
Z lampionem doZ lampionem do  
Betlejem - przyjdź Betlejem - przyjdź 
Panie Jezu!Panie Jezu!
Miłość absolutna
W kołysce łona Go tuliła
Żarem serca grzała
Chlebem miłości karmiła
Mądrością matki wspierała
Cierpieniem z Nim krzyż
Ciężki niosła
Na macierzyństwa Golgotę
Wraz z Nim bólem biczowania
Rozpaczą ukrzyżowana
Do końca przy Nim trwała
Miłością Matki
Maria Michalczyk

Miesięcznik parafii Miesięcznik parafii 
pw. św. Barbary w Strumieniupw. św. Barbary w Strumieniu

nr 12 (285) Grudzień 2020 r.nr 12 (285) Grudzień 2020 r.

Nowe figury ofiarowane parafii w Strumieniu przez anonimowego darczyńcę, Bóg Zapłać!
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Plan Wieczystej Adoracji – Strumień – 5.12.2020 r.
8:00-8:30 ul. Brodeckiego, ul. Pawłowicka, ul. Spokojna

8:30-9:00 ul. Ks. Brzuski, ul. Osiedlowa 4

9:00-9:30 ul. Cicha, ul. Osiedlowa 6

9:30-10:00 ul. Cieszyńska, ul. Pocztowa, ul. Sosnowa,

10:00-10:30 ul. Cyprysowa, ul. Czarnoty, ul. Parkowa, ul. Stawowa

10:30-11:00 ul. Dębowa, ul. Ogrodowa, ul. Świerkowa, ul. Zimowa

11:00-11:30 ul. Powstańców Śląskich, Rynek

11:30-12:00 ul. Graniczna, ul. Olszyna, ul. Dolna, ul. Nowa,

12:00-12:30 ul. Harcerska, ul. Jałowcowa, ul. Dworcowa, ul. Zamkowa

12:30-13:00 ul. Końcowa, ul. Kolejowa, ul. Towarowa

13:00-13:30 ul. Korfantego, ul. Orzechowa, ul. Tęczowa

14:00-14:30 ul. Krzywa, ul. Krótka, ul. Kościelna, ul. Zielona

14:30-15:00 ul. Ks. Londzina, ul. Pszczyńska, ul. Polna,

15:00-15:30 ul. Leśna, ul. Letnia, ul. Lipowa, ul. Wąska, ul. Wiosenna

15:30-16:00 ul. Łuczkiewicza, ul. Poddane, ul. Wspólna

16:00-16:30 ul. 1 Maja, ul. Podwale, ul. Nowowiejskiego,

16:30-17:00 ul. Młyńska, ul. Słoneczna, ul. Mostowa,

17:00-18:00 Wspólnota Wieczernik

W pierwszą sobotę grudnia 2020 r. w naszej parafii przypada zaszczyt pro-
wadzenia diecezjalnej adoracji wieczystej. To doskonały czas na spotkanie 
z Jezusem Eucharystycznym „twarzą w twarz”. Hojności poświęconego 
czasu na modlitwę sprzyjać będzie sobotni dzień, który często mamy do 
dyspozycji. Zachęcamy, aby zgodnie z zamieszczonym planem adoracji 
nawiedzać nasze strumieńskie sanktuarium, z zachowaniem wszelkich 
wskazanych zasad bezpieczeństwa. Oczywiście, jeżeli komuś nie odpo-
wiada wyznaczona godzina, może przyjść w innej, by oddać hołd Panu. 
Starajmy się jednak dostosować do wyznaczonych godzin, by uniknąć 
zamieszania. W planie zostały uwzględnione ulice tylko Strumienia, gdyż 
podobna adoracja w Zbytkowie będzie miała miejsce w lipcu. Wiedzmy 
jednak, że kościół jest otwarty. Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej 
liczby modlących się w sanktuarium. Przez cały czas trwania adoracji 
dopełnimy starań, by dyżur w konfesjonale sprawował kapłan. Będzie 
to bardzo doby czas na pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty.
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StatyStyki - LiStopad 2020StatyStyki - LiStopad 2020
CHRZTY:

• Alan Krzempek
• Oliwier Jodłowiec
• Julia Pałucka
• Paulina Ślęk

POGRZEBY:
 + Bolesław Ogon
 + Ludwik Rauer
 + Grzegorz Kurcius
 + Renata Pawlikowska
 + Halina Tyman
 + Dariusz Sosnowski

Słowo ProboSzczaSłowo ProboSzcza
Adwentem rozpoczynamy ko-

lejny rok wpatrywania się w cud 
Eucharystii, co ma nam dopomóc, 
abyśmy jeszcze pełniej włączyli się 
w liturgiczne misterium obecności i 
działania Boga. Wymaga to od nas 
odpowiedzi na Jego zaproszenie z 
nawróceniem serca, czujności i za-
ufania w Boże działanie. Przyjaciele 
Boga, a ufam, takimi chcemy być, 
są poddawani również próbie. Jakże 
namacalnie pokazuje to czas do-
świadczeń związanych z epidemią 
koronawirusa. Przeniesienie naszej 
religijności do świata wirtualnego i 
zacisza domowego to bardzo smut-
na rzeczywistość, a jednocześnie 

bardzo wielka próba dla całego 
Kościoła. Warto by każdy z nas 
zadał sobie pytanie, na ile moja 
wirtualna obecność i uczestnictwo 
w liturgii było aktem rzeczywistej 
pobożności? Na ile zatęskniłem za 
wspólnotą parafialną? Czy nadal 
pragnę apostołować w jedności, w 
grupach parafialnych (ministranci, 
lektorzy dzieci Maryi, Oaza, Róże 
Różańcowe, Akcja Katolicka, Grupa 
AA, Sychar, Rada Parafialna, harcerze, 
Bractwo św. Barbary, Apostolstwo 
Maryjne, Apostolstwo Dobrej Śmierci, 
III Zakon Franciszkański, Zespół 
Charytatywny itd.), a Bóg niezmiennie 
jest moim pierwszym przyjacielem? 

Dziękuję tym Parafianom, którzy 
kierują do mnie takie proste ludzkie 
pytanie: „Jak ksiądz daje sobie radę 
w tym czasie z finansami Parafii?...” 
„Bóg zapłać” za składane ofiary w 
kopertach, czy na konto parafialne 
na kościół, zwłaszcza w tym czasie 
obostrzeń sanitarnych.

Wielowiekowa tradycja naszego Kościoła nakazuje duszpasterzom, aby 
w okresie Bożego Narodzenia udawali się z błogosławieństwem do domów 
ludzi wierzących. Duszpasterskie odwiedziny kolędowe w zwyczajowej 
formie nie są dziś możliwe. W tym trudnym czasie pandemii chcemy je za-

praszając Was Parafian, w osobie przedstawiciela rodziny, z poszczególnych ulic na Mszę Świętą, którą będziemy 
sprawować w intencji Waszych rodzin. Podczas Eucharystii odmówimy nad zebranymi w świątyni oraz tymi, 
którzy pozostali w domach naszej parafii, zwłaszcza chorymi, specjalną modlitwę błogosławieństwa kolędowego. 
Poświęcimy wodę, którą prosimy abyście przynieśli ze sobą do kościoła we własnych naczyniach, a po poświę-
ceniu zabrali ją do domów i mieszkań. Zachęcamy Was, byście po powrocie do swoich domów, mieszkań wraz z 
innymi domownikami odprawili „li-
turgię rodzinną” odmawiając modlitwę 
i kropiąc mieszkanie wodą święconą.  
Obrazek kolędowy, kawałek po-
święconej kredy (którą wypiszecie 
na drzwiach, że tu mieszkają ludzie 
wierzący w Chrystusa) zabierzecie 
ze sobą po Mszy Świętej zastę-
pującej w tym czasie odwiedziny 
duszpasterskie. 

Ewentualny plan kolędowy zostanie  
zamieszczony w noworocznym nu-
merze naszej Strumieńskiej Gazetki. 
Musimy bowiem dostosować wszelkie 
działania do panującej sytuacji, a 
ta potrafi się bardzo dynamicznie 
zmieniać. Polecamy tę sprawę waszej 
modlitwie. Niech Pan błogosławi!

Kolęda 2021Kolęda 2021
wielKa niewiadomawielKa niewiadoma
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Nieodzownym atrybutem świąt 
Bożego Narodzenia jest choinka. 
Żywa bądź sztuczna, usytuowana 
w centralnym miejscu mieszkania 
mieni się barwnymi ozdobami, gro-
madząc wokół siebie domowników. 
W niejednej rodzinie strojenie cho-
inki stanowi wręcz coroczny rytuał. 
Choinka, z dominującą obecnie 
funkcją estetyczną, zakorzeniła się 
tak mocno w społecznej świadomo-
ści, iż, mówiąc żartem, można by 
stwierdzić, że ma prawie tyle lat co 
chrześcijaństwo. W rzeczywistości 
należy do najmłodszych, powszech-
nych zwyczajów bożonarodzeniowych. 
W Polsce funkcjonuje zaledwie od 
kilkudziesięciu lat.

Najstarsze wzmianki o strojeniu 
drzewek na Boże Narodzenie pocho-
dzą z Niemiec z XVI w. Zwyczaj ten 
upowszechnił się dopiero w XVIII 
w. u naszych zachodnich sąsia-
dów. Stąd rozprzestrzenił się on na 
Skandynawię, Francję, Szwajcarię, 
Wielką Brytanię. Na ziemiach polskich 
choinka pojawiła się na początku 
XIX w. w domach mieszczan ewan-
gelickich pochodzenia niemieckiego. 
W połowie tamtego stulecia stała się 
popularną dekoracją wnętrz miesz-
czańskich domów i bogatych dworów 
na Pomorzu, Warmii, Mazurach 
i Śląsku. Na wsiach tych rejonów 
upowszechniła się na przełomie XIX 
i XX w. Z zachodu do miast Polski 
centralnej, wschodniej i południowej 
trafiła na początku ubiegłego stulecia, 
natomiast na tereny wiejskie po 1914 
r., a tak naprawdę stał się popularny 
dopiero po II wojnie światowej.

By dotknąć symboliki świątecznego 
drzewka, będę w tym artykule sięgał 
do pradawnych pogańskich wierzeń, 
zwyczajów, legend i zabobonów, by 

wyciągnąć to co istotne dla zrozu-
mienia symbolu choinki i prawdo-
podobnej historii powszechnego 
stosowania tej ozdoby w naszych 
domach i nie tylko.

Zdobienie domów w czasie przesi-
lenia zimowego zielonymi gałązkami 
ma jednak dużo starsze pochodzenie. 
W starożytnych Atenach, podczas 
noworocznego święta ku czci Apolla 
zanoszono do domów i świątyń „eire-
sione” – gałązkę laurową lub oliwną 
przyozdobioną w białe i czerwone 
wstęgi, owoce, pieczywo oraz małe 
naczynia z miodem, oliwą i winem. 
Stanowiła ona ofiarę dziękczynną za 
otrzymane szczęście, a jednocześnie 
modlitwę o kolejne urodzaje i ochronę 
przed złem. Gałązki takie roznosiły 
dzieci, śpiewając odpowiednie pie-
śni. Tu bez wątpienia skojarzenia z  
naszymi kolędowaniem nasuwają 
się same.

Również na Słowiańszczyźnie 
znany był zwyczaj dekorowania do-
mów zielonymi gałązkami. Jeszcze 
w XX w. na Śląsku Cieszyńskim, 
Podhalu, Pogórzu, ziemi sądeckiej, 
krakowskiej występowały tzw. pod-
łaźniczki. Były to wierzchołki drzew 
lub małe drzewka zawieszane pod 
sufitem i przyozdabiane owocami, 
słodyczami i papierowymi ozdobami. 
Miały chronić dom i mieszkańców 
przed złymi mocami i urokami, a 
niezbędnym warunkiem jakie musiały 
spełnić było pochodzenie z drzewa 
iglastego. I właśnie ze zwyczaju pod-
łaźniczek możemy doszukiwać się 
genezy zdobienia choinki w święta 
Bożego Narodzenia.

We współczesnej społecznej świa-
domości choinka interpretowana jest 
jako symbol narodzin Chrystusa, 
odradzającego się cyklicznie życia. 

Dla słabiej uświadomionych choinka 
stanowi wymiar magiczny ozdobio-
nego drzewka wywodzącego się z 
ludowych zwyczajów. Przyglądając 
się więc dokładnie choince wyróżnić 
można 3 główne funkcje przez nią 
pełnione: kreacyjna, apotropeiczna 
(magiczna chroniąca przed złymi 
mocami) i zaduszna. Funkcja kre-
acyjna przejawia się w usadowieniu 
choinki w centralnym miejscu domu, 
podczas zimowego „uśpienia”. Żywe 
drzewko ma kreować jakość życia 
ludzi: dostatek i zdrowie w nadcho-
dzącym roku. Uświęca przestrzeń w 
której się znajduje, uczestnicząc w 
kulminacyjnych momentach okresu 
bożonarodzeniowego: rozpoczęcia 
kolacji wigilijnej, składania życzeń, 

Geneza i znaczenie Geneza i znaczenie 
Symboliczne choinKiSymboliczne choinKi
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odwiedzin księdza podczas wizyty 
duszpasterskiej. Kreowanie przez 
choinkę szczęśliwego świata ma 
miejsce również za pomocą ozdób. 
Im więcej dekoracji takich jak 
ciastka, cukierki, owoce, orzechy, 
tym lepszy będzie nadchodzący 
rok. Choinka zatem dla pogan ma  
tworzyć obraz świata, który chcą 
by realnie zaistniał. Ważną ozdobą 
jest łańcuch wykonywany dawniej 
ze słomy. Słoma wyrażała rolniczy 
dostatek, nadzieję na bogatą przy-
szłość. Niegdyś pełna życiodajnego 
ziarna słoma wyrażała umieranie, 
które stanie się jednak początkiem 
kolejnego odrodzenia, nowego życia. 
Zresztą wierzono, że słoma ma ma-
giczną moc wyzwalania i wzmagania 

płodności i urodzaju, niezależnie 
od obrzędu w którym się pojawia, 
jak np. wózki dyngusowe, którymi 
wożono koguty, rózgi weselne, wień-
ce dożynkowe, bożonarodzeniowe 
pająki (ozdoby zawieszane u sufity 
przypominające żyrandol).

Funkcję apotropeiczną - odpędza-
nia zła, uroków, nieszczęść, choinka 
miała pełnić dzięki ostrym igłom. 
Kategoria ostrości związana jest 
ściśle z właściwościami apotropeicz-
nymi. Stąd od czasów starożytnych 
drzewa iglaste w wielu kulturach 
wykorzystywane są do ochrony 
ludzi, domów przed złymi siłami 
i zapewniają trwałość istnienia. 
Szczególne miejsce zajmowały one 
właśnie w okresie świąt celebrują-
cych przesilenie zimowe, gdy nocy 
zaczyna ubywać, a dnia przybywać, 
a tym samym następuje zwycięstwo 
światłości nad ciemnością. Noszące u 
Słowian nazwę Święto Godowe,  lub 
Szczodre Gody, były także czasem, 
gdy choinka miała zapewniać ochronę 
przed złem. Wierzono, że właśnie 
wtedy dusze zmarłych odwiedzały 
domostwa żywych. 

Stąd przechodzimy prosto do trze-
ciej funkcji – zadusznej. Przesilenie 
zimowe było ściśle związane z 
początkiem roku słonecznego, we-
getacyjnego i obrzędowego, a co za 
tym idzie, obchodzono wówczas 
święta solarne, agrarne i zaduszne. 
Istniało przeświadczenie, że w tym 
najkrótszym dniu roku następo-
wała wzmożona obecność duchów 
zmarłych osób, które odwiedzały 
żyjących. O obecnych zwyczajach 
wigilijnych będących pozostałością 
po kulcie zmarłych pisałem więcej 
kilka lat temu. Funkcja zaduszna 
choinki znajduje odzwierciedlenie 
w zdobieniu jej świeczkami (obecnie 
głównie lampkami elektrycznymi) 
i jabłkami. Świeczka choinkowa, 

podobnie jak świeca zapalana na 
grobach symbolizuje pamięć o 
zmarłych i ich kult. Pozostałością 
rytuałów zadusznych jest także 
modlitwa za zmarłych członków 
rodziny przed wieczerzą wigilijną. 
Wyobrażano sobie, że powracające 
na ziemię dusze przodków w sytuacji 
otrzymania od ludzi darów stawały 
się opiekunami rolnictwa i dawcami 
urodzaju. Ofiarami dla zmarłych 
były słoma pod choinką na której 
mogły usiąść i odpocząć oraz jabł-
ko symbolizujące owoc poznania z 
drzewa rajskiego, wskazujący drogę. 
Kazimierz Moszyński w „Kulturze 
ludowej Słowian” pisze, że „bóstwo 
czy święty przybywając po ofiary, 
znajdują się w ich pobliżu. Stąd 
wszyscy mający do czynienia z ofiarą 
wchodzą tym samym w bliższy z nimi 
kontakt”. Zatem choinka, funkcjo-
nując jako przedmiot naznaczający 
miejsce wymiany darów, stawał się 
w pogańskich wierzeniach centrum 
przestrzeni świętej, w której mogą 
komunikować się istoty zamieszku-
jące świat z istotami z zaświatów. 
Tym argumentować można roz-
powszechnienie się współcześnie 
zwyczaju układania pod choinką 
prezentów – darów wymienianych 
między człowiekiem a człowiekiem, 
choć przynoszonych przez anioła, a 
więc postać z nie tego świata.

We współczesnej kulturze choinka 
jest nieodzownym atrybutem okres 
Bożego Narodzenia, pełniącym 
najczęściej funkcję marketingowe i 
estetyczne. W przekonaniu naszych 
dalekich przodków posiadała jed-
nak znacznie istotniejszy wymiar 
magiczny, zapewniający kontakt 
ze sfera duchową i sprowadzający 
na domostwo i jego mieszkańców 
dostatek, bogactwo, urodzaj, płod-
ność i szczęście.

Adam Gawron
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intencje mSzalne - Grudzieńintencje mSzalne - Grudzień
W intencjach mogą pojawić się błędy i niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.
Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji. Błędy będą poprawiane w intencjach na dany tydzień.

Wtorek – 1.12      
7:00 1) Za + Tadeusza Kowala – Od Kuzynki Ilony
 2) Za + Grzegorza Kurciusa – od Bernadety i Piotra 
	 z	rodziną
18:00 1)	Za	+	Szarlottę	Szczypa	w	23	rocznicę	śmierci
	 2)	Za	+	Ludwika	Rauera	–	od	wnuczki	Barbary	z	mężem
	 i	prawnukiem	Maksymilianem
Środa – 2.12                
7:00 Za	+	Bolesława	Ogona	–	od	rodziny	Rauer
18:00 1)	Za	+	Marię	i	Jana	Maciejowskich	i	+	Danutę	Sosna
	 2)	Za	+	Mariana	Hawełka,	brata	Bogdana,	ojca	Alojza,
	 Marię	i	Alfreda	Litta,	syna	Ernesta,	synową	Antoninę,	
	 ++	z	rodzin:	Sedlecki,	Hawełka	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
1-szy Czwartek Miesiąca – 3.12 św. Franciszka Ksawerego
8:00 O	Boże	łaski	dla	kapłanów	parafii	św.	Barbary	w	Strumieniu
	 i	o	liczne,	święte	i	charyzmatyczne	powołania	kapłańskie
 i zakonne
18:00	 [Zbytków]		W	intencji	czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	
	 i	zmarłych
18:00 1)	Za	+	Grażynę	Kajstura	w	4	rocznicę	śmierci,	męża
	 Romana,	ojca	Józefa,	teścia	Józefa,	ciocie:	Helenę	
	 i	Małgorzatę,	wujków:	Jana	i	Alojzego
	 2)	Za	+	Annę	Pietroniec	w	5	rocznicę	śmierci
1-szy Piątek Miesiąca – 4.12             św. Barbary
7:00 W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa,	
	 żyjących	i	zmarłych
10:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	św.	Barbary
	 w	intencji	Górników	i	ich	rodzin
	 2)	Za	++	Górników
16:30	 [Zbytków]	Za	+	Franciszka	Zubera	na	pamiątkę	urodzin
18:00	 1)	Za	+	Julię	Skórzańską	w	rocznicę	śmierci,	męża
	 Mariana,	córkę	Marię	i	jej	męża	Władysława,	syna	Jana,	
	 +	Zofię	Puszczewicz	w	rocznicę	śmierci,	++	rodziców	
	 i	brata	Henryka,	++	pokrewieństwo	z	tych	rodzin
	 2)	Za	+	Krystynę	Ochodka	w	17	rocznicę	śmierci,	+	ojca
	 Antoniego	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
1-sza Sobota – 5.12                         Wieczysta Adoracja
7:00	 1)	Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone
	 Niepokalanemu	Sercu	Maryi
	 2)	Za	++	Józefa	Dziendziela	z	żoną	–	od	sąsiadek	Zofii
	 i	Jolant	
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	
II Niedziela Adwentu – 6.12     
6:30 Za	+	Helenę	Gembala	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
8:00	 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmarłych
9:30	 Za	+	Renatę	Hutnicką
10:00	 [Zbytków]	Za	++	Wandę	i	Władysława	Kawa,	+	syna

	 Wiesława
11:00	 Za	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	–	od	Parafian	
17:00	 Za	+	Henryka	Pustelnika,	++	z	rodziny	Pustelnik	i	Gabzdyl
Poniedziałek – 7.12                    św. Ambrożego                   
7:00	 1)	Za	+	Martę	Michalik,	++	z	rodzin:	Michalik,	Konieczny
	 i	+	Józefa	Kubica
	 2)	Za	+	Małgorzatę	Janota	–	od	zakładu	pracy	Antola
 Pszczyny
18:00 1)	Za	+	Jana	i	Urszulę	Czauderna,	syna	Marka,	
	 ++	rodziców	z	obu	stron
	 2)	Za	+	Jerzego	Polińskiego	w	5	rocznicę	śmierci,	
	 ++	z	rodzin:	Poliński,	Płonka	i	Michner
Wtorek – 8.12        Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
7:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Matki	Bożej
	 Niepokalanej	z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	
	 z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	z	okazji	urodzin	
	 i	imienin
9:00	 Za	+	Alojzego	Gawrona	–	od	sąsiadów	z	rodziny	Gandor
16:00	 Za	+	Bronisławę	Kasza	–	od	rodziny	Kajsztura	i	Kszyścin
17:00	 Za	+	Józefa	Żura	–	od	rodziny	Turek
18:00 Za	+	Tadeusza	Dudę	w	2	rocznicę	śmierci
Środa – 9.12        
7:00	 1)	Za	+	Beatę	Staniek	–	od	rodziny	Gawronów
	 2)	Za	+	Karzimierza	Berka	–	od	rodziny	Gmuzdek	
	 i	Czembor
18:00 1)	Za	+	Wandę	i	Ferdynanda	Szopka	i	++	rodziców	z	obu
  stron
	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	otrzymane
	 łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	dla	Urszuli	z
	 okazji	80	urodzin	
Czwartek – 10.12                     
8:00	 Za	+	Jana	Pisakra	–	od	rodziny	Pisarek	i	Herda
18:00 [Zbytków]	Za	+	Elżbietę	i	Józefa	Kurpas,	+	syna	Kazimierza,
	 synową	Krystynę,	+	Ryszarda	Salamon	i	dusze	w	czyśćcu
	 cierpiące
18:00	 1)	Za	+	Józefa	Krzempka,	++	rodziców,	teściów,	+	siostrę
	 Marię	i	++	z	rodzin:	Krzempek	i	Trojok
	 2)	Za	+	Renatę	Indyk	–	od	pracowniku	Zakładu	Gospodark
	 i	Komunalnej	i	Mieszkaniowej	w	Strumieniu
Piątek – 11.12                                 św. Damazego I
7:00	 1)	Za	+	Krystynę	Żur	i	męża	Brunona
	 2)	Za	+	Kazimierza	Drobika	–	od	sąsiadów	z	ul.	Nowowiejskiej
18:00	 1)	Za	+	Karola	i	Helenę	Płonka,	syna	Józefa,	wnuka
	 Mariusza,	++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron	i	dusze	
	 w	czyśćcu	cierpiące
	 2)	Za	+	Zdzisława	Barcika	i	++	rodziców	z	obu	stron
Sobota – 12.12          NMP z Guadalupe
7:00	 Za	+	Fryderyka	Nowaka	–	od	sąsiadów	z	ul.	Powstańców
	 Śląskich
18:00	 1)	Za	+	Stanisława	Pisarka	w	30	rocznicę	śmierci	i	+	żonę
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	 Helenę,	++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 2)	Za	+	Hermana	Sikorę,	córkę	Grażynę	Podskarbi,
	 rodziców	z	obu	stron,	++	z	rodziny
	 3)	Za	++	Marię	i	Józefa	Bukowskich	i	dusze	w	czyśćcu
	 cierpiące
III Niedziela Adwentu – 13.12    
6:30 Za	+	Annę	Strządała	w	19	rocznicę	śmierci,	męża
	 Franciszka,	++	z	rodzin:	Strządała	i	Chudek
8:00	 Za	+	Krystynę	Gawron	–	od	synowej	Lucyny
9:30	 Za	+	Alojzję	i	Jana	Świeży,	syna	Alfreda,	+	Józefa	Lang,
	 ++	z	rodzin:	Świeży	i	Lang
10:00	 [Zbytków]	Za	+	Rafała	Kornackiego	w	8	rocznicę	śmierci
11:00	 Chrzest:	
	 Roczek:	Karol	i	Miłosz	Jankowscy
17:00	 Za	++	rodziców:	Elżbietę	i	Edwarda	Pollok
Poniedziałek – 14.12    św. Jana od Krzyża
7:00	 1)	Za	+	Wiktorię	i	Ludwika	Papkoj,	zięcia	Brunona
	 2)	Za	+	Zbigniewa	Rysia	–	od	cioci	Krysi,	Marioli,	Barbary
 i Renaty
18:00 1)	Za	+	Helenę	Pietroszek	w	3	rocznicę	śmieci
	 2)	Za	++	Otylię	i	Franciszka	Zupa	i	++	dziadków	z	obu
 stron 
Wtorek – 15.12                               
7:00	 1)	Za	+	Jadwigę	Słany,	++	rodziców	Agnieszkę	i	Franciszka
	 oraz	++	pokrewieństwo
	 2)	Za	+	Teresę	Perlega	–	od	brata	z	żoną	
18:00	 1)	Za	+	Alojzego	Pietrzyka	w	32	rocznicę	śmierci,	+	córkę,
	 rodziców	z	obu	stron,	++	siostry	i	szwagrów
	 2)	Za	+	Ludwika	i	Natalię	Brandys,	++	rodziców	i	rodzeństwo
 z obu stron
Środa – 16.12       
7:00	 1)	Za	+	Piotra	Gaćka		-	od	rodziny	Chrobak,	Kubieniec,
	 Stolarz	i	Bojda
	 2)	Za	+	Otylię	Wieliczka	–	od	Tadeusza	Zemanka	
 z Pisarzowic
18:00 1)	Za	++	z	rodzin	Lach	i	Haratyk	oraz	dusze	w	czyśćcu
	 cierpiące
	 2)	Za	+	Wilhelma	Spyrę
Czwartek – 17.12        
8:00	 W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki	Dobrej
	 Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
18:00 [Zbytków]	Za	+	Józefa	Dudek	–	Od	brata	Ignacego	z	
	 rodziną
18:00	 1)	Za	+	Stefana	Jaroszewskiego,	2	żony,	++	rodziców,
	 rodzeństwo,	zięcia	Józefa	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 2)	Za	+	Agnieszkę	i	Karola	Gawron,	+	syna	Jana
Piątek – 18.12                    
7:00	 Za	+	Jana	Wilczyńskiego,	++	rodziców,	teściów,	brata
	 Tadeusza,	++	z	rodzin:	Milerski,	Katarzyński,	Szweblik	
	 i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
18:00 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	otrzymane
	 łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	dla	Henryka
	 z	okazji	70	urodzin	–	od	żony
	 2)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci	za:	
	 3)	Za	++	Teresę	i	Wilhelma	Puzoń,	syna	Jana	i	synową

	 Helenę
Sobota – 19.12        
7:00	 Za	+	Marię	Szpernol	–	od	rodziny	Siemienik	
18:00 1)	Za	+	Józefa	Biel	w	rocznicę	śmierci,	++	rodziców,
	 teściów,	pokrewieństwo	z	obu	stron
	 2)	Za	+	Mariannę	i	Karola	Bochenek,	++	rodziców	z	obu
 stron
	 3)	W	pewnej	intencji
IV Niedziela Adwentu – 20.12
6:30 Za	+	Zytę	Pieczka	–	od	sąsiadów	z	ul.	Dębowej	i	ks.
 Londzina 
8:00	 Za	+	Cecylię	i	Franciszka	Folek,	córkę	Stanisławę	i	zięcia
	 Józefa
9:30	 Za	Parafian
10:00	 [Zbytków]	Za	+	Zbigniewa	Kawę	–	od	sąsiadów
11:00	 Za	++	Emilię	i	Józefa	Puzoń,	++	rodziców,	Helenę	i	Zofię
	 Puzoń
17:00	 W	intencji	Andrzeja	w	18	rocznicę	urodzin	o	Boże
	 Błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski
Poniedziałek – 21.12          św. Piotra Kanizjusza
7:00	 1)	Za	+	Marka	Wójtowicza	–	od	rodzin	Wójtowicz	i
	 Milanowski
	 2)	Za	+	Siostrę	Dominikę	–	od	Elżbiety	i	Stanisława
	 Lapczyk
18:00 1)	Za	+	Wandę	Janiak	na	pamiątkę	urodzin,	++	rodziców,
	 teściów,	szwagra,	siostrzenicę	i	dziadków	z	obu	stron
	 2)	Za	++	Elżbietę	i	Ferdynanda	Hawerland,	++	rodziców	
	 z	obu	stron,	+	zięcia	Józefa,	++	z	rodzin	Hawerland,
	 Mazurek,	Strządała
Wtorek – 22.12               
7:00	 1)	Za	+	Tadeusza	Janotę	–	od	rodziny	Hernik	
	 2)	Za	+	Grzegorza	Koniecznego	–	od	rodzin	Sojka	
	 i	Paździor	
18:00 1)	Za	+	Antoniego	Francuz,	syna	Henryka,	++	rodziców
 z obu stron
	 2)	Za	+	Annę	Żaulodik-Burkot	w	29	rocznicę	śmierci	
Środa – 23.12       
7:00	 1)	Za	+	Marię	Moj	z	mężem	Ludwika	i	++	z	rodziny	–	od	
	 rodziny	Krzempek	z	Chybia	
	 2)	Za	+	Marię	Firlej	–	od	sąsiadek	Zofii,	Aleksandry,
	 Joanny	i	Jolanty
18:00 1)	Za	++	Genowefę	i	Józefa	Żur,	++	rodziców	z	obu	stron
	 i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 2)	Za	++	Jana	i	Otylię	Brandys,	++	Zofię	i	Józefa	Gawron
Czwartek – 24.12   Wigilia Narodzenia Pańskiego
8:00 1)	Za	+	Mariannę	i	Ludwika	Płonka,	4	córki,	4	zięciów,	
	 4	synów	i	4	synowe
	 2)	Za	+	Marię	Macura,	wnuczkę	Grażynę,	+	Romana
	 Kajsturę,	zięcia	Józefa	i	Walentego,	siostrę	Annę	i	Martę,
	 brata	Leona	i	Stanisława,	bratową	Marię
	 3)	Za	+	Wiktora	Ociepka,	zięcia,	córki	i	syna	
	 4)	Za	+	Janinę	Gawlińską	–	od	rodziny	Ociepka
21:30	 [Zbytków]		1)	Za	+	Józefa	Soboszka	–	od	mieszkańców
	 z	bloków	1	i	2	klatki	ul.	Młyńska
	 2)	Za	+	Roberta	Różankowskiego	–	od	matki	chrzestnej	
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	 z	rodziną
24:00 1)	W	int.	Parafian
	 2)	Za	+	Marię	Bilińską	–	od	rodziny	Głowiak	z	Międzyrzecza
	 Górnego
	 3)	Za	+	Bolesława	Bojdę	–	od	rodzin	Kuś	i	Strządała
	 4)	Za	+	Karola	Pachułę	–	od	bratowej	Marii	i	od	Grzegorza
 z Ligoty
Piątek – 25.12   Uroczystość Narodzenia Pańskiego                      
8:00	 Za	++	Marię	i	Erwinę	Słowik	oraz	córkę	Janinę
9:30	 Za	+	Józefę	Uchyła	–	od	córki	Janiny
10:00	 [Zbytków]	Za	+	Krystynę	i	Brunona	Żur	–	Od	brata	
	 z	Jaworza
11:00	 Za	+	Zdzisława	Wyleżucha	–	od	Macieja	Grenia
17:00 Za	+	Stanisława	Szulika	–	od	Krystyny	i	Zbigniewa
Sobota – 26.12            św. Szczepana 
6:30	 Za	++	Jana	i	Julię	Kopiel,	synów:	Sylwestra,	Franciszka
	 i	Bolesława	
8:00	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	otrzymane
	 łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	dla	Lucyny	
	 z	okazji	50	urodzin
9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	otrzymane
	 łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	dla	Mirosławy
	 i	Jana	w	rocznicę	ślubu	oraz	dla	całej	rodziny
10:00	 [Zbytków]	Za	+	Jana	Pietrzyka	na	pamiątkę	80	urodzin,
	 +	brata	Franciszka	i	++	rodziców
11:00	 Za	+	Antoniego	Zachorka	na	pamiątkę	urodzin	i	+	żonę
	 Krystynę
18:00 Za	+	Edwarda	Macheja	w	1	rocznicę	śmierci
Niedziela Świętej Rodziny – 27.12    
6:30 Za	+	ojca	Stanisława	Pieczek	w	rocznicę	śmierci,	+	żonę
	 Zofię,	++	dziadków	z	obu	stron,	wnuka	Tomasza,	Ewę
	 Szczotka,	Marię	Bujok,	++	z	rodziny
8:00	 W	intencji	Ojczyzny
9:30	 Za	+	Bronisława	i	Bronisławę	Skorupa,	++	z	rodziny

10:00	 [Zbytków]	Za	Parafian
11:00	 Za	+	Marię	Firlej,	męża	Jana	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
17:00	 Dziękczynno-błagalna	w	intencji	Elżbiety	z	okazji	80
 rocznicy urodzin
Poniedziałek – 28.12           św. św. Młodzianków
7:00	 1)	Za	+	Alfreda	Migdała	w	5	rocznicę	śmierci
	 2)	Za	+	Urszulę	Ślaską	w	1	rocznicę	śmierci
18:00	 1)	Za	+	Ludwika	Krzempka	na	pamiątkę	7	rocznicy	śmierci	
	 2)	Za	+	Bronisława	Skorupę	–	od	rodziny	Strządała	
	 z	Chybia
Wtorek – 29.12           św. Tomasza Beckera
7:00 1)	Za	+	Helenę	Pisarek	z	mężem	–	od	sąsiadów	z	
	 ul.	Cieszyńskiej
	 2)	Za	+	Danutę	Wieliczka	–	od	Marii	i	Jarka	Wieliczka	
	 z	rodziną 
18:00 1)	Za	+	Hildegardę	Janota	w	10	rocznicę	śmierci,	męża
	 Alojzego,	syna	Alojzego	i	zięcia	Franciszka
	 2)	Za	+	Marię	Gawron	–	od	syna	Mirosława	z	żoną
Środa – 30.12       
7:00 1)	Za	+	Emericha	Krzempka	–	od	Renaty	i	Dariusza
 Krywult
	 2)	Za	+	Wiktora	Krzempka	–	od	mieszkańców	z	bloku	
	 ul.	Młyńska	1,	klatka	A	i	B
18:00 1)	Za	+	Renatę	Hutnicką
	 2)	Za	+	Annę	Pachuła	–	od	szwagra	Karola	z	rodziną
Czwartek – 31.12             
8:00 1)	Za	+	Bronisławę	Krzempek	w	26	rocznicę	śmierci,
	 męża	Czesława,	++	rodziców	i	rodzeństwo
	 2)	Za	++	Mariannę	i	Alojzego,	Andrzeja,	Ludwika	Francuz
	 i	++	z	rodzin:	Francuz,	Trojan
18:00	 [Zbytków]		Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	rodziny	
 z Kaniowa i Bestwinki
18:00 Dziękczynna	za	2020	r.	i	o	Boże	Błogosławieństwo	dla
	 Parafian	na	2021	r.

dzięKujemy naSzym ofiarodawcom:dzięKujemy naSzym ofiarodawcom:
Rodzinie Szostek
Rodzinie Ziebura
Rodzinie Puzoń
Rodzinie Michalik
Rodzinie Orszulik
Rodzinie Pustelnik
Rodzinie Góra
Rodzinie Chmieleckich
Rodzinie Strządała
Grażynie i Wiesławowi Szwarc
Stanisławie i Karolowi Omozik
Bronisławie i Janowie Siemienik
Wioletcie i Henrykowi Blinda
Wandzie i Józefowi Lebryk
Marii i Andrzejowi Krzempek
Gabrieli i Janowi Krawczyk
Zofii i Janowi Czaja

Agnieszce i Kazimierzowi Kurowskim
Henryce i Stanisławowi Kucharczyk
Mirosławie i Janowi Jałowiczor
Marii i Bronisławowi Łukasik
Teresie i Romanowi Pryczek
Danucie i Ryszardowi Rogulskim
Krystynie i Eugeniuszowi Micek
Annie i Kamilowi Józwik
Janinie i Józefowi Kwoka
Janinie i Ewelinie Smol
Halinie Smol
Barbarze Brzuska
Zofii Brzuska
Bronisławie Budny
Irenie Sojka
Annie Macura
Otylii Oślizo

Aleksandrze Chlebek
Irenie Szwarc
Marii Sladek
Ionie Górskiej-Gamska
Joannie Król
Dorocie Zarzeckiej
Małgorzacie Burkot
Halinie Kajsztura
Elżbiecie Lang
Bartłomiejowi Ślękowi
Zbigniewowi Gawlasowi
Tomaszowi Strządale
Januszowi Parchańskiemu

Oraz anonimowym ofiarodawcom, 
Bóg Zapłać!
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Początek roku zmusza nas do 
spojrzenia w przeszłość, ale co chyba 
ważniejsze, także w przyszłość. W 
naszych sercach i myślach rodzą się 
pytania: Co przyniesie nowy rok? 
Co nam da? Co zabierze? Czy będzie 
szczęśliwy? Czy będzie niespokojny? 
Czy będzie smutny, tragiczny czy 
też pełen dobra i optymizmu? Dla 
każdego chrześcijanina powinno się 
tu pojawić pytanie: Jakie miejsce 
w nadchodzącym roku w moim 
życiu zajmie Bóg ? Co mam zrobić, 
abym swoim działaniem dać Panu 
Bogu głęboki wyraz mojej miłość 
do Niego. Co muszę zrobić aby być 
bliżej świętości

Tak samo – ale zupełnie inaczej 
Zacznijmy od tego, że rok liturgiczny 

zaczynamy dokładnie od I niedzieli 
adwentu, a kończy się w sobotę w 
XXXIV tygodniu zwykłym. Po dro-
dze mamy okazję przeżywać Boże 
Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc 
i najdłuższy czas – okres zwykły. Na 
pierwszy rzut oka możemy zauważyć, 
że rok kalendarzowy ma tyle samo 
dni i tygodni, co rok liturgiczny 

– jednakże różnią się zasadniczo 
kilkoma elementami:

Rok liturgiczny przypada końcem 
listopada lub początkiem grudnia.

Celem roku liturgicznego jest 
Głoszenie Boże Chwały, uświęcenie 
wiernych. Cała historia zbawienia 
została wtłoczona w cykl jednego rok, 
byśmy stopniowo mogli przeżywać 
całe zbawcze Misterium Chrystusa.

Na kontemplację roku liturgicznego 
mamy nie jeden rok, ale tyle lat, ile 
Pan Bóg pozwoli nam dożyć. 

Każdy rok jest niezwykłą okazją, 
byśmy na te wydarzenia spojrzeli 
inaczej – nieco dojrzalej. Co roku 
jesteśmy inni – inaczej przeżywamy 
Boże Narodzenie, inaczej Wielki Post, 
mając 8,18,40 czy 70 lat. Rok litur-
giczny możemy porównać do spirali, 
kręcimy się w koło ale każdy dzień 
jest na innym miejscu. Zasada jest 
taka, by ten ruch kołowy postępował 
ciągle w górę. Głównym efektem ma 
być przeżycie roku liturgicznego z 
roku na rok coraz pełniej i bliżej 
Boga. Nasze przeżycia powinny być 
coraz głębsze, gorliwsze, a przede 
wszystkim wnoszące w nasze życie 
nowe wartości duchowe.
Pierwsza odsłona – Adwent 

Na samym początku Adwentu 
słyszymy słowo Jezusa: ,,Czuwajcie, 
bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyj-
dzie” . Musimy być przygotowani 
na przyjście Pana. Jest to aktywne 
przygotowanie się na Boże Narodzenie 
przez nas. W liturgii usłyszymy nie raz 
słowa: ,,Czuwajcie”. Niejednokrotnie 
przemówi do nas Jan Chrzciciel 

i przypomni o Słowie, gdyż jest 
głosem wołającym na pustyni. 
Dlaczego ? Czyżby Bóg bał się, że 
prześpimy to wielkie wydarzenie ?

Czas nawoływania: „Czuwajcie, 
miejcie się na baczności, prostuj-
cie drogę Panu” – są konkretnymi 
wskazówkami dla nas by się solidnie 
przygotować na wielkie wydarze-
nie, którego mamy być świadkami. 
Przykładem może być matka, która 
oczekuje dziecka. Kiedy się o tym 
dowiaduje, kieruje całą swoją uwa-
gę w stronę dziecka. Jest gotowa 
poświęcić się dla potomstwa, np. 
wyrzec się tych pokarmów co mogą 
zaszkodzić dziecku. Zabiega oto, by 
dziecko, które się narodzi, miało 
wszystko to, co potrzebne. Z czasem 
pojawiają się nowe dolegliwości 
związane z ciążą. Matka jednak  nie 
narzeka, bo jest w stanie wszystko 
znieść byleby usłyszeć głos swojego 
dziecka. Wie doskonale, że nosi 
wielki skarb pod swoim sercem. 
Podobna postawa powinna i nas 
charakteryzować, nas wszystkich, 
którzy przygotowujemy się na przyj-
ście do naszych serc Chrystusa, a w 
dalszej perspektywie na powtórne 
przyjście na Sąd Ostateczny. Na 
początku przygotowania musimy 
zdać sobie sprawę z tego, co nastąpi. 
Bo jaki sens miałoby oczekiwanie 
przez matkę na narodziny dziec-
ka, skoro wiedziała by, że po jego 
przyjściu na świat, by ją ono już nie 
zainteresowało, nie poczuła by się 
do obowiązku troszczenia się o nie, 
kochania, karmienia, wychowywa-
nia? To przecież dla niego, a nie dla 
siebie przeżywała te wszystkie trudy 
przygotowania. Jeśli nasze pragnie-
nie przygotowania się na przyjście 
Pana, będzie silne i mocne, to wtedy 
Bóg obdarzy nas swoimi łaskami, 
przyjdzie do nas, by pozostać z nami 
aż do czasu, kiedy będziemy mogli 
się z Nim widzieć twarzą w twarz 
w Królestwie Niebieskim. 

Tak więc ,,Czuwajmy” – niech ten 
nowy rok liturgiczny będzie dla nas 
owocny poprzez nowe i pełniejsze 
doświadczenia duchowe.     

Rafał Gamża 

czy to nowy roK? taK, liturGiczny!czy to nowy roK? taK, liturGiczny!
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Święta Łucja, dziewica i 
męczennica − wspomnienie 
liturgiczne: 13 grudnia

Żyła na przełomie III i IV 
w., pochodziła z Syrakuz 
na Sycylii, prawdopodobnie 
z zamożnej rodziny. Po 
pielgrzymce do grobu św. 
Agaty podjęła decyzję o 
złożeniu ślubów dozgonnej 
czystości. Zadenuncjowana 
przez narzeczonego wyłupiła 
sobie oczy i przesłała mu 
je na tacy (według innej wersji wyłupiła sobie oczy, bo 
zachwycali się nimi jej oprawcy). Została ścięta mie-
czem (lub podcięto jej gardło sztyletem) ok. 304 r. po 
torturach, którymi starano się zmusić ją do porzucenia 
chrześcijaństwa. Jak głosi legenda, skazano ją na po-
hańbienie w domu publicznym, ale nawet para wołów 
nie zdołała ruszyć jej z miejsca. Próbowano spalić ją 
na stosie, ale płomienie nie imały się świętej. Sędzia 
skazał ją na ścięcie, ale i to przeżyła. Przyniesiona do 
domu poprosiła jeszcze o Komunię świętą i dopiero 
po jej przyjęciu zmarła.

Przedstawiana jest najczęściej w tunice, a jej atrybuty 
to: księga − symbol życia według praw ewangelicz-
nych, życiowej mądrości i rozwagi; lampa lub świeca, 
które były niezbędne do rozświetlenia najdłuższej nocy 
(niegdyś za najdłuższą, najciemniejszą i najbardziej 
niebezpieczną w ciągu całego roku noc uważano tę z 12 
na 13 grudnia), lampa nawiązuje też do imienia świętej 
(łac. lux - światło). Pozostałe atrybuty odnoszą się do 
jej męczeństwa: palma męczeństwa, woły, płomienie 
u stóp, miecz (lub sztylet), oczy na tacy lub w formie 
kwiatów na łodyżce.

Święty Jan od Krzyża − wspomnienie liturgiczne: 
14 grudnia

Właściwie nazywał się Jan de Yepes i urodził się w 
1542 r. w Fontiveros koło Avili. Był karmelitą, współ-
pracownikiem św. Teresy z Avila, reformatorem zakonu, 
autorem pism ascetyczno-mistycznych. Zmarł w 1591 r., 

został beatyfikowany w 1675 
r. przez papieża Klemensa 
X i kanonizowany w 1726 r. 
przez Benedykta XIII. W 
1926 r. Pius XI ogłosił go 
Doktorem Kościoła.

W ikonografii przedstawia 
się go w karmelitańskim 
habicie, a jego atrybutem 
jest dewiza: Domine, pati 
et contemni pro Te (Panie, 
cierpieć i być pogardzanym 
dla Ciebie) − słowa, które 

wypowiedział podczas ekstazy, gdy Chrystus zapytał 
go: Janie, czego pragniesz za twoje cierpienia? Kolejne 
atrybuty to: krzyż − jedyny przedmiot, który znajdował 
się w celi zakonnej świętego; lilia − symbol czystości; 
otwarta księga wskazująca na liczne pisma świętego; 
oraz kajdany. Reformy świętego Jana napotkały bo-
wiem sprzeciw grupy zakonników, którzy uwięzili go 
w lochu w klasztorze w Toledo, ale udało mu się zbiec 
po 9 dniach.

Święty Szczepan − wspo-
mnienie liturgiczne: 26 
grudnia

Prawdopodobnie był zhel-
lenizowanym żydem (po-
sługującym się na co dzień 
językiem greckim), jednym 
z diakonów Kościoła jero-
zolimskiego. Apostołowie w 
odpowiedzi na propozycję 
św. Piotra wybrali sied-
miu diakonów dla posługi 
ubogim, aby w ten sposób 
odciążyć uczniów Chrystusa oraz dać im więcej czasu 
na głoszenie Ewangelii. W gronie tych siedmiu znalazł 
się Szczepan. Nie ograniczył się on jednak wyłącznie 
do posługi ubogim. Według Dziejów Apostolskich, 

„pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Ewangelię 
z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. 
Oskarżony przez Sanhedryn*, że występuje przeciw 
Prawu i Świątyni, został ukamienowany w Jerozolimie 
około 36 r., czyli zaledwie trzy lata po śmierci Chrystusa. 
Święty Szczepan jest określany mianem Protomartyr 
− pierwszy męczennik.

W malarstwie przedstawiany bywa w białej tunice lub 
bogato zdobionej dalmatyce*. Jego atrybutem jest księga 
Ewangelii nawiązująca do faktu, że imię Szczepana 
występuje w Piśmie Świętym. Księga jest też symbo-
lem trwania świętego przy prawie Bożym. Pozostałe 
atrybuty: palma męczeństwa i kamienie nawiązują 
do jego męczeńskiej śmierci przez ukamienowanie; zaś 
trybularz*** i naczynie na Sanctissimum (puszka na 
Najświętszy Sakrament), przypominają, że św. Szczepan 
był diakonem i roznosił chorym komunię świętą.

*Sanhedryn − najwyższa żydowska instytucja religijna 
i sądownicza w starożytnej Judei

**Dalmatyka − szata liturgiczna diakona w Kościele 
rzymskokatolickim. Pierwotnie była strojem świeckim 
mieszkańców Dalmacji, od której wzięła nazwę.

***Trybularz − inaczej kadzielnica, sprzęt liturgiczny 
służący do okadzania kościoła i ołtarza podczas obrzędów 
liturgicznych, w sztuce sakralnej jest znakiem diakona.

Grażyna Gądek
/na podstawie: Józef Marecki, Lucyna Rotter: Jak czytać wizerunki 
świętych oraz brewiarz.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

atrybuty atrybuty ŚwiętychŚwiętych
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20 grudnia 1576 r. w Skoczowie uro-
dził się św. Jan Sarkander. Chciałabym 
na pamiątkę tego wydarzenia zapro-
sić do przeczytania książki z 1920 
r., ponieważ Powiat Cieszyński we 
współpracy z Muzeum Św. Jana 
Sarkandra w Skoczowie wydał publi-
kację pt. „W 25. rocznicę wizyty św. 
Jana Pawła II w Skoczowie oraz 100. 
rocznicę Jego urodzin”. Jedną część 
wydania stanowi broszura „Drodzy 
Bracia i Siostry”, drugą reprint 

„Życie i śmierć bł. Jana Sarkandra”, 
którą sto lat temu napisał ks. Teodor 
Czaputa. Jej oryginał znajduje się  
w Muzeum Św. Jana Sarkandra. 
Inicjatorem jej wznowie-
nia był ks. Witold Grzomba.  
W listopadzie, kiedy pisałam arty-
kuł, informowano, że publikację 
będzie można otrzymać bezpłatnie 
w Muzeum, kiedy pozwoli na to 
sytuacja epidemiologiczna. Mam 
nadzieję, Drodzy Czytelnicy, że gdy 
weźmiecie w grudniu naszą gazetkę 
parafialną „do ręki”, epidemia ustą-
pi i te słowa będą mogły się ziścić. 
Wydanie publikacji miało stano-
wić uczczenie papieskich rocznic, 
którym przeszkodził koronawirus. 
Jak wiemy wizyta Jana Pawła II  
w Skoczowie wiązała się ze św. 
Janem Sarkandrem, dlatego też przy-
gotowano reprint, przypominający 
o jego życiu. 

Na wiosnę tego roku udało mi 
się w antykwariacie zakupić pu-
blikację ks. Teodora Czaputy. 

Książka jest też dostępna online 
w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. 
Bardzo mnie ona zainteresowała, 
dlatego postanowiłam dowiedzieć 
się kim był ks. Czaputa. Urodził się  
w Skoczowie, studiował teologię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, był tam 
rektorem i sędzią prosynodalnym, re-
kolekcjonistą, katechetą w Gimnazjum 
Nowodworskiego w Krakowie,  
a także rezydentem i spowiednikiem 
nowicjatu Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia. Był 
także spowiednikiem św. Siostry 
Faustyny. Inspiracją do napisania 
książki o jeszcze wtedy błogosła-
wionym Janie Sarkandrze była 
m.in. 300. rocznica jego śmierci.  
W 1934 r. z okazji poświęca-
nia nowego sanktuarium sar-
kandrowskiego na Kaplicówce  
w Skoczowie dokonano drugiego 
wydania publikacji. 

Trzeba przyznać, że ks. Czaputa 
dołożył wszelkich starań, aby jak najdo-
kładniej opisać życie i śmierć błogosła-
wionego wtedy Jana Sarkandra. Opisał 
także starania o jego beatyfikację,  
a także tę uroczystość z 1860 r. Można 
również przeczytać o 50 cudach za 
wstawiennictwem Jana Sarkandra, 
które dokonały się przed beatyfikacją. 
Autor bardzo dokładnie wytłumaczył, 
dlaczego uroczystość nie mogła 
odbyć się wcześniej. Na końcu tej 
książkowej pozycji można odnaleźć 
bibliografię z publikacjami o Janie 
Sarkandrze, które zostały wydane 

przed 1920 r., co może stanowić 
zachętę do pogłębienia wiedzy na 
temat patrona naszej diecezji. 

Na końcu pragnę przytoczyć frag-
menty ze wstępu książki napisanej 
przez ks. Teodora Czaputę. Niech 
jego słowa stanowią także dla nas 
zaproszenie do rozważenia, na ile 
my znamy patrona naszej diecezji:

Nadchodzi rok 1920., a z nim trzech-
setna rocznica męczeńskiej śmierci 
bł. Jana Sarkandra ze Skoczowa.
[…] Ale przedewszystkiem winne 
go znać i czcić Śląsk i Morawy, bo 
te kraje, do dzisiejszego dnia roz-
darte pod względem religijnym, tak 
bardzo potrzebują nauki, przykładu  
i orędownictwa swego błog. Rodaka. 
Winna go znać i kochać cała Polska, 
z którą łączyły błogosławionego 
Męczennika pochodzenie, język 
pobratymczy i tak wybitna miłość 
naszego narodu i naszych świętości. 
[…] Tymczasem znajomość, cześć 
bł. Jana już na samym Śląsku wiele 
pozostawia do życzenia, cóż dopiero 
w innych dzielnicach Polski, gdzie 
nawet kapłani mało co o jego życiu 
i śmierci wiedzą. […] 

 
Teodor Czaputa, Życie i śmierć męczeńska 

bł. Jana Sarkandra, Cieszyn 1920, s. 5-6. 
Bibliografia:
Czaputa Teodor, Życie i śmierć męczeńska 

bł. Jana Sarkandra, Cieszyn 1920. Też 
online: https://www.sbc.org.pl/dlibra/
publication/337905/edition/319143/content

[dostęp: 15.11.2020].
Jaworska Monika, Materialne i nie-

materialne dziedzictwo. Wydali przemó-
wienie papieskie i reprint, 10.11.2020, 
https://bielsko.niedziela.pl/artykul/60922/
Materialne-i-niematerialne-dziedzictwo 
[dostęp: 14.11.2020].

Ksiądz rodem ze Skoczowa spowiedni-
kiem św. Faustyny Kowalskiej, 12.04.2015, 
https://wiadomosci.ox.pl/ksiadz-rodem-

-ze-skoczowa-spowiednikiem-sw-fausty-
ny-kowalskiej,29852 [dostęp: 14.11.2020]. 

Natalia Gabryś-Klus
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