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Rok 2020 jak do tej pory nie okazał 
się zbyt łaskawy. Wręcz przeciwnie, 
pojawiają się przede wszystkim nowe 
problemy i przeciwności. Ich efekt 
jest niestety taki, że kościelne ławki 
pokrywają się coraz grubszą warstwą 
kurzu. Co najgorsze, nie widać z ni-
kąd zmian. Natomiast niemówienie 
o problemie nie sprawi, że się go 
pozbędziemy. Strach, paraliż czy 
zwykła wygoda? Nie nam oceniać 
co jest powodem regresji wiary, ale 
to nie znaczy, że nic mamy nie robić. 
Podstawowe działanie, które każdy 
wierny może podjąć to oczywiście 
modlitwa. Piękną formą modlitwy 
jest pielgrzymowanie do miejsc świę-
tych lub związanymi ze świętymi, 
by „rozkręcić wiarę”.

W 400 lat po męczeńskiej śmierci 
św. Jana Sarkandra – kapłana po-
chodzącego ze Skoczowa – grupa 
pątników z Parafii św. Barbary w 
Strumieniu wyruszyła na rowerowy 
szlak do Ołomuńca, gdzie został 
zabity nasz święty rodak. 17 sierpnia, 
tradycyjnie na porannej Mszy św. w 
Sanktuarium św. Barbary zgromadzili 
się kolarze amatorzy by rozpocząć 
swoje pielgrzymowanie. Ostatecznie 
zebrało się 12 osób, którzy wraz z 
kierowcą wozu technicznego wyruszyli 
w drogę. Odległość do przejechania 
nie robiła na nikim wrażenia, gdyż 
do Ołomuńca nie ma nawet 150 km, 
jednak nie wolno zapomnieć, że 
na trasie nie brakowało stromych 
wzniesień i niebezpiecznych zjazdów. 
Dodatkowo trzeba mieć świadomość, 
że to pielgrzymka zagraniczna, więc 
można było się spodziewać problemów 

językowych i różnic kulturowych.
Pielgrzymka nie jest wycieczką, 

dlatego każdy kilometr pokonanej 
drogi był swoistego rodzaju reko-
lekcjami. Całe zmęczenie i trudy 
pielgrzymowania były ofiarowany 
w intencji oddalenia panoszącej 
się wciąż zarazy. Nie zapomniano 
także o modlitwie za tych, którzy 
zaniedbują swą wiarę, aby mężnie 
pokonali wszelkie przeciwności. Nie 
został także zapomniany śp. Piotr, 
który wszystko mógł oglądać już 
z góry.

M i e j s c e m 
pierwszego nocle-
gu był Štramberk 
– urokliwa, górzy-
sta miejscowość. 
Wąskie kamieni-
ste uliczki, strome 
podejścia i stare 

budownictwo tworzyło niesamowitą 
atmosferę. Tam w kościele para-
fialnym odprawialiśmy Mszę św., 
na którą przyszli 
także mieszkańcy 
miasteczka. W 
kościele pw. św. 
Jana Nepomucena 
nie zabrakło pol-
skich akcentów. 
W prezbiterium 

znajduje się bowiem obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej, a na jednej 
ze ścian jest umieszczony wizerunek 
św. Jana Sarkandra.

Ze Štramberka 
następnego dnia 
udało się dojechać 
już do Ołomuńca 
– historycznej 
stolicy Moraw. 
Przewodnik zapo-
znał pielgrzymów 

z historią miasta, pokazał najciekawsze 
miejsca, a także odpowiadał na pyta-
nia. Ulice i zabudowania tego miasta 
można porównać do Krakowa czy 
Wrocławia. Niewątpliwie największym 
przeżyciem była odprawiana Msza 
św. w kaplicy św. Jana Sarkandra. 

Niegdyś było to więzienie, gdzie 
był torturowany św. Jan. 400 lat, 
jakie oddzielały pielgrzymów od 
okrutnych tortur na polskim kapłanie 
wprowadziło wszystkich w nastrój 
zadumy i przejęcia. Widok narzędzi 
tortur tylko pogłębiał to przeżycie. 

By rozkręcić wiarę…By rozkręcić wiarę…



- 3 -

StatyStyki - wrzeSień 2020StatyStyki - wrzeSień 2020
CHRZTY:

• Iga Dziękielewska
• Blanka Socha

ŚLUBY:
• Arkadiusz Omozik - Karolina Koterba
• Dawid Łuczak - Katarzyna Łabuś
• Karol Więcek - Natalia Dzieniel
• Jacek Wieliczka - Monika Skupień
• Grzegorz Figura - Adrianna Losa
• Marek Sosna - Karolina Kempczyńska
• Paweł Czylok - Katarzyna Lapczyk
• Karol Androsiuk - Agata Skiba

POGRZEBY:
 + Józef Soboszek
 + Stanisław Wiktorowski
 + Czesław Sawikowski

SłowoSłowo  
ProBoSzczaProBoSzcza
Drodzy Parafianie! Jesteśmy 

powołani do pogłębiania swojej 

wiary, aby wydawać owoce na 

miarę Bożych oczekiwań. Takim 

owocem ostatnich lat naszej wiary 

jest obchodzony w tym roku 11 X 

już dwudziesty „Dzień Papieski”. 

Modlitwa RÓŻAŃCOWA jest dla 

nas Łaską i pomocą do umacniania 

naszej Wiary, Nadziei i Miłości. 

Przychodźmy na te Nabożeństwa 

październikowe z ochotą. Nie za-

pomnijmy także o ostatnim w tym 

roku „Różańcu fatimskim” 13 X o 

20:00. Pamiętajmy, że każde litur-

giczne spotkanie z Jezusem jest dla 

nas szansą i wezwaniem do odda-

wania czci należnej Bogu, oraz do 

uproszenia potrzebnych Łask dla 

siebie, swoich bliskich, zmarłych 

i całego Kościoła. Nie marnujmy 

tych szans! KRÓLOWO RÓŻAŃCA 

ŚWIĘTEGO - módl się za nami!

Miasto niestety nie okazało się ła-
skawe. Wiele zabytków i ważnych 
miejsc Ołomuńca były zamknięte z 
powodu remontów. Rozczarowanie 
tym faktem szybko zastąpiła chęć 
powtórnego przyjazdu do Ołomuńca, 
by zobaczyć to urokliwe miejsce w 
pełnej okazałości.  

Przyszedł czas 
by wracać. Cała 
droga przebiegła 
sprawnie, a wszy-
scy jechali bez 
większych pro-
blemów. Wybrane 
trasy często były 
mało uczęszczanymi drogami, dzięki 
czemu morzna było czuć się bezpiecz-
nie. Nie zostały także odczute żadne 
problemy związane z COVID-19. 
Mała grupa sprzyjała integracji, a 
także poznawaniu postaci wielkiego 
świętego, jakim jest Jan Sarkander. 
400 rocznica jego męczeńskiej śmierci 
jest wielkim przypomnieniem dla 
wszystkich Polaków i nie tylko o tym  
szlachetnym orędowniku u Boga.  

Nie pozostaje nic innego, jak 
modlitwa przez wstawiennictwo św. 
Jana Sarkandra za przyszłoroczną 
pielgrzymkę, o potrzebne łaski dla 
głównych organizatorów i dobrą sy-
tuację społeczno-epidemiologiczną, 
by mogła bezpiecznie się odbyć.
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Obecny, trudny rok zdążył już nas 
przyzwyczaić do tego, że tradycyjne 
wydarzenia czy spotkania wyglądają 
inaczej, niż zwykle. Część z nich zo-
stała odwołana. Rolnicy z naszej 
parafii wzięli sobie jednak 
do serca słowa św. Pawła 
z Pierwszego Listu do 
Tesaloniczan: „Zawsze 
się radujcie, nieustannie 
się módlcie! W każdym 
położeniu dziękujcie, taka 
jest bowiem wola Boża w 
Jezusie Chrystusie względem was.” 
(1Tes 5, 16-18). Nie mogło się więc 
nie odbyć tradycyjne dziękczynienie 
za tegoroczne plony. Choć w tym 
roku pogoda nie zawsze sprzyjała 

wzrostowi uprawianych roślin, to 
jednak pokonując wszelkie przeciw-
ności udało się zebrać plony ziemi. 
Spichlerze choć nie napełniły się po 

brzegi, to jednak nie pozo-
stały na szczęście 

całkiem puste. 
Rolnicy, któ-
rzy są ludź-
mi wiary 

przybyli do 
kościoła Matki 

Bożej Szkaplerznej w 
Zbytkowie by tam podziękować 
za tegoroczne zbiory, prosząc o 
błogosławieństwo dla siebie i dla 
swoich rodzin. 

Uroczystość odbyła się w pierwszą 

niedzielę września – 6.09.2020 r. o 
godz. 10:00. Mszy św. przewodni-
czył nasz proboszcz, Ks. Kan. Jacek 
Kobiałka, który wraz z Ks. Prałatem 
Oskarem Kuśką zanosili modlitwy 
zgromadzonych ludzi przed Boże 
oblicze. Na tą okazję kościół został 
pięknie przyozdobiony żniwnymi 
motywami. W tym miejscu na po-
dziękowania zasługuje pani Ewa 
Król, która zawsze dba o piękny 
wystrój naszego kościoła. Dziękujemy 
także wszystkim zaangażowanym, 
którzy mieli udział w tych pracach. 
Na modlitwie nie zabrakło także 
starostów dożynkowych, państwa 
Kusiów, pocztów sztandarowych i pań 

z Koła Gospodyń Wiejskich, 
które w czasie Mszy św. 

swoimi głosami uświet-
niły uroczystość. 

Trzeba, byśmy dzię-
kowali za to co otrzy-

mujemy, bo wszystko jest 
darem. Temu też u wielu 

zgromadzonych na Mszy św. 
żniwnej mógł pojawić się pewien 
niedosyt w postaci pustych ławek. 
Niestety niewielu przyszło dzięko-
wać, wielu natomiast pretensjonalnie 
wyciąga rękę. 

„wySławiajcie Pana, Bo jeSt doBry...”„wySławiajcie Pana, Bo jeSt doBry...”

W święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego, zgodnie z tradycją spotka-
liśmy się na wspólnej modlitwie przy 
krzyżu na ul. Ks. Londzina, gdzie 
przed laty stał pierwszy kościół w 
Strumieniu. Był to wyraz wiary i 
pobożności parafian. Wpierw zostały 
odczytane wypominki, po czym zo-
stała odprawiona litania do Krzyża 
Świętego. Warto przypomnieć, że 
to święto sięga historii pierwszych 
wieków chrześcijaństwa.

Po ustaniu prześladowań chrześcijan 
w IV w. matka cesarza rzymskiego 
Konstantyna, św. Helena, kazała 
szukać Krzyża, na którym umarł Pan 

Jezus. Po długich 
poszukiwaniach 
Krzyż odnalezio-
no. Odnaleziono 
go między 320 
a 330 r., 13 lub 
14 września. 
W związku z 
tym wydarzeniem zbudowano w 
Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: 
Męczenników i Zmartwychwstania. 
Bazylika Męczenników nazywana 
była także Bazyliką Krzyża. 13 
września 335 r. odbyło się uro-
czyste poświęcenie i przekazanie 
miejscowemu biskupowi obydwu 

bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono 
co roku 13 września uroczystość 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Później przeniesiono to święto na 14 
września, ponieważ tego dnia wy-
pada rocznica wystawienia relikwii 
Krzyża na widok publiczny, a więc 
pierwszej adoracji Krzyża.

Modlitwa Pod krzyżeM - ul. kS. londzinaModlitwa Pod krzyżeM - ul. kS. londzina
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W trudnych i 
niepewnych cza-
sach najłatwiej 
jest poddać się 
lękowi i powie-
dzieć: „to nie moja 
sprawa, niech ktoś 
inny się tym zaj-
mie”.  Gdyby takie 
podejście repre-
zentował św. Józef 

- opiekun Świętej 
Rodziny - kto wie, 
jak wyglądały by losy brzemiennej 
Maryi. Czy sama by sobie poradzi-
ła, czy odnalazłaby schronienie w 
Betlejem? Na szczęście nie musimy 
gdybać na ten temat. Józef okazał się 
być człowiekiem honoru i wielkiej 
wiary. Był silny i zaradny, jedno-
cześnie opiekuńczy i czuły. 
Pod jego opieką Maryja 
i Jezu musieli czuć się 
bezpiecznie i pewnie. 

Jak bardzo potrzeba 
człowiekowi żyjącemu 
w czasach niebezpiecz-
nych i podstępnych poczu-
cia bezpieczeństwa i pewności 
nadchodzącego jutra. Jak  mocno 
szukamy ostoi w czasach kuszących 

i pociągających zagrożeń duchowych, 
kryjących się niejednokrotnie pod 
maską bezpiecznego  pozostawania 
w domu, zamiast błagania Boga o 
ustąpienie niebezpieczeństwa na 
niedzielnej Mszy św.

Wychodząc naprzeciw tragicz-
nej sytuacji, która 

dokonuję się 
na naszych 
oczach , 
powstała 
inicjatywa, 

by oddać stru-
mieńską parafię 

pod opiekę św. Józefa. Bo jaki 
inny patron zatroszczyłby się bar-
dziej o naszą parafię, niż ten, który 

był opiekunem  
Świętej Rodziny?

Św. Józef na 
kartach Ewangelii 
nie wypowiedział 
ani jednego słowa, 
co jest znakiem 
pokory i rozwa-
żania. Idąc za 
tym wzorem w ci-
chości i zadumie, 
Ks. Proboszcz 
Jacek Kobiałka 

po porannej Mszy św. w święto św. 
Mateusza - 21.09.2020 r. - poświęcił 
figurę św. Józefa. Dokonał tego przy 
w obecności Ks. Prałata Oskara Kuśki, 
Ks. Neoprezbitera Macieja Dunata, 
oraz wiernych, uczestniczących w 
porannej Mszy św. Figura została 

postawiona przy probostwie na 
podwyższeniu utworzonym 

z kamieni. Wieczorną 
porą postać św. Józefa, 
trzymającego dzieciątko 
Jezus jest podświetla-

na, by wyeksponować 
i podkreślić, że ten wielki 

święty czuwa nad kościołem w 
Strumieniu i całą parafią.

Św. Józefie, módl się za nami! 

Św. józefie, chroń naSzą Parafię!Św. józefie, chroń naSzą Parafię!

dziękujeMy naSzyM ofiarodawcoM:dziękujeMy naSzyM ofiarodawcoM:
Ro d z ic om  d z ie c i 
pierwszokomunijnych
Rodzinie Skorupa
Rodzinie Serwatka
H. i J. Lazarom
Agacie i Januszowi Mętlom
Grażynie i Bogdanowi 
Szlachtom
Annie i Leszkowi Gabzdylom
Aleksandrze i Sławomirowi 

Wilczyńskim
Mirosławie i Stanisławowi 
Puszczewiczom
Krystynie i Andrzejowi 
Spandlom
Bronisławie Bojda
Jolancie Król
Barbarze Dziędziel
Krystynie Krzempek
Helenie Mikule

Danucie Tekli
Marii Wójtowicz
Wandzie Glajzner
Ewie Kuboszek
Zbigniewowi Gawlasowi
Czesławowi Strządale
Janowi Pieczkowi
Barbarze Gawron
Oraz anonimowym ofiaro-
dawcom, Bóg Zapłać!
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intencje MSzalne - Październikintencje MSzalne - Październik
W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.

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

1-szy czwartek miesiąca – 1.10 św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
8:00 1) Za + Franciszka i Stefanię Hutnickich, synów: Bronisława 
 i Józefa, synową Marię, zięcia Alojza, + Renatę Hutnicką
 i Franciszkę Papkoj
 2) Za ++ Annę i Wiktora Skorupa, Eufrezynę i Zenona
 Kaczmarczyk oraz ++ z rodziny
18:00 [Zbytków] W intencji Czcicieli Różańca św. żyjących 
 i zmarłych 
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej i św. Barbary w intencji Dominika w 18
 rocznicę urodzin
1-szy Piątek Miesiąca – 2.10  Świętych Aniołów Stróżów
7:00 W intencji Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 żyjących i zmarłych
16:30 [Zbytków] Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem
 Matki Bożej Szkaplerznej z prośbą o pomnożenie wiary,
 potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego 
 i opiekę Aniołów Stróżów dla córki Wiktorii na progu
 nowego roku akademickiego
18:00 1) Za Stefanię Miły w 11 rocznicę śmierci, męża Antoniego,
 ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
 2) Za ++ Gertrudę i Józefa Lekki, córkę Krystynę, ++ 
 z rodzin Lekki, Lach, Gruszka i Husarek
1-sza Sobota Miesiąca – 3.10         
7:00 1) Msza św. Wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
 Niepokalanemu Sercu Maryi
 2) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej 
 Strumieńskiej i św. Franciszka z podziękowaniem za
 otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo w
 intencji Członków III Zakonu św. Franciszka
18:00 1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Barbary
 w intencji górników KWK Pniówek
 2) W intencji wspólnoty „Sychar”, o Błogosławieństwo
 na drodze trwania w miłości i wierności małżeńskiej
XXVII Niedziela Zwykła – 4.10
6:30 Za + Rudolfa i Helenę Herman, + Stefanię i Józefa Tlałka
8:00 W intencji Czcicieli Różańca św., żyjących i zmarłych
9:30 Za + Lesława Augustyniaka, ++ rodziców i rodzeństwo 
10:00 [Zbytków] Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
 otrzymanie łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
 dla mamy Jadwigi z okazji 85 rocznicy urodzin – od dzieci
11:00 Za + Marię Krzempek w 20 rocznicę śmierci i + męża
 Antoniego
17:00 Za + Stefanię i Józefa Widerów
Poniedziałek – 5.10     św. Faustyny Kowalskiej
7:00 Za + Stanisławę Teluk, + męża Jerzego, ++ rodziców 
 z obu stron
18:00 1) Do Bożej Opatrzności podziękowaniem za otrzymane

 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Tadeusza
 z okazji 70 urodzin
 2) Za ++ Walerię i Bolesława Król, ++ rodzeństwo, synów:
 Fryderyka i Jana, ++ rodziców z obu stron, + Pawła 
 i Alojzego Króla
Wtorek – 6.10             św. Brunona
7:00 Za + Annę Janota, ++ dziadków
18:00 1) Za + Bronisławę i Franciszka Waleczek
 2) Za + Józefa Żur – od Teresy i Kazimierza Haspert
Środa – 7.10                   NMP Różańcowej
7:00 Za + Bolesława Mikołajczyka, + żonę Barbarę, córkę
 Jadwigę, ++ rodziców z obu stron
18:00 1) Za + męża Kazimierza Berka w 1 rocznicę śmierci, 
 ++ braci: Czesława, Tadeusza, Antoniego i ich rodziców
 2) Za ++ Marię i Franciszka Gawron, syna Erwina i synową
 Marię 
Czwartek – 8.10       
8:00 Za + Kazimierza Trepczyńskiego, ++ rodziców i teściów
18:00 [Zbytków] Za ++ Ludwika i Jadwigę Pryczek, ++ rodziców
 z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 1) Za + Eugenię Sosna, + męża Sylwestra, syna Henryka,
 ++ rodziców z obu stron
 2) Za + Zbigniewa Wojciechowskiego w 6 rocznicę śmierci
Piątek – 9.10               św. Dionizego
7:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Zuzanny
 z okazji 18 urodzin
18:00 1) Za + Jana Knieżyk, syna Kazimierza, ++ rodziców 
 z obu stron, + siostrę Zofię i Genowefę
 2) Za + Elżbietę Worek w rocznicę śmierci i ++ z rodziny
 3) Za + Teresę Perlega – od rodzin: Kuś, Tekla i Czaja
Sobota – 10.10          św. Marii Angeli Truszkowskiej
7:00 Za + Helenę, Franciszka i Michała Puzoń, + Zofię i Józefa
 Waleczek
12:00 Ślub: Kudła-Górka
13:30 Ślub: Urbanek-Stefanowicz
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i potrzebne
 łaski dla Anny i Łukasza z okazji 12 rocznicy ślubu
 2) Za + Alinę Stokłosa w 10 rocznicę śmierci
 3) Za ++ rodziców: Rudolfa i Jadwigę Szpernol, 
 ++ rodzeństwo: Rudolfa, Emę i Hildegardę i ++ szwagrów
XXVIII Niedziela Zwykła – 11.10    
6:30 Za ++ Bronisławę i Józefa Janik i++ rodziców z obu stron
8:00 Za + Stanisławę Dawiec, ++ 4 siostry, rodziców, ++ 
 z rodziny Sajdok i Omozik 
9:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane

W październiku nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane codziennie 30 minut przed każdą wieczorną Mszą świętą.W październiku nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane codziennie 30 minut przed każdą wieczorną Mszą świętą.
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 łaski z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Heleny 
 z okazji 83 urodzin
10:00 [Zbytków] Za + Franciszka Pieczka, ++ z rodzin: Pieczka,
 Pinocy i dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 Chrzest: Julia Angelika Pałucka
 Roczek: 
13:00 [Zbytków] Ślub: Kępiński-Haspert
17:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z
 prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla
 Patryka z okazji 18 urodzin
Poniedziałek – 12.10                        
7:00 Za + Władysława Pośpiecha, + wnuczkę Klaudię, braci:
 Mieczysława i Józefa, ++ rodziców z obu stron
18:00 1) Za ++ Maksymiliana i Sylwię Kaczmarek, ++ rodziców
 i rodzeństwo
 2) Za ++ Ludwika Pisarka, + matkę Jadwigę, ++ teściów,
 szwagrów, + Kazimierza Zająca, Franciszka i Emilię
 Puzoń
Wtorek – 13.10    bł. Honorata Koźmińskiego
7:00 Za + Wiesława Kawę na pamiątkę urodzin
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z prośbo o Boże Błogosławieństwo,
 zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisława i Barbary z okazji
 20 rocznicy ślubu
 2) Za + Natalię i Ludwika Brandys, ++ rodziców i rodzeństwo
 z obu stron
Środa – 14.10         św. Małgorzaty Marii Alacoque
7:00 Za + Franciszka i Karolinę Kidoń, syna Leszka, jego żonę
 Marię, + Franciszka, Małgorzatę i Józefa, ++ z rodziny
 Szczypka
18:00 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
 dalsze dla Jana z okazji 60 urodzin
 2) Za + Michała Hoffmann w 8 rocznicę śmierci, ++
 rodziców i teściów
 3) Za + Danutę Wieliczka w 1 rocznicę śmierci
Czwartek – 15.10         św. Teresy od Jezusa
8:00 Za + Eugenię Pietrzyk w 8 rocznicę śmierci, ++ rodziców:
 Jana i Zofię Sabat, + siostrę Bronisławę i + Jerzego
 Szuba
18:00 [Zbytków] Za + Emilię i Franciszka Smolorz w rocznicę
 śmierci, + córkę Magdalenę i zięcia Emila, ++ rodziców
 z obu stron
18:00 1) Za + Zofię Ronge, + męża, syna, ++ z rodziny Janeczko
 2) Za + Jadwigę Smolorz na pamiątkę urodzin, + męża
 Emila, syna, córkę i 3 zięciów 
Piątek – 16.10                          św. Jadwigi Śląskiej   
7:00 1) Za + rodziców: Jadwigę i Alojzego Mańka, 2 synów 
 i dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci za ++: 
 Józef Soboszek, Stanisław Wiktorowski
 2) Za + Stefanię Michalik, ++ rodziców, brata i 2 siostry
 3) Za + Józefa i Amalię Szostek, + wnuczkę Aleksandrę
 i dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota – 17.10           św. Ignacego Antiocheńskiego
7:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej

 Strumieńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla syna Marka 
 z okazji 40 urodzin
15:00 Bo Bożej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo
 zdrowie i potrzebne łaski dla Marii i Stanisława Michalik
 z okazji 60 rocznicy ślubu
18:00 1) Za + Jadwigę Wróbel na pamiątkę imienin, + męża
 Karola, + Marię i Wiktora Bochenek, ++ rodziców z obu
 stron
 2) Za + Franciszka Czech, ++ rodziców
 3) Za ++ rodziców: Magdalenę i Stanisława Ryglów, +
  brata Czesława, ++ teściów: Anielę i Wincentego Mańka,
 2 córki i syna
XXIX Niedziela Zwykła – 18.10    
6:30 Za ++ Marię i Karola Płonka, Joannę i Teofila Polok, brata
 Franciszka z żoną
8:00 Za ++ rodziców: Alojzję i Pawła Tekla, + brata Stanisława,
 bratową Marię i bratanka Jarosława
9:30 Za ++ Annę i Franciszka Niemiec, + syna Jerzego, córki: 
 Annę i Cecylię, zięciów: Ludwika i Zdzisława
10:00 [Zbytków] Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo
 Matki Bożej Szkaplerznej z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Michała 
 z okazji 18 urodzin
11:00 Za + Helenę Pisarek w 1 rocznicę śmierci, + męża
 Stanisława, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
17:00 Za + Jadwigę Podskarbi, + Grażynę Podskarbi, + Hermana
 Sikora
Poniedziałek – 19.10           św. Pawła od Krzyża
7:00 Za + Ludwika Szkrobola w 11 rocznicę śmierci, + żonę
 Stefanię, 3 synów, córkę Wiktorię, Zofię i Władysława
 Szczypka, ++ z rodzin: Szczypka, Szkrobol, Kuboszek,
 Krzempek i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 1) Za ++ Pawła i Emilię Witoszek, ++ Brunona i Helenę
 Miły, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Weronikę i Józefa Kamieńskich, ++ z rodzin:
 Kciuk, Pucharski, + Helenę Chrostek i Jana Korzec
Wtorek – 20.10                
7:00 Za + Antoninę Litta w 1 rocznicę śmierci, + Ernesta Litta
 w 17 rocznicę śmierci
18:00 1) Za ++ Annę, Jana Waleczek, córki, synów, synowe,
 zięciów, wnuki
 2) Za ++ Jana i Helenę Staroń, 2 synów, ++ Franciszka
 i Marię Krzempek, 3 córki, 2 synów
Środa – 21.10       
7:00 Za ++ Krystynę i Brunona Żur, ++ Otylię i Tadeusza
 Budkowskich, ++ Władysławę i Rudolfa Żur, Zofię 
 i Franciszka Żur, ++ z rodzin: Żur, Borowiecki, Gogółka,
 Kulik i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 1) Za ++ Jana i Alojzję Świeży, + syna Alfreda, + Józefa
 Langa, ++ z rodzin Świeży i Bochenek i Sztrambach
 2) Za + Fryderyka Chudego na pamiątkę urodzin i w 26 
 rocznicę śmierci, + żonę Zofię 
Czwartek – 22.10                   św. Jana Pawła II
8:00 Za + Józefa Soboszka – od siostry Ireny u Łukasza
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18:00 [Zbytków] Za ++ rodziców chrzestnych: Krystynę Woźniak
 i Stanisława Żur i ++ z ich rodzin
18:00 1) Za ++ Marię i Alfreda Litta, syna Ernesta, synową
  Antoninę, zięcia Alojzego, wnuków: Bogdana i Mariana,
  ++ z rodzin: Litta i Rozkoszny
 2) Za ++ Reginę i Bolesława Bojda – od kolegów z KWK
  Pniówek
Piątek – 23.10      św. Jana Kapistrana
7:00 1) Za + Janinę Gawlińską – od koleżanek i kolegów
  Urszuli
 2) Za + Martę Firlej – od Janiny Ziemiańskiej
18:00 1) Za + Ludwika Krzempek, ++ rodziców z obu stron i 
 + brata Emila
 2) Za + Stanisława Bilińskiego i ++ z rodziny
Sobota – 24.10             św. Antoniego Marii Clareta
7:00 Za + Marię Moj – od mieszkańców z ul. Korfantego 
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Marii 
 i Wiktora z okazji 40 rocznicy ślubu
 2) Za + Stanisława Husa w rocznicę śmierci, ++ teściów,
 brata, 3 siostry i ++ z rodziny
 3) Za + Jana Omozika, + żonę Marię, ++ rodziców,
 rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
XXX Niedziela Zwykła – 25.10 
6:30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety
 i Bronisława z okazji 70 urodzin
8:00 W intencji Ojczyzny
9:30 Za + Alfreda Spandla w rocznicę śmierci, żonę Dorotę,
 ++ Bernadetę Spandel, + teścia Henryka Musiolika 
 i dusze w czyśćcu cierpiące
10:00 [Zbytków] Za + Andrzeja Dąbrowskiego i ++ z rodziny
11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej
 Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane 
 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Mirosławy
 i Stanisława z okazji 60 rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo
 dla całej rodziny  
17:00 Za ++ Stanisława i Anielę Kuś, + syna Edwarda, ++
 rodziców i rodzeństwo z obu stron
Poniedziałek – 26.10    
7:00 Za + Stanisława Pytla, + Franciszka Kocura, ++ Marię 
 i Jana Wojtek, ++ z rodziny Pietroszek
18:00 1) Za + Emila Szczypka i Aleksandra Króliczek

 2) Za + Bronisława Piwko, + syna Mirosława i ++ rodziców
Wtorek – 27.10
7:00 Za + Władysława Budnego, ++ jego rodziców: Justynę
 i Józefa Budnych
18:00 1) Za + Jana Pisarka w 1 rocznicę śmierci
 2) Za + Eugeniusza, Marię i Romana Wowra, + Anielę 
 i Sylwestra Gajda, ich dzieci, Teresę i Jana Wolny, 
 2 synów, + Karola Wowra, 2 żony, Alfreda i Janusza
 Krypczyk, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 28.10           św. św. Szymona i Judy Tadeusza, ap.
7:00 Za + Wiktorię Papkoj w 20 rocznicę śmierci, + męża
 Ludwika
18:00 1) Za + Zofię Psota w 26 rocznicę śmierci, + męża Józefa
 i dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Tadeusza i Bronisławę Jarzyńskich, + syna
 Henryka
Czwartek – 29.10
8:00 1) W intencji Czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki
 Dobrej Śmierci żyjących i zmarłych
 2) Za + Mariana Pieczka na pamiątkę urodzin i + matkę
 Zytę
12:00 Ślub: Bogucka-Gołąb
18:00 [Zbytków] Za + Józefa i Józefę Kwiecień, ++ rodziców:
 Elżbietę i Franciszka Szybowsklich, ++ rodzeństwo
18:00 Za + Tadeusza Milcza, ++ rodziców z obu stron
Piątek – 30.10        
7:00 1) Za + Annę Konieczny w rocznicę śmierci, + Marię
 Bryła 
 2) Za + Grzegorza Koniecznego – od rodzin Trojan 
 i Walter
18:00 1) Za ++ Aleksandra i Waldemara Godlewskich, ++ 
 z rodzin: Akus, Złotocha, Sulewski, Grajewski, Stempiński,
 Supiński, Godlewski, Przybyła, Choroś, Maciorowski
 2) Przez wstawiennictwo Matki Bożej Strumieńskiej 
 i św. Barbary w intencji przebaczenia w rodzinie i o 
 potrzebne łaski
Sobota – 31.10          
7:00 1) Za + Agnieszkę Pietrzyk w 12 rocznicę śmierci
 2) Za + Tadeusza Janotę – rodziny Setla
18:00 1) Za ++ rodziców: Franciszkę Górską w 27 rocznicę
 śmierci, Teofila Górskiego w 18 rocznicę śmierci i ++
 dziadków z obu stron
 2) Za + Martę Blobel, + męża Adolfa, ++ rodziców 
 i pokrewieństwo z obu stron

harMonograM Prowadzenia naBożeńStw różańcowychharMonograM Prowadzenia naBożeńStw różańcowych

1.10.2020 r.
2.10.2020 r.
3.10.2020 r.
4.10.2020 r.
5.10.2020 r.

17.10.2020 r.
18.10.2020 r.
19.10.2020 r.
20.10.2020 r.
21.10.2020 r.

Kl. 8a
Kl. 8b
Kl. 8c
Róże różańcowe
Kl. 7a

Kl. 4c
Oaza Rodzin
Kl. 3a
Kl. 3b
Kl. 3c
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Wielkimi krokami zbliża się li-
stopad – miesiąc kojarzony przez 
wielu z wypominkami za zmarłych. 
Warto pochylić się nad tą kwestią i 
zastanowić Czy człowiek ma moż-
liwość wesprzeć swoich zmarłych w 
drodze do osiągnięcia nieba? Możemy 
naprawdę dużo zrobić dla zmarłych, 
wtedy gdy towarzyszy temu modlitwa. 
Warto pamiętać o naszych zmarłych 
bliskich, przyjaciołach, znajomych 
i polecać ich miłosierdziu Bożemu 
w modlitwie. Jednym z pięknych 
i tradycyjnych modlitw Kościoła 
za zmarłych są tzw. Wypominki. 
Pisząc imiona zmarłych na kartkach 
wypominkowych - a następnie je 
odczytując - wyrażamy wiarę, że 
ich imiona są zapisane w Bożej 
Księdze Życia. To modlitwa, która 
wyraża jedność całego Kościoła: 
pielgrzymującego na ziemi i tego, 
który przeszedł już granicę śmierci.  

Od drugiej niedzieli listopada będą 
funkcjonować nowe wypominki, do 

których bliskich zmarłych możemy 
już zgłaszać. W wypominkach rocz-
nych przed wyznaczoną Mszą św. 
kapłan odczytuje imiona i nazwiska 
poleconych zmarłych, by modlić się 
za nich prosząc dla zmarłych o Boże 
Miłosierdzie. Dlatego przy przeka-
zywaniu prośby o taką modlitwę, 
należy wyraźnie zaznaczyć, przed 
którą Mszą św. dane  wypominki 
mają być odczytane. W naszej pa-
rafii odprawiamy 
wypominki w 
niedzielę przed 
Mszami św. o 
godz. 6:30, 8:00, 
9:30 i 11:00. W ten 
sposób przywołu-
jemy tych, którzy 
odeszli do domu 
Ojca, jeszcze tak 
niedawno zasia-
dali wraz z nami 
w ławach kościel-
nych: dziadków, 

rodziców, rodzeństwo, krewnych, 
kapłanów, sąsiadów i wszystkich 
tych, wobec których mamy dług 
wdzięczności i których chcemy po-
lecać Bożemu Miłosierdziu. Będąc 
chrześcijanami, wierzymy bowiem,  
że nasze życie nie kończy się tuż 
po śmierci.

Wieczne odpoczywanie racz im 
dać Panie...

Poniżej szablon do wycięcia na wypo-
minki roczne. Na wypominki listopadowe 
będzie w następnym numerze. 

6.10.2020 r.
7.10.2020 r.
8.10.2020 r.
9.10.2020 r.

10.10.2020 r.
11.10.2020 r.
12.10.2020 r.
13.10.2020 r.
14.10.2020 r.
15.10.2020 r.
16.10.2020 r.

22.10.2020 r.
23.10.2020 r.
24.10.2020 r.
25.10.2020 r.
26.10.2020 r.
27.10.2020 r.
28.10.2020 r.
29.10.2020 r.
30.10.2020 r.
31.10.2020 r.

Kl. 7b
Kl. 7c
Kl. 6a
Kl. 6b
Kl. 6c
Bractwo św. Barbary
Kl. 6d
Nabożeństwo Fatimskie
Kl. 5a
Kl. 4a
Kl. 4b

Kl. 2a
Kl. 2b
Kl. 2c
Siostry De Notre Dame
Kl. 1a
Kl. 1b
Kl. 1c
Kl. 1d
Oaza Młodzieżowa
Dzieci Maryi

Modlitwa za zMarłychModlitwa za zMarłych



- 10 - 

atryButy atryButy ŚwiętychŚwiętych
Święty Franciszek z Asyżu  – wspomnienie litur-
giczne 4 października

Właściwie nazywał się 
Jan Bernardone i urodził 
się w Asyżu w 1182 r.. 
Był ascetą, mistykiem, 
stygmatykiem, opiekunem 
chorych i ubogich, a także 
tworcą reguły zakonnej i 
założycielem franciszkanów 
oraz współzałożycielem 
klarysek. Wywarł zanczący 
wpływ na życie religijne 

średniowiecza i wieków późniejszych. Zmarł w Asyżu 
w 1228 r., dwa lata później został kanonizowany przez 
Grzegorza IX.
Przedstawiany jest zazwyczaj w franciszkańskim habicie 
lub w szcie pokutnej. Jego liczne atrybuty to: baranek, 
którego wykupił na placu targowym i uratował przed 
rzezią, bo przypominał mu baranka biblijnego; czasz-
ka – symbol pokuty i rozważania spraw ostatecznych; 
krzyż i stygmaty nawiązujące do częstego rozpamię-
tywania przez św. Franciszka męki Chrystusa; księga 
oznaczająca regułę zakonną, kula ziemska, na której 
święty opiera swą stopę – znak odnowy świata, ktorą 
zapoczątkował. Kolejnymi znakami nawiązującymi 
do wydarzeń z życia świętego są róże, ptaki i ryby 
oraz wilk. Kiedy, chcąc pokonać doznawane pokusy, 
Franciszek rzucił się w krzaki róż, te za boskim przy-
zwoleniem ukryły swe kolce, aby go nie poranić (odtąd 
w klasztornym ogrodzie przy Porcjunkuli rosną róże 
pozbawione kolców). Ptaki i ryby przybyły podczas 
głoszenia przez świętego Ewangelii w Bevagna, aby 
posłuchać słów kaznodziei. Wilk to symbol umowy, 
jaką zawarł z tym groźnym zwierzęciem Franciszek, 
aby w zamian za dostarczane mu pożywienie  nie 
atakował stad mieszkańców Gubbio.

Święta Teresa od Jezusa (z Avila, Wileka) – wspo-
mnienie liturgiczne 15 października

Urodziła się w 1515 r. w Avili. Była karmelitanką, 
mistyczką, reformatorką klasztorów karmelitów i kar-
melitanek, autorką dzieł ascetycznych. Zmarła w 1582 

r.. Została beatyfikowana 
w 1614 r. przez Pawła V 
i kanonizowana w 1622 
r. przez Grzegorza XV. 
Paweł VI ogłosił ją w 1970 
r. Doktorem Kościoła.
Na obrazach przedstawia-
na jest w karmelitańskim 
habicie. Jej atrybuty to: 
anioł przeszywający serce 
świętej płonącą strzałą 
oraz ciernie, co nawiązuje 
do jej mistycznych przeżyć: podczas jednej z ekstaz 
płonąca strzała wypuszczona przez anioła przeszyła 
serce świętej, pozostawiając na nim stygmat (cierń). 
Gołębica przyniosła Teresie z nieba natchnienie, które 
dało początek reformie Zakonu. Czaszka to symbol 
umartwień, zaś krzyż nawiązuje do jej wielkiego 
nabożeństwa do Chrystusa Ukrzyżowanego. Księga i 
pióro oraz dewiza: Misericiordias Domini in aeternum 
cantabo (miłosierdzie Boże będę śpiewać na wieki) 
odnoszą się do pozostawionych przez świętą pism.

Święty Łukasz Ewangelista – wspomnienie litur-
giczne 18 października

Według tradycji, pochodził 
z Antiochii Syryjskiej, 
z zawodu był lekarzem. 
Towarzyszył św. Pawłowi 
w podróżach apostolskich. 
Jest autorem Ewangelii 
i Dziejów Apostolskich. 
Zginął śmiercią męczeńską 
e Beocji w wieku 84 lat.
Przedstawiany jest jako 
młodzienieć w tunice z 

kędzierzawymi włosami lub w wieku dojrzałym z 
łysiną. Jego atrybuty to: przyrządy medyczne (skal-
pel, stetoskop) i aptekarskie, które przypominają o 
profesji świętego; księga i zwój jako znak Apostołów 
i Ewangelistów oraz paleta malarska i niedokończony 
obraz Maryi, które nawiązują do przekazu, jakoby św. 
Łukasz był portrecistą Matki Bożej. Atrybutem świętego 
jest także wół – symbol ofiary i kapłaństwa,a odnosi 
się on do pierwszego rozdziału Ewangelii napisanej 
przez św. Łukasza.

Grażyna Gądek
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Każdy człowiek, gdy 
jest dzieckiem, marzy, 
aby kimś zostać. Gdy w 
1927 r. Charles Augustus 
Lindbergh pokonał sa-
motnie samolotem trasę 
między Ameryką Północną 
a Europą, siedmioletni 
wówczas Karol Wojtyła 
zapragnął być lotnikiem. 
W okresie młodzieńczym 
zainteresował go teatr i 
marzył o tym, aby zostać 
aktorem. W takiej roli wi-
dzieli go też jego przyjaciele, 
a nawet nauczyciele. W 
1938 r. rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, na kierunku 
filologia polska. Rok później 
nastała II wojna światowa. 
Karol Wojtyła w 1942 r., 
zdecydował się wstąpić do 
Metropolitalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Krakowie. Miał wtedy 
22 lata. Aż strach pomy-
śleć, co byłoby, gdyby 
Karol Wojtyła nie poszedł 
za głosem powołania i 
nie zdecydował się zostać 
księdzem. Czy potrafimy 
sobie wyobrazić świat bez 
Jana Pawła II?  Zapewne 
wielu z Czytelników pa-
mięta ogłoszenie wyboru 
Karola Wojtyły na Biskupa 
Rzymu. Być może czyta-
jąc artykuł przypominają 
sobie, jak dowiedzieli się o 
tym wydarzeniu. Musiały 
temu towarzyszyć wielkie 
emocje, mogę je sobie tylko 
wyobrazić. Chociaż urodzi-
łam się 14 lat później, to 
zawsze mam łzy w oczach, 
kiedy oglądam film doku-
mentalny przedstawiający 

przemówienie z balkonu 
bazyliki Świętego Piotra 
z 16 X 1978 r. 

Pieśń „Barka”, która jak 
mówił sam papież Jan Paweł 
II to ta, która wyprowadziła 
go z Ojczyny, to też ta, którą 
miał w uszach, gdy słyszał 
wyrok konklawe. Prymas 
Polski, kardynał Stefan 
Wyszyński, poprosił Karola 
Wojtyłę, aby nie odmówił, 
jeśli go wybiorą na papie-
ża. Zaś po wyborze dodał, 
aby wprowadził Kościół 
w Trzecie Tysiąclecie. W 
niedzielę 11 października 
będziemy obchodzili XX 
Dzień Papieski. Tegoroczne 
hasło to „Totus Tuus” („Cały 
Twój”). Słowa te pocho-
dzą z dzieła św. Ludwika 

Marii Grignion de Montfort 
Traktat o prawdziwym na-
bożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny. Karol Wojtyła 
czytał go w czasie okupacji, 
jeszcze zanim wstąpił do 
Seminarium Duchownego. 
Hasło tegorocznego Dnia 
Papieskiego ma nas zachęcać 
do zawierzenia i ufności 
Bogu przez Maryję. XX 
Dzień Papieski będzie też 
przypominał o Prymasie 
Tysiąclecia - Stefanie 
Wyszyńskim. 7 VI 2020 
r. miała odbyć się jego 
beatyfikacja, ale plany 
uniemożliwił COVID-19. 
Zawierzenie Maryi towarzy-
szyło zarówno Prymasowi 
Tysiąclecia i Papieżowi 
Polakowi. W tym roku 

obchody Dnia Papieskiego 
przybiorą również cha-
rakter jubileuszowy, nie 
tylko ze względu na ich 20. 
rocznicę. Mija 100 lat, od 
narodzin Karola Wojtyły 
(18 V 1920 r.), 20-lecie 
swojej działalności obchodzi 
Fundacja „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. W 2000 r., 
powołała ją Konferencja 
Episkopatu Polski. Było to 
wyrażenie wdzięczności dla 
Jana Pawła II za posługę 
duchową dla Kościoła i 
Ojczyzny. W 1999 r., po 
pielgrzymce Jana Pawła II 
do Polski, powzięto myśl, 
aby Fundacja upamiętniała 
Pontyfikat Jana Pawła II, 
promując jego nauczanie, 
wspierając przedsięwzię-
cia społeczne (zwłaszcza 
te w dziedzinie edukacji  
i kultury). 

16 października zachęcam 
każdego, komu dane było 
usłyszeć w 1978 r. wiado-
mość dotyczącą wyboru 
Karola Wojtyły na papieża 
o podzielenie się wspo-
mnieniami sprzed 42 lat. 
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