	 2)	Za	++	Marię	i	Józefa	Wojtków,	++	córki:	Marię	Eugenię
	 i	Martę,	++	zięciów:	Józefa	i	Jana
	 3)	Za	++	Hildegardę	i	Czesława	Mejsak,	++	rodziców	
	 i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	11/30
Sobota – 12.09    Najświętszego Imienia Maryi
7:00	 Za	+	Pawła	Kurciusa	na	pamiątkę	30	urodzin,	++	Gizelę
	 i	Stanisława	Kluzik,	+	Władysława	Kurcius,	+	Małgorzatę
	 Chwieja,	++	z	rodziny	Krzempek
12:00	 Ślub:	Figura-Losa
18:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Kaplitę	w	32	rocznicę	śmierci,	
	 ++	rodziców
	 2)	Za	Bernadetę	Spandel	w	22	rocznicę	śmierci,	++
	 rodziców:	Dorotę	i	Alfreda	Spandel,	teścia	Henryka
	 Musiolika,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 3)	Za	+	Marię	Psota,	++	rodziców	i	rodzeństwo,	oraz
	 bratanicę	Aleksandrę
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	12/30
XXIV Niedziela Zwykła – 13.09 – Fatima    
6:30	 Za	+	teściów:	Jadwigę	i	Adolfa	Krzempek,	4	synów,	córkę,
	 ++	pokrewieństwo	z	obu	stron,	+	ks.	Kanonika	Alojzego
	 Raszkę	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
8:00	 Za	+	Władysławę	Szupina	w	18	rocznicę	śmierci,	męża
	 Emila,	++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
9:30	 Za	+	Jadwigę	Michalską,	+	mamę	Annę	Gabzdyl,	++	
	 z	rodziny	Gabzdyl	i	Pustelnik
10:00	 [Zbytków]	Za	+	Jana	i	Leopoldynę	Skaźnik,	+	syna
	 Alojzego,	zięcia	Franciszka	i	++	z	rodziny
11:00	 1)	Chrzest:	Blanka	Socha
						 				Roczek:	
	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	otrzymane
	 łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	i	zdrowie	dla
	 Mariana	z	okazji	60	urodzin
17:00	 Za	+	Franciszka	Strządałę,	++	rodziców:	Marię	i	Antoniego	
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	13/30
20:00 Fatima
Poniedziałek – 14.09 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7:00	 Za	+	Brunona	Goły,	+	siostrę	Wiktorię,	ich	++	rodziców:
	 Józefa	i	Marię,	dusze	czyśćcu	cierpiące
18:00	 1)	Za	+	Franciszka	Bukowiskiego	w	18	rocznicę	śmierci,
	 jego	++	rodziców:	Gertrudę	Stefana	oraz	+	brata	Jana	
 i Tadeusza
	 2)	Za	+	Walentego	Pustelnika,	++	rodziców	i	dziadków	
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	14/30
Wtorek – 15.09                                     NMP Bolesnej
7:00	 Za	++	Annę	i	Franciszka	Pisarek,	+	synów	i	córki,	synowe,
	 zięciów	i	wnuków
18:00	 1)	Za	+	Marię	Tyrtania	i	++	rodziców

	 2)	Za	+	Karola	Wantuloka	w	10	rocznicę	śmierci,	
	 ++	rodziców	z	obu	stron,	+	brata	Zygfryda	i	+	Jana
 Mendera 
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	15/30
Środa – 16.09  św. św. męczenników Korneliusza, pap i Cypriana bp.
7:00	 Za	+	Jana	i	Otylię	Sosna,	+	Ryszarda	Niedzielę	i	bratową
	 Mariolę
18:00	 1)	Za	++	Marię	i	Józefa	Waleczek,	++	rodziców	i	rodzeństwo
	 z	obu	stron
	 2)	Za	++	wujków:	Antoniego	i	Alojzego	Lazaz,	++	dziadków
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	16/30
Czwartek – 17.09 św. Roberta Bellarmina, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
8:00	 	Za	+	Rudolfa	i	Helenę	Herman,	++	z	rodziny	Herman,
	 Krzempek,	+	Huberta	Musik	i	++	z	rodziny	Musik	i	Zygmunt
15:00	 Ślub:	Sosna-Kempczyńska
18:00	 [Zbytków]	Za	++	Marię	Lapczyk	w	5	rocznicę	śmierci,	
	 +	męża	Stefana,	+	synów:	Kazimierza	i	Edwarda
18:00	 1)	Za	++	braci:	Kazimierza,	Stanisława,	Mirosława	i	Jana
	 Kajstura
	 2)	Za	++	Alfredę	i	Tadeusza	Polok,	wnuka	Marcina,	
	 +	Stanisława	Mroczka	i	2	żony,	syna	Eugeniusza,	synową	
	 Bernadetę	i	wnuka	Zbigniewa
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	17/30
Piątek – 18.09              św. Stanisława Kostki      
7:00	 Za	+	Alfreda	Migdała	na	pamiątkę	urodzin
18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci	za:	
	 Zbigniew	Kawa,	Marek	Wójtowicz
	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	przez	wstawiennictwo	Matki
	 Bożej	Strumieńskiej	z	prośbą	o	Boże	błogosławieństwo,		
	 zdrowie	i	dary	Ducha	Świętego	dla	Szymona	z	okazji	18
 urodzin
	 3)	Za	++	z	rodzin:	Turek,	Gaszczyk,	Kusarek
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	18/30
Sobota – 19.09                św. Januarego, bp.
7:00	 Za	+	Marka	Wójtowicza	–	od	koleżanek	i	kolegów	ze
	 szkoły	podstawowej	
11:30	 Ślub:	Lapczyk-Czylok
18:00	 1)	Za	+	Mieczysława	Łomozik,	++	rodziców,	żonę,	syna,
	 ++	z	rodziny	Łomozik,	Skorupa,	Czakon
	 2)	Za	+	Wandę	Bochenek,	męża	Jana	i	zięcia	Henryka
	 3)	Za	+	Cecylię	Krzysik	–	Od	rodziny	Szewczyk	
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	19/30
XXV Niedziela Zwykła – 20.09
6:30	 Za	++	rodziców:	Zofię	i	Władysława	Walek,	Magdalenę
	 i	Stanisława	Rygiel,	wnuczkę	Ewę
8:00	 Za	+	Zbigniewa	Kawę	–	od	sąsiadów	
	 9:30	 Za	+	Kazimierza	Kajsturę,	ojca	Tadeusza,	
	 ++	dziadków	i	teściów
10:00	 [Zbytków]	Za	++	Bronisława	Grzyba	w	2	rocznicę	śmierci
11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	Bożej
	 Strumieńskiej	z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	
	 z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	dla	żony	i	mamy
	 Soni	z	okazji	60	rocznicy	urodzin	–	Od	męża	z	dziećmi
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17:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	Bożej
	 Strumieńskiej	z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	
	 z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Ewy
	 z	okazji	60	urodzin	–	Od	męża	i	dzieci
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	20/30
Poniedziałek – 21.09       św. Mateusza ap.
7:00	 Za	+	Zbigniewa	Kawę	–	od	rodzin	Wróbel	i	Bydłowski	
18:00	 1)	Za	++	Jadwigę	i	Franciszka	Krzempek,	syna	Józefa,
	 córkę	Marię,	++	z	rodzin:	Krzempek	i	Trojok
	 2)	Za	+	Zofię	Popielarz,	męża	Zygmunta,	++	rodziców:
	 Mariannę	i	Ludwika,	brata	Jana	Kuboszków
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	21/30
Wtorek – 22.09           
7:00	 Za	++	Franciszka,	Józefa,	Daniela	Matera,	Bernadetę	
	 i	Janusza	Bielaszka	w	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
18:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Zarembe	w	10	rocznicę	śmierci,	
	 +	żonę	Cecylię	–	Od	Macieja	Macha	z	rodziną
	 2)	Za	++	Joannę	i	Stanisława	Płonka,	++	rodziców	
	 i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	22/30
Środa – 23.09              św. Pio z Pietrelciny
7:00	 W	intencji	czcicieli	św.	Ojca	Pio
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	otrzymane	
	 łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	dla	Ewy	
	 i	Adama	z	okazji	20	rocznicy	ślubu
	 2)	Za	++	z	rodzin:	Jurczyk	Paździor,	Śleziona,	Haspert,
	 Żerdka
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	23/30
Czwartek – 24.09      
8:00	 1)	W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki
	 Dobrej	śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	 2)	Za	+	Józefa	Niemczyk,	2	żony,	2	córki,	3	zięciów,
	 wnuka	Mariana
18:00	 [Zbytków]		Za	+	Joannę	i	Jana	Czerwińskich,	synów:
	 Jana	i	Karola,	córkę	Otylię,	zięciów:	Alojzego	i	Franciszka,
	 synową	Urszulę,	wnuka	i	wnuczkę
18:00	 Za	+	Mieczysława	Tekla
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	24/30
Piątek – 25.09                              
7:00	 Za	+	Eugeniusza	Milanowskiego	w	2	rocznicę	śmierci
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	otrzymane
	 łaski	z	prośbą	o	Boże	błogosławieństwo	i	zdrowie	w	dniu
 urodzin
	 2)	Za	+	Alojzego	Zelnera,	+	Alojzego	Korusa	i	+	Franciszka
	 Lala
	 3)	Za	++	Łucję	Przemyk,	++	Rozalię	i	Józefa	Kobocik,	
	 ++	rodziców	i	dziadków
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	25/30
Sobota – 26.09        św. św. Kosmy i Damiana
7:00	 Za	++	Annę	i	Stanisława	Kajsztura	
13:00	 Ślub:	Sliba-Androsiuk
18:00	 1)	Za	++	Mariannę	i	Franciszka	Gabzdyl,	Annę	Rajba,	
	 ++	Józefę	i	Jana	Szczypka

	 2)	Za	+	żonę	Henrykę	Dziewiecką,	++	teściów:	Marię	
	 i	Henryka	Nawrat,	++	rodziców:	Annę	i	Stanisława	
	 Dziewieckich,	+	brata	Edmunda	Dziewieckiego	z	żoną
	 Teresą,	++	ciocię,	wujków,	kuzynki,	kuzynów,	++	rodziców
	 chrzestnych	oraz	za	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	
	 3)	Za	++	rodziców:	Cecylię	i	Teofila	Kocur	
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	26/30
XXVI Niedziela Zwykła – 27.09         
6:30	 Za	+	Helenę	i	Ludwika	Wróbel,	++	3	synów,	zięcia
	 Zbigniewa
8:00	 W	intencji	Ojczyzny
9:30	 Za	++	Bronisławę	i	Jana	Matlak,	+	syna	Zdzisława,	
	 ++	Marię	i	Jana	Łomozik,	+	Stefanię	i	Ludwika	Szczypka
10:00	 [Zbytków]	Za	+	Aleksandrę,	Ludwika	i	Marię	Śleziak,	
	 ++	Zofię	i	Marcina	Ciężak	
11:00	 W	intencji	dziękczynno-błagalnej	o	Boże	błogosławieństwo
	 i	potrzebne	łaski	dla	Marii	i	Bronisława	z	okazji	45	rocznicy
	 ślubu
17:00	 Za	+	Antoniego	Zachorka	w	2	rocznicę	śmierci,	+	żonę
	 Krystynę
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	27/30
Poniedziałek – 28.09             św. Wacława
7:00	 1)	O	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	dla	siostry
	 Wacławy	z	okazji	imienin	
	 2)	Za	+	Czesławę	Gawełczyk,	Celestynę	Krzysik,	
	 +	Bernarda	Machnik,	+	Jana,	Annę	Wajsman,	3	synów
 i 3 córki
18:00	 1)	Za	+	Jana	Szczypka	w	39	rocznicę	śmierci,	żonę
	 Antoninę	w	19	rocznicę	śmierci,	++	rodziców	i	rodzeństwo
	 2)	Za	++	Michała	Figasa	w	14	rocznicę	śmierci,	++	Joannę
	 i	Adama	oraz	Halinę	i	Jana	Figas,	Bernadetę,	Dorotę	i	
	 Alfreda	Spandel,	+	Henryka	Musiolika	
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	28/30
Wtorek – 29.09             
7:00	 Za	+	Zytę	Pieczka	–	od	rodzin	Pieczka	i	Mrowiec
18:00	 1)	Za	+	Jerzego	Polińskiego	na	pamiątkę	urodzin,	
	 ++	rodziców,	rodzeństwo	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 2)	Za	++	Bronisławę	i	Władysława	Lapczyków,	+	brata	
	 Bronisława,	dziadków	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcowe
	 [ks.	R.	Kanafek]	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem
	 Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	
	 z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	dla	Ilony	z	okazji
	 65	rocznicy	urodzin
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	29/30
Środa – 30.09             św. Hieronima
7:00	 Za	+	Marię	Szpernol	–	od	rodzin	Standura	i	Michnik
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	św.	Ojca
	 Pio	z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	
	 o	dalsze	błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	całej	rodziny
	 2)	Za	+	Michała	i	Zofię	Sudoł,	syna	Eugeniusza,	+	żonę
	 Rozalię	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 *	Za	+	Marię	Szpernol	30/30
*	-	odprawia	ks.	Eryk	Hounake
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dzięKujemy naszym ofiarodawcom:dzięKujemy naszym ofiarodawcom:
Państwu Biedrawa
Wanda i Stanisław Rygiel
Józef i Cecylia Kornas
Wioletta i Henryk Blinda
Maria i Bronisław Mój
Jan i Gabriela Krawczyk
Renata i Marian Staniek
Jan i Anna Setla

K. i K. Faruga
Genowefa Szajter-Kidoń
Karol Ryś
Anna Kwieżyk
Henryk Andreczko
Irena Gutowska
Irena Sojka
Oraz licznym, anonimowym ofiarodawcom, Bóg Zapłać!

Kaplica Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, znaj-
dująca się przy ul. Granicznej na 
terenie naszej parafii, prawdopo-
dobnie pochodzi z 1867 r. Jest to 
równocześnie rok zawarcia związku 
małżeńskiego przez głównych fun-
datorów kaplicy: Ludwika i Karolinę 
Różyckich.

Ludwik Różycki urodził się 1.08.1830 
r. w Starym Borku koło Rzeszowa. Po 
ukończeniu studiów farmakologicz-
nych w 1854 r. przybył do Strumienia, 
by pracować jako aptekarz. Po trzy-
nastu latach, 25.02.1867 r. żeni się z 
Karoliną Tetlą, bogatą ziemianką z 
Cieszyna. W małżeństwie rodzi się 
trójka dzieci: Joanna, Maria i Piotr. 
Rodzina Różyckich była bardzo 
poważana w Strumieniu. Okazywali 
dobre serce i pomocną dłoń potrze-
bującym pomocy. Podania głoszą, że 
stopniowo rozprzedawali majątek, by 
móc pomagać okolicznym biedakom. 
Ich wiara i oddanie Matce Bożej 

zostały uzewnętrznione przez chęć 
ufundowania kaplicy. 

Powstała ona przy rozwidleniu dróg 
w kierunku Wisły Małej, obecnie 
ul. Granicznej. Możliwe jest, że już 
wcześniej było to miejsce otoczone 
czcią Matki Bożej i mogła znajdować 
się tam kapliczka Ukoronowania 
Matki Bożej Wniebowziętej. Takie 
właśnie historyczne przedstawienie 
maryjne zostało umieszczone w 
szczycie frontowej ściany kaplicy. 

Przez lata kaplica była poddawana 
remontom. Pierwszy z nich odbył się 
w 1885 r. Jest to istotne, ponieważ że 
w czasie tego remontu fundatorzy w 
konstrukcji dachu pozostawili dwa 
blaszane pudełka, które odnalezio-
no przy okazji jednego z kolejnych 
remontów w 1990 r. Ich zawartość 
zainteresowała badaczy i historyków. 
Znajdowały się w nich stare zdjęcia 
m.in. Jana i Joanny Różyckiej z tekstem 
zapisanym gwarą: „Miestzan z Nro. 
93 Bylli pomotzom na przikrytzu 
tei Kaplitze w Strumieniu dnia 18. 
Augusta 1885. Antoni Bochenek i 
Anna Bochenek Mansolka Jego". Z 
treści wynika, że Antoni Bochenek 
ze swoją małżonką Anną wsparli 
remont kapliczki. Teren bowiem na 
którym się znajdowała, mógł należeć 
właśnie do nich. 

Po wielu latach kaplica domagała 
się kolejnego remontu. Niestety jej 
stan nie pozwalał, by powróciła do 

czasów swojej świetności. Korzenie 
lip rosnących obok kaplicy naruszyły 
fundamenty, co uniemożliwiło jej 
odnowienie. Za zgodą konserwatora 
zabytków kaplica została wybudowana 
na nowo, na wzór starej. Wszelkie 
prace i poświęcenie nowej kaplicy 
dokonało się w latach 2002/2003 r.

Dziś w kaplicy znajduje się w 
łaskami słynący obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej oraz figury: św. Judy 
Tadeusza i Jana Nepomucena, a także 
scena Trzeciego Upadku Jezusa. W 
szczycie kaplicy jest płaskorzeźba 
Matki Bożej Wniebowziętej. Odprawia 
się w niej nabożeństwo odpustowe 
na Wniebowzięcie NMP. 

Niestety obecnie kaplica wymaga 
kolejnych prac remontowych, doty-
czy to m.in. posadzki, elementów 
dachu, jak i renowacji figur i ramy 
obrazu. Ofiarujmy tą sprawę Bożej 
Opatrzności, by znaleźli się ludzie 
dobrej woli, gotowi pomóc w pracach 
remontowych.

ks. Bartłomiej
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a T r y b u T y a T r y b u T y 
ŚwięTycHŚwięTycH
Święty Stanisław Kostka – wspomnienie liturgiczne: 
18 września

Urodził się w 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu jako 
syn kasztelana zakroczymskiego. Początkowo kształcił 
się w kolegium jezuickim w Wiedniu. Odznaczał się 
wielką pobożnością i duchową dojrzałością. Zmarł 
w 1568 r. w Rzymie. W 1670 r. został beatyfikowany 
przez Klemensa X r., a kanonizowany przez Benedykta 
XIII w roku 1726.

W malarstwie przedstawiany jest jako młodzieniec w 
jezuickim habicie. Według hagiograficznych przekazów, 
podczas nauki w Wiedniu, gdy mieszkał w domu prote-
stantów zakazujących przybycie do chorego Stanisława 
kapłana z komunią świętą, Eucharystię przynosił mu 
anioł lub św. Barbara. Stąd  jego atrybuty: anioł podają-
cy świętemu komunię i hostia. Inne to: krzyż, Dziecię 
Jezus, wizerunek Matki Bożej i różaniec nawiązujące 
do maryjnej pobożności Stanisława (podczas adoracji, w 
momencie ekstazy Maryja podała świętemu Dzieciątko 
do potrzymania i poleciła, aby wstąpił do jezuitów), a 
także pielgrzymia laska przypominająca jego pieszą 
wędrówkę z Wiednia do Rzymu oraz lilia –  symbol 
czystości i życia zakonnego.

Święty Pio z Pietrelciny – wspomnienie liturgiczne 
23 września

Właściwie nazywał się Francesco Forgione. Urodził 
się w 1887 r. w miejscowości Pietrelcina na południu 
Włoch. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1910 r. Był 

kapucynem, mistykiem i charyzmatykiem, posiadał 
dar bilokacji i rozeznawania przyszłości, od 1916 roku 
aż do śmierci przebywał w klasztorze w San Giovanni 
Rotondo. W 1918 r. otrzymał widzialne stygmaty. Zmarł 
w 1968 r. Został beatyfikowany w 1999 i kanonizowany 
w 2002 r. przez Jana Pawła II.

W ikonografii przedstawiany jest w  kapucyńskim 
habicie, a jego atrybuty to: Dom Ulgi w Cierpieniu 
– założony przez świętego szpital, w którym każdy po-
trzebujący i cierpiący mógł znaleźć pomoc; stygmaty, 
rękawiczki z obciętymi palcami (tzw. mitenki, z ich 
pomocą zakrywał stygmaty na dłoniach) i konfesjo-
nał, który nawiązuje do jego posługi penitencjarza (w 
uproszczeniu: spowiednika do zadań specjalnych). Święty 
był bowiem poszukiwanym spowiednikiem; niekiedy 
szacuje się, że wyspowiadał przeszło 5 milionów osób.

Święty Grzegorz I Wielki – wspomnienie liturgicz-
ne – 30 września

Urodził się w 540 r. w rodzinie rzymskich patrycjuszy. 
Początkowo był prefektem miasta, później papieskim 
dyplomatą, założycielem wielu klasztorów i propagatorem 
duchowości św. Benedykta,  pisarzem, reformatorem 



- 11 -

liturgicznym, a od 590 r. papieżem. Zaliczany jest do 
czterech wielkich Doktorów Kościoła Zachodniego. 
Zmarł w 604 r.

Przedstawiany zazwyczaj w stroju papieskim i z 
krzyżem pontyfikalnym, czasami jako pisarz w habi-
cie zakonnym. Wyróżniają go następujące atrybuty: 
Archanioł Michał, który ukazał mu się w czasie pro-
cesji pokutnej w 590 r., chowając miecz do pochwy, co 
miało oznaczać koniec plagi; gołębica – symbol Ducha 
Świętego inspirującego Grzegorza jako teologa, reforma-
tora liturgii i śpiewu kościelnego (chorał gregoriański), 

otwarta księga lub zwinięty zwój – znak pisarza; model 
świątyni lub klasztoru – upamiętniający ufundowanie 
przez świętego siedmiu klasztorów; parasol i krzyż 
pontyfikalny – oznaki papiestwa (parasol noszono 
niegdyś nad papieżem podczas procesji), trzy czerwone 
monety – nawiązujące do tzw. mszy gregoriańskich; 
krwawiąca hostia – nawiązanie do zdarzenia z życia 
świętego (podczas odprawiania mszy świętej przez 
Grzegorza jedna z uczestniczących we mszy kobiet 
zobaczyła hostię zamienioną w ciało Chrystusa).

Grażyna Gądek

Z uwagi na to, że nie mo-
gła się odbyć tradycyjna 
Cieszyńska Piesza Pielgrzymka,  
z którą mieliśmy przyjemność 
wędrować w poprzednich latach, 
postanowiliśmy pójść sami  do 
Częstochowy, we dwoje, na własną 
rękę. Jako, że mogliśmy wygospo-
darować tylko 3 dni, tempo marszu 
musiało być szybkie. Do pokonania 
mieliśmy ok. 120 km. Wyszliśmy z 
domu w Wiśle Wielkiej w piątek 14 
sierpnia  po porannej Mszy Świętej 
ok. godz. 10.00 z namiotem przy 
plecaku. Do celu udało nam się 
dotrzeć na niedzielną Eucharystię 
o godz. 12.30. Mieliśmy sporo wąt-
pliwości, czy będziemy mieli dość 
siły, aby pokonać znaną nam trasę  
w tak krótkim czasie - dotychczas 
pielgrzymowanie na tym szlaku 
zajmowało 6 dni. 

Pogoda sprzyjała, choć temperatury 
były dosyć wysokie. Część trasy wiodła  
w chłodnym, przyjemnym cie-
niu lasów. Mimo to były chwi-
le tak dużego zmęczenia,  
że myśleliśmy -  nie damy rady dojść 
w zaplanowanym terminie, lecz gdy 
tylko rozpoczynaliśmy modlitwę 
różańcową, czy koronkę, plecaki 
wydawały się lżejsze, a nogi same 

przyśpieszały kroku. Motywacją, 
by nie ustawać w drodze, były też 
intencje, które nieśliśmy ze sobą. 
Wielką pomoc i zrozumienie okazał 
nam Ksiądz Proboszcz z Parafii Trójcy 
Przenajświętszej z Rudy Śląskiej-
Kochłowic i Ksiądz Wikary z Parafii  
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
z Woźnik, którzy udostępnili nam 
salki parafialne, gdzie mogliśmy się 
umyć i bezpiecznie przenocować. 
Namiot okazał się być całkowicie 
zbędny. 

Oczywiście bardzo brakowało nam 
tych wszystkich znajomych twarzy, 

wspólnego śpiewu, dźwięku gitary, 
niepowtarzalnej atmosfery, radości z 
tętniącej życiem wspólnoty pielgrzym-
kowej, ale prowadziła nas ta sama wiara, 
która nie pozwalała się zatrzymać  
i ufność, że ONA, nasza najlepsza 
MAMA, zatroszczy się o nas. Ból 
nóg, bioder, pęcherze na stopach, 
zesztywniałe od ciężaru plecaków 
obolałe barki, wszystko to jakby mi-
nęło w jednej chwili, gdy uklękliśmy 
niezmiernie szczęśliwi i wzruszeni  
w kaplicy Zakonu Ojców Paulinów 
przed Cudownym Obrazem Matki 
Bożej Jasnogórskiej. Jesteśmy pewni, 
że bez JEJ pomocy nie dalibyśmy 
rady. 

                        Pielgrzymi Ola i Jacek

prowadziła nas Ta sama wiara, KTóra nie prowadziła nas Ta sama wiara, KTóra nie 
pozwalała się zaTrzymać i ufnoŚć, że ona, pozwalała się zaTrzymać i ufnoŚć, że ona, 
nasza najlepsza mama, zaTroszczy się o nasnasza najlepsza mama, zaTroszczy się o nas
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