
Święta Boża Rodzicielko 
- Módl się za nami! (s. 2).

Msze św. „Kolędowe” w 
Parafii Strumień (s. 2-3).

Odpust św. Barbary w 
czasach COVID-19 (s. 8).

Wspomnienie o śp. Ks. Kan. 
Stanisławie Chrostku (s. 11).

Przygotowanie do 
Eucharystii (s. 12).

Dziecię się nam narodziło! Dziecię się nam narodziło! 
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Z  okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, 
aby Pan Jezus błogosławił i obdarzał łaskami 
Was i Waszych najbliższych. Niech wszyst-
ko, co czynicie dobrego bliźnim, dzieje się 
i Wam, abyście doświadczyli wiele miłości, 
dobroci, zdrowia i pokoju w swoim życiu.

Wasi Duszpasterze
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CHRZTY:

• Maja Jagieła
• Kinga Burkot

POGRZEBY:
 + Julia Giertuga
 + Erwin lapczyk
 + Jan Wach
 + Anna Kurzeja
 + Andrzej Biesok

1 stycznia Kościół kie-
ruje nasze oczy w stronę 
Tej, którą pozdrawiamy 
jako ,,Matkę Stworzyciela”, 
,,Matkę Zbawiciela”. W 
tym radosnym czasie pa-
trzymy na Tę, która stała 
się ,,Przyczyną naszej ra-
dości”. Przez siedem dni 
wpatrujemy się w żłóbek 
Bożego Dzieciątka Jezus. 
Rozważamy tajemnicę 
Bożego Narodzenia. Syn 
Boży stał się człowiekiem, 
abyśmy się mogli stać 
Dziećmi Bożymi. Pierwszy 
dzień nowego roku to ósmy 
dzień od czasu Narodzenia 
Pana Jezusa. Według zwy-
czaju żydowskiego, każdy 
chłopiec miał być tego dnia 
obrzezany. 

Na zakończenie oktawy, 
kościół wspomina uro-
czystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi. Tego dnia 
z wszystkich przymiotów 
czcimy Jej macierzyństwo. 
W tym dniu dziękujemy 
Jej za to, że otacza nas 
macierzyńska opieką w 
każdym dniu naszego ży-
cia. Uroczystość Bożej 
Rodzicielki wprowadził do 
liturgii Kościoła papież Pius 
XI w 1931 roku na pamiąt-
kę 1500 rocznicy Soboru 
w Efezie (431). Ustanowił 
on coroczną pamiątkę tego 
święta na 11 października, 
jednak reforma liturgiczna w 

1969 roku wywyższyła ten 
dzień do rangi uroczystości 
nakazanych i przeniosła na 
1 stycznia. 

W Starym Testamencie 
znajdujemy wiele proroctw 
zapowiadających przyjście 
Zbawiciela świata. One do-
tyczą również Jego Matki. 
,,Niewiasta, która zetrze 
głowę węża-szatana”(Rdz 
3, 15). Jak również znane 
nam proroctwo proroka 
Izajasza. ,,Pan sam da wam 
znak, oto Panna pocznie i 
porodzi Syna i nazwie Go 
imieniem Emmanuel”(Iz 
7,14).To właśnie Maryja 
została wybrana przez Boga 
na Matkę Jezusa Chrystusa. 
Jej postać widzimy na kar-
tach Nowego Testamentu od 
momentu Zwiastowania do 
momentu Zesłania Ducha 
Świętego. Od początku, 
kiedy Anioł Gabriel zwia-
stował Jej narodzenie Syna, 
ze świadomością podjęła 
swoje powołanie całkowi-
cie oddając się Bogu – nie 
odmówiła, nie odwróciła 
się plecami do Stwórcy. 
Wiemy, że odwiedziła swoja 
krewną Elżbietę, matkę 
Jana Chrzciciela. Wraz z 
Józefem udała się na spis 
ludności do Betlejem, skąd 
pochodzi Jej ród. W tym 
momencie na świat przycho-
dzi Jezus. Potem zgodnie 
ze zwyczajem ofiarowuje 

Syna w świątyni. Później 
przeżywa wielki niepo-
kój z powodu zagubienia 
Swego Syna. Dalej przez 
Jej wstawiennictwo Jezus 
czyni swój pierwszy cud w 
Kanie. Gdy tak patrzymy 
na te wszystkie sytuacje, to 
wydaje się, że tyle się Maryja 
namęczyła, wycierpiała i 
powinniśmy jej współczuć. 
Jednakże naszą postawą 
powinna być ogromna 
wdzięczność Maryi, że 
mimo tych wszystkich 
trudności ona na świat 
nam Syna przyniosła. 

Posłużę się tutaj pewną 
historią. Otóż 20 paździer-
nika 2013 roku w niedzielę 
razem z grupą parafian, 
udaliśmy się odwiedzić 
naszego dawnego wikarego 
księdza Pawła Hubczaka, 
który pełnił posługę w 
Domu Caritas Św. Józefa 
w Szczyrku – Czyrnej. Po 
Mszy Świętej, udaliśmy 
się na szlak na Czyrną. 
W pewnym momencie 
w dole po prawej 
stronie znajdo-
wało się serce 
wyrzeźbione z 
drewna z napisem 
,,Dziękuję za sło-
wo Mamo”. Rzeźbę 

wykonała Śp. Wiktoria 
Laszczak, wraz ze swo-
im mężem Śp. Karolem. 
Gdy Śp. Wiktoria urodziła 
dwóch wspaniałych synów, 
kilka dni po porodzie, Bóg 
zabrał ich nagle do nieba. 
Wówczas w miejsce tej 
pustki przyjęła z radością 
za syna duchowego, mło-
dego szczyrkowskiego 
wikariusza, ks. Edwarda 
Stańka. ,,Mieliśmy zawsze 
na kogo czekać i za kogo 
się modlić” – wspominali 
Wiktoria i Karol. Dlatego za 
słowo ,,Mamo” postanowiła 
podziękować Bogu, stawia-
jąc serce na górskim stoku 
pod Skrzycznem, które 
jest wielkim świadectwem 
miłości. Dla nas wszystkich 
powinno to być mobilizujące 
świadectwo życia. 

Dlatego chcemy prosić 
Bożą Rodzicielkę Maryję, 
by uczyła nas dziękować 
za nasze mamy. Za ich 
trud wychowania i ma-

cierzyństwa. Maryjo, 
błogosław nam i 

naszym mamom  i 
otaczaj płaszczem 
Twej Matczynej 
Opieki na nowy 

2021 r.
Rafał Gamża

Święta Boża rodzicielko – Święta Boża rodzicielko – 
módl Się za namimódl Się za nami
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Słowo od duSzpaSterzySłowo od duSzpaSterzy

DRODZY PARAFIANIE
To chyba pierwszy raz w życiu 

każdego z nas zaistniała sytuacja, 
kiedy Waszego domu nie odwiedzi 
Duszpasterz w ramach Duszpasterskich 
Odwiedzin Kolędowych. Stan pan-
demiczny sprawia, że ograniczone są 
nasze wyjścia z domów, jak również 
przyjmowanie gości.

Szukamy nowych pomysłów, by 
mimo ograniczeń służyć Wam naszą 
duszpasterską posługą.

Chwilowe ograniczenia dotyczące 
liczby uczestników liturgii staramy 
się uzupełniać transmisją internetową 
Mszy św. i Nabożeństw z naszego 
kościoła. Zachęcamy, by Eucharystię 
przeżywać wspólnie całą Rodziną, 
zarówno uczestnictwem w kościele, 
a jeśli to niemożliwe, to łącząc się 
internetowo. W takich okoliczno-
ściach na stole przygotowujemy 
Krzyż, zapalamy świecę, odświętnie 
się ubieramy, włączamy się w śpiew, 
modlitwy.

Udział w niedzielnej i świątecznej 

Mszy św. niech będzie najważniej-
szym punktem świętowania Dnia 
Pańskiego, co nakazuje nam Pan Bóg 
w III Bożym Przykazaniu - Pamiętaj, 
abyś Dzień Święty święcił.

W życiu Chrześcijanina fundamen-
talną sprawą jest również codzienna 
modlitwa, czyli nasza rozmowa z 
Bogiem. Życie człowieka w dużym 
stopniu kształtowane jest tym, z kim 
się spotykamy, czego słuchamy, co 
czytamy. Znamy przysłowie Z jakim 
przestajesz, takim się stajesz. Zły 
człowiek, zła lektura, zła stacja raczej 
człowieka nie ubogacą. A pamiętać 
trzeba, że zło posługując się kłam-
stwem, zawsze będzie próbowało się 
przedstawiać jako głosiciela prawdy, 
sprawiedliwości, piękna.

Codzienna modlitwa, czyli obecność 
z Bogiem jest gwarantem nabycia 
mądrości płynącej od Ducha Świętego. 
To pozwala nam odróżnić tego, kto 
rzeczywiście głosi prawdę i dobro, 
od tego, kto nas oszukuje. Pan Jezus 
wszystko wiedział i pouczył nas 

- Tak każde dobre drzewo wydaje 
dobre owoce, a złe drzewo wydaje 
złe owoce. Nie może dobre drzewo 
wydać złych owoców ani złe drzewo 
wydać dobrych owoców. /Mt 7,17-18/

Dobra modlitwa, czyli bycie sta-
le w łączności z Bogiem pozwala 
rozwiewać wątpliwości i wybierać 
prawdziwe dobro.

Proponujemy jak zawsze wspólną 
modlitwę rodzinną. To najprostsza 
droga przekazywania wiary przez 
Rodziców swoim dzieciom.

Bardzo zachęcamy do nawiedzenia 
kościoła i modlitwy. Drzwi naszego 
kościoła są otwarte codziennie od 
rana do wieczora. Niech świątynia 
stanie się naszym drugim domem.

Chrześcijańskie wartości ukształ-
towały naszą cywilizację - najpięk-
niejszą z wszystkich kultur. Nie było 
i nie będzie piękniejszej ani bardziej 
wartościowej. Oparta jest przecież 
na Nauce Bożej. Stojąc po tej stro-
nie, stoimy po stronie Zwycięzców. 
Pamiętamy o słowach Pana Jezusa 
- Na Skale zbuduję mój Kościół i 
bramy piekielne go nie przemogą. 
/Mt 16,18/

mSze Św. „kolędowe” w parafii Strumień 2020/2021mSze Św. „kolędowe” w parafii Strumień 2020/2021
Data Msza św. w intencji rejonu

28.12.2020 1 Maja od kapliczki do torów, Wiosenna, Sosnowa, Świerkowa, Letnia
1 Maja od P. Wawrzyczek do CPN, Zimowa, Jesienna, Tęczowa
Blok na Pawłowickiej - klatka I

29.12.2020
1 Maja od torów do Państwa Bochenek
Blok na Pawłowickiej - klatka II
Bukowa

30.12.2020
Borsuków, Graniczna, Olszyna, Nowa
Cicha , Pawłowicka od P. Krzempek do P. Olek
Jemiołowa, Klonowa, Wiązowa

31.12.2020

Kościół w Zbytkowie

Górnicza, Prosta, Ludowa, Wyzwolenia do P. Kost

Długa, Akacjowa, Strażacka, Grzybowa, Malinowa

31.12.2020
Cieszyńska - od tartaku do P. Jaworskich
Końcowa, Młyńska - blok 31-60
Korfantego
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02.01.2021
Cieszyńska - strona prawa, Jarzębinowa, Orzechowa
Kościelna, Krótka, 1 Maja od Rynku do P. Kowal
Ks. Londzina od Rynku - strona prawa do P. Hanus

03.01.2021
Jałowcowa, Wspólna od Wiślańskiej
Ks. Londzina od Rynku - strona lewa do ul. Ogrodowej
Łuczkiewicza, Zamkowa, Krzywa

04.01.2021
Jesionowa, Brzozowa
Młyńska - blok 1-30
Młyńska, Czarnoty, Przedszkole

05.01.2021
Ks. Brzuski, Brodeckiego od boiska do P. Wyleżuch, Wąska, Parkowa
Osiedlowa 4ab
Osiedlowa 4cd

07.01.2021
Ks. Londzina od Hydrobudowy do P. Sladeczek, Ogrodowa, Dębowa
Osiedlowa 4ef
Osiedlowa 6ab

07.01.2021

Kościół w Zbytkowie

Rycerska, Starowiejska, Sportowa, Bracka

Wyzwolenia - prawa str., Wolności, Herbowa

08.01.2021
Nowowiejskiego, Słoneczna
Osiedlowa 6cd
Osiedlowa 6efg

09.01.2021
Olchowa
Powstańców Śląskich 2abcd
Rynek - str. południowa i wschodnia

10.01.2021
Pawłowicka od końca do kaplicy, Leśna, Stawowa
Powstańców Śląskich 4abcd
Rynek - str. północna do P. Gac

11.01.2021
Poddane, Bielska, Pszczyńska, Harcerska, Mostowa, Dolna
Rynek - str. ratusza, Pocztowa
Turystyczna od P. Miły

12.01.2021
Polna, Brodeckiego od boiska do starego dworca, Kolejowa
Towarowa, Dworcowa, Powstańców Śląskich
Wiślańska - od Państwa Siejok do CPN

13.01.2021
Wiślańska - od Państwa Szczypka do Państwa Dubczyk
Zielona, Spokojna

Jak już wiemy z powodu epidemii, w tym roku tradycyjnej wizyty duszpasterskiej nie będzie. Zapraszamy 
jednak, by zatroszczyć się o uzyskanie „Błogosławieństwa kolędowego”. Będzie ono udzielane na wieczornych 
Msza św. odprawianych w intencji rodzin z danej ulicy. Zachęcamy, by na taką Mszę św. przychodzili przed-
stawiciele poszczególnych rodzin. Prosimy, aby te osoby zabrały z sobą wodę w własnych pojemnikach, którą 
poświęcimy, a one pokropią nią swoje rodziny, domy i mieszkania. Po Mszy św. zachęcamy by zabrać z sobą 
specjalnie przygotowany obrazek kolędowy z tekstem modlitwy, o Błogosławieństwo dla Waszych rodzin i 
waszych domów, oraz poświęconą kredę, którą oznaczycie drzwi waszych domów i mieszkań (K+M+B 2021 
lub C+M+B 2021) na świadectwo, że tu mieszkają katolicy. Harmonogram zaproszeń znajduje się powyżej 
oraz na str. internetowej naszej Parafii i w gablotce. Jest możliwe, aby osoby niemogące przyjść na Mszę św. 
wyznaczoną według planu przyszły na inną, lecz pamiętajmy, by zachować w tym roztropność i wszelkie wy-
mogi sanitarne. Zdajemy sobie sprawę, że taka forma modlitwy nie zastąpi tradycyjnej wizyty kolędowej. Jest 
nam przykro, że nie możemy odwiedzić was w waszych domach i porozmawiać o ważnych dla was sprawach. 
Niech jednak nadzieja poprawy sytuacji już dziś otworzy serca na możliwość przyszłorocznego kolędowania.
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intencje mSzalne - Styczeńintencje mSzalne - Styczeń
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.

Piątek– 1.01    Nowy Rok - Ur. Świętej Bożej Rodzicielki
6:30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 żyjących i zmarłych
8:00 Za + Annę Kurzeja – od siostry Wandy i Litki
9:30 Za + Andrzeja Biesoka – od rodziny Kurpas i Marii Simoni
 z Jastrzębia
10:00 [Zbytków] Za + Aleksandrę Śleziak – od Sióstr Szkolnych
 de Notre Dame 
11:00 Za + Józefa Dziendziela – od sąsiadów z ul. Nowowiejskiego
12:30 Za + Antoniego Zachorka – od Stefanii Łoboza
17:00 Za + Jana Wałacha – od rodziny Skok
Sobota – 2.01 św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7:00 1) Msza św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
 Niepokalanemu Sercu Maryi
 2) Za + Stanisława Dziendziela – od rodziny Święczyk
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
 3) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski 
na wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: 
Cieszyńska- strona prawa, Jarzębinowa, Orzechowa; Kościelna, 
Krótka, 1 Maja od Rynku do P. Kowal; Ks. Londzina od Rynku - 
strona prawa do P. Hanus

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3.01  
6:30 Za + Annę Pachuła w 1 rocznicę śmierci, + męża Józefa
8:00 W intencji Czcicieli Różańca Św., o Boże błogosławieństwo
 dla żyjących i zbawienie dla zmarłych
9:30 Za + Mieczysława Ślaskiego w 13 rocznicę śmierci
10:00 [Zbytków] Za + Alojzego Lapczyka i ++ rodziców
11:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Marii z okazji
 70 urodzin
 2) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Janiny z okazji
 80 urodzin
17:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Eugeniusza
 okazji 70 urodzin
 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: 
Jałowcowa, Wspólna od Wiślańskiej; Ks. Londzina od Rynku - strona 
lewa do ul. Ogrodowej; Łuczkiewicza, Zamkowa, Krzywa

Poniedziałek – 4.01      
7:00 Za + Erwina Lapczyka – od żony, syna i córki z rodziną
18:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
 łaski dla Karoliny i Łukasza z okazji 1 rocznicy ślubu
 2) Za + Zbigniewa Mroczka, ++ rodziców i teściów

 3) Za + Kazimierza Pietrzyka na pamiątkę urodzin 
 i + wnuczkę Agnieszkę
 4) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: 
Jesionowa, Brzozowa; Młyńska- blok 1-30; Młyńska, Czarnoty, 
Przedszkole

Wtorek – 5.01                    
7:00 Za + Franciszka Szmuka, jego ++ rodziców u dusze 
 w czyśćcu cierpiące
18:00 1) Za + Brunona Opica w 7 rocznicę śmierci i ++ z rodziny
 2) Za + Jadwigę Przemyk w 15 rocznicę śmierci, 2 mężów 
 i ++ rodziców, teściów i rodzeństwo
 3) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: 
Ks. Brzuski, Brodeckiego od boiska do P. Wyleżuch, Wąska, 
Parkowa; Osiedlowa 4ab; Osiedlowa 4cd

Środa – 6.01     Uroczystość Objawienia Pańskiego
6:30 Za Julię Giertuga – od Grażyny Kłosek z rodziną
8:00 Za ++ rodziców: Kazimierza i Różę Wróblewskich i dusze
 w czyśćcu cierpiące
9:30 Za + Marię Szpernol, ++ rodziców i dusze w czyśćcu
 cierpiące
10:00 [Zbytków] Za + Franciszka Kudziełko, żonę Irenę, ++ 
 z rodziny Król i Kudziełko oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 Za + Mieczysława Kusia w 11 rocznicę śmierci i dusze
 w czyśćcu cierpiące
12:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 Za + Grażynę Podskarbi i + ojca Hermana Sikorę 
Czwartek – 7.01   św. Rajmunda z Penyafort
8:00 1) O Boże błogosławieństwo i łaski dla strumieńskich 
 duszpasterzy i o liczne, święte i charyzmatyczne powołania
 kapłańskie, zakonne i misyjne
 2) Za + Dariusz Sosnowskiego – od brata Marka z rodziną
18:00 [Zbytków] 1) W intencji Czcicieli Różańca świętego,
 żyjących i zmarłych
 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji        rodzin z rejonu kolędowego: 
Rycerska, Starowiejska, Sportowa, Bracka; Wyzwolenia - prawa 
str., Wolności, Herbowa
18:00 1) Za + Alojzego Wróbla w 5 rocznicę śmierci
 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: Ks. 
Londzina od Hydrobudowy do P. Sladeczek, Ogrodowa, Dębowa; 
Osiedlowa 4ef; Osiedlowa 6ab

Piątek – 8.01                             
7:00 1) Za + Helenę Ochodek, męża Franciszka, córkę, 
 5 synów, synową i zięcia
 2) Za + Rudolfa Kowala, żonę Annę, syna Józefa
 zaginionego na wojnie, zięcia Gerarda w 14 rocznicę
 śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
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18:00 1) Za + Jadwigę Wróbel, męża Karola i ++ rodziców
 2) Za + Grażynę, Jadwigę, Władysława Podskarbi, +
 Hermana Sikora
 3) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: 
Nowowiejskiego, Słoneczna; Osiedlowa 6cd; Osiedlowa 6efg

Sobota – 9.01     
7:00 Za + Renatę Pawlikowską – od męża, synów i córki
18:00 1) Za + Andrzeja Ślusarza w 2 rocznicę śmierci, 
 ++ rodziców i siostry
 2) Za + Józefa Strządała, brata Brunona, siostrę Bronisławę,
 męża Czesława Krzempka, ++ rodziców: Annę i Franciszka,
 ++ z rodziny Strządała
 3) Za + Jadwigę Wiak w 4 rocznicę śmierci, + męża
 Józefa, ++ rodzeństwo z obu stron 
 4) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: 
Olchowa; Powstańców Śląskich 2abcd; Rynek- str. południowa i 
wschodnia

Niedziela Chrztu Pańskiego – 10.01   
6:30 Za + Stefanię Macura – od sąsiadów z ul. Nowej, Londzina
 i Dębowej
8:00 Za + Jadwigę Płonka, + Emilię i Antoniego Krzempek
9:30 Za + Marię Omozik, męża Jana, ++ rodziców, rodzeństwo
 z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
10:00 [Zbytków] Za ++ Marię i Franciszka Sabela i ++ z rodziny
11:00 Chrzest: 
 Roczki: 
17:00 1) Za ++ Gertrudę i Karola Macura, syna Romana, synową
 Stefanię i zięcia Alojzego
 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: 
Pawłowicka od końca do kaplicy, Leśna, Stawowa; Powstańców 
Śląskich 4abcd; Rynek - str. północna do P. Gac

Poniedziałek – 11.01       
7:00 1) Za + Andrzeja Owsiaka – od Stanisława i Romany
 2) Za + Bronisławę Skorupa – od Żywego Różańca
18:00 1) Za ++ rodziców: Marię i Franciszka Prochaczek, 
 3 zięciów, synową Emilię, córkę Marię i dusze w czyśćcu
  cierpiące
 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: 
Poddane, Bielska, Pszczyńska, Harcerska, Mostowa, Dolna; 
Rynek - str. ratusza, Pocztowa; Turystyczna od P. Miły

Wtorek – 12.01                       
7:00 1) Za ++ Eugeniusza i Helenę Borowieckich, + Jerzego
 Gogółkę 
 2) Za + Wandę Chlebek – od szwagierki Heleny z rodziną
18:00 1) Za + Józefa Tomaszka na pamiątkę urodzin, córkę
 Lucynę, rodziców: Julię i Józefa, brata Franciszka, 
 ++ dziadków z obu stron
 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: 
Polna, Brodeckiego od boiska do starego dworca, Kolejowa; 

Towarowa, Dworcowa, Powstańców Śląskich; Wiślańska- od 
Państwa Siejok do CPN

Środa – 13.01       św. Hilarego bp
7:00 Za ++ rodziców: Stanisławę i Walentego Krzempek, 
 ++ dziadków z obu stron i + szwagra
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Grażyny
 z okazji 60 urodzin
 2) Za ++ Gustawa i Stefanię Rajwa, siostrę Helenę, 
 + Józefa Przywara, brata Leona, bratową Emilię, 
 ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
 3) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na 
wszystkie dni nowego roku w intencji rodzin z rejonu kolędowego: 
Wiślańska- od Państwa Szczypka do Państwa Dubczyk; Zielona, 
Spokojna

Czwartek – 14.01            
8:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Najświętszej
 Maryi Panny i Aniołów Stróżów z podziękowaniem za
 otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 i zdrowie dla Rysia, Janka i Zuzi
18:00 [Zbytków] Za + Bronisławę Gądek w 3 rocznicę śmierci
 i ++ z rodzin: Gądków i Żurowskich 
18:00 Za + Marię Ochodek, ++ rodziców, siostrę, bratanków, 
 + Jana i Walentego
Piątek – 15.01                     
7:00 1) Za + Anzelma Standura, + żonę Marię, ++ rodziców,
 rodzeństwo z obu stron i dusze czyśćcowe 
 2) Za + Krystynę Lekki i ++ rodziców
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci za: 
 ++ Jan Wałach, Erwin Lapczyk
 2) Za ++ Karola i Alojzję Brzuska, ++ Stanisławę Teluk
 z mężem, ++ dziadków z obu stron 
Sobota – 16.01                
7:00 Za + Stanisława Wardas w 16 rocznicę śmierci, ++
 rodziców, 2 braci, ++ z rodzin Wardas, Powada, Jędrysik 
18:00 1) Za + Zdzisława Barcika na pamiątkę urodzin, ++ 
 z rodzin: Barcik i Błaszczyk
 2) Za + Benedykta Puzonia, syna Józefa, synową Genowefę
 i ++ rodziców
II Niedziela Zwykła – 17.01
6:30 Za + Reginę Bojda – od Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia
8:00 Za + Helenę Jakubczak w 55 rocznicę urodzin i dusze
 w czyśćcu cierpiące
9:30 Za + Ludwika Bojdę, + córkę Urszulę, ++ rodziców,
 rodzeństwo, teściów i całe pokrewieństwo
10:00 [Zbytków] Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem
 Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii
 z okazji 85 rocznicy urodzin
11:00 Za ++ rodziców: Stanisławę i Władysława Książkiewicz,
 ich córkę Danutę, zięcia Zygmunta i ++ z rodziny
17:00 Za + Kazimierza Kajsturę, ojca Tadeusza, ++ Dziadków
 i teściów
Poniedziałek – 18.01                    
7:00 Za + Piotra Janotę – od rodziny Jakubiec
18:00 1) Za + Karola, Annę Karcz, córki: Helenę, Wiktorię, synów:
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  Franciszka i Bronisława, + Franciszka Pośpiecha, ++
 Alfreda i Marię Woryna i dusze w czyśćcu cierpiące 
 2) Za + Kazimierza Berka na pamiątkę urodzin, 
 ++ rodziców i 3 braci
Wtorek – 19.01       św. Józefa Sebastiana Pelczara, bp
7:00 Za + Tadeusza Kajsturę – od Stanisława Woźnego 
 z Makowa
18:00 1) Za + Gertrudę Żelawską, ++ rodziców, brata Edwarda
 i żonę Annę
 2) Za + Jarosława Białasa, ojca Franciszka i ++ z rodziny 
Środa – 20.01         św. Fabiana, św. Sebastiana
7:00 1) Za + Cecylię Worek – od synowej Joanny z córkami
 2) Za + Edwarda Czerwińskiego – od rodziny Czerwińskich
18:00 Za + Małgorzatę i Leona Kajstura i ++ z rodziny, + Wiesławę
 i Czesława Mikołajczyk
Czwartek – 21.01                    św. Agnieszki
8:00 Za ++ Otylię i Jana Kajsztura i ++ z rodziny
18:00 [Zbytków]  Za + Elżbietę Staroń, męża Adolfa, syna 
 Edwarda, ++ rodziców z obu stron, pokrewieństwo 
 z rodzin: Staroń i Mrowiec
18:00 1) Za + Jana Kajsturę w 3 rocznicę śmierci, + żonę
 Bronisławę, ++ rodziców, teściów i dziadków
 2) Za + Agnieszkę i Karola Gawron, ++ rodziców z obu
 stron, + syna Alojzego, zięcia, synową i dusze w czyśćcu
 cierpiące
Piątek – 22.01                      św. Wincentego
7:00 1) Za + Zdzisława Wyleżucha – od Marii Gawron wraz 
 z rodziną
 2) Za + Krystynę Rauer – od wnuka Roberta i rodziny
 Wcisło
18:00 1) Za + Mariusza Piwko, wnuka Szymona, ++ Dziadków
 z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Marię Kajstura od – Anny Hanzel
Sobota – 23.01                
7:00 Za + Stanisławę Korzeniewskiego – od stowarzyszenia
 Patronki Dobrej Śmierci
18:00 1) Za + Józefa Sosnę w 6 rocznicę śmierci, córkę Grażynę,
 zięcia Romana, ++ rodziców: Józefa i Bronisławę, siostry:
 Helenę i Małgorzatę, szwagra Jana i Alojzego
 2) Za + Alojzego Kajszturę, żonę Janinę, siostry i ++
 rodziców z obu stron
 3) Za + Helenę Miły w 5 rocznicę śmierci, + Brunona
 Miły i ++ rodziców z obu stron
III Niedziela Zwykła – 24.01   
6:30 Za + Grzegorza Kurciusa – od brata z rodziną
8:00 Za + Agnieszkę Pietrzyk na pamiątkę urodzin
9:30 Za + Marię Standura na pamiątkę urodzin, męża Anzelma,
 ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron i dusze czyśćcowe 
10:00 [Zbytków] Za ++ Gertrudę i Pawła Hanzlików, + córkę 
 i 2 zięciów oraz dusze czyśćcu cierpiące
11:00 Za ++ Martę i Rajmunda Omozik, ++ rodziców, rodzeństwo
 i zaginionego syna Michała
17:00 Za + Annę Polok na pamiątkę urodzin, męża Andrzeja,
 ++ rodziców: Marię i Franciszka Chmiel, teściów: Annę
 i Andrzeja Polok i dusze w czyśćcu cierpiące
Poniedziałek – 25.01           święto nawrócenie św. Pawła     
7:00 Za + Hildegardę Filapek w 5 rocznicę śmierci, męża
 Józefa, siostrę Marię, ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny

 Niemczyk, Puzoń i Filapek
18:00 1) Za + Antoniego Zieleźnika, żonę Gertrudę, córkę
 Bernadetę, zięcia Eugeniusza i wnuka Zbigniewa
 2) Za + Fryderyka Langa, ++ rodziców i rodzeństwo
Wtorek – 26.01                św. Tymoteusza i Tytusa bp.
7:00 Za + Andrzeja Biesoka – od chrześniaczek Jolanty 
 i Doroty z Katowic
18:00 1) Za + Andrzeja Owsiaka w 1 rocznicę śmierci
 2) Za + Bronisławę Skorupa w 1 rocznicę śmierci, męża
 Bronisława 
Środa – 27.01       św. Anieli Merici
7:00 Za + Monikę Szpernol w 30 rocznicę śmieci i męża
 Rudolfa
18:00 1) Za ++ Józefa i Jadwigę Palarczyk, syna Franciszka
 2) Za + Jana Gawrona w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców:
 Agnieszkę i Karola, ++ teściów: Annę i Stanisława, ++
 z rodzin: Gawron, Urbański, Jaroszek, Czech i dusze 
 w czyśćcu cierpiące 
Czwartek – 28.01       św. Tomasza z Akwinu
8:00 1) W intencji Czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki
  Dobrej Śmierci, żyjących i zmarłych
 2) Za + Marię Konieczny, męża Aleksandra, ++ rodziców
 z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 [Zbytków]  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
 otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla
 Marii z okazji 60 urodzin
18:00 Za ++ Otylię Kajstura, męża Adolfa, syna Tadeusza, ++ 
 rodziców i rodzeństwo z obu stron, + zięcia Antoniego
Piątek – 29.01       
7:00 1) Za + Irenę Greń, + męża Karola, syna Józefa, synową
 Irenę, wnuczkę Magdalenę, zięcia Jana, ++ z rodzin:
 Milerski, Katarzyński, Wilczyński, Szweblik i dusze w
 czyśćcu cierpiące
 2) Za + Ludwika Rauera – od rodziny Pawleta
18:00 1) Za + Andrzeja Bilińskiego w 42 rocznicę śmierci, żonę 
Marię, + Marię Berger i Alicję Nowak
 2) Za + Józefa Smolorz i ++ rodziców z obu stron 
Sobota – 30.01        
7:00 1) Za + Bolesława Ogona – od żony Elżbiety
 2) Za + Alojzego Gawrona – od Akcji Katolickiej
18:00 1) Za ++ Józefa i Józefę Zygma
 2) Za + Ryszarda Siejok w 1 rocznicę śmierci
IV Niedziela Zwykła – 31.01   
6:30 Za + Bronisławę Kasza – od rodzin Litta i Pietroszek
8:00 1) Do Bożej Opatrzność przez wstawiennictwo Matki 
 Bożej Strumieńskiej, św. Barbary i św. Oskara o Boże
 błogosławieństwo, siły, zdrowie i potrzebne łaski dla 
 Ks. Prałata Oskara z okazji imienin 
 2) W intencji Ojczyzny
9:30 Za + Beatę Staniek – od cioci Joli Żur
10:00 [Zbytków] Za + Ludwika Kuboszek, ++ z rodziny
11:00 Dziękczynna do Bożej Opatrzności z podziękowaniem 
 za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
 dla Moniki i Mariana z okazji 30 rocznicy ślubu
17:00 Do Bożej Opatrzności i Matki Najświętszej o błogosławieństwo
 i opiekę, światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla
 wnuków Emilki, Szymona i Mateusza z okazji urodzin
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dziękujemy naSzym ofiarodawcom:dziękujemy naSzym ofiarodawcom:
Rodzinie Brandys
Rodzinie Urbanek
Rodzinie Orszulik
Państwu J i T Skonecznym
Barbarze i Tadeuszowi Kajstura
Teresie i Janowi Dziendziel
Bronisławie i Teofilowi Krzempek
Aleksandrze i Andrzejowi Goczoł
Jadwidze u Krzysztofowi Korus
Iwonie i Grzegorzowi Staroń
Jadwidze i Romanowi Jaworskim
Cecylii i Józefowi Kornas
Danucie i Zbigniewowi Pisarek
Marii i Albertowi Dziadek
Jolancie i Bernardowi Szewczyk
Marii i Wiktorowi Bochenek

Aleksandrze i Łukaszowi Folek
Karolinie i Andrzejowi Bochenek
Krystynie i Karolowi Farugom
Marii i Zbigniewowi Stokłosa
Jolancie i Tadeuszowi Strządała
Mirosławie i Janowi Brandys
Teresie i Władysławowi Żur
Grażynie i Andrzejowi Sojka
Helenie i Władysławowi Prefeta
Jolancie, Romanowi i Karolinie Król
Jolancie Machalica
Małgorzacie Pachuła
Marii Świeży
Annie Janota
Annie Grygierczyk
Barbarze Skorupa

Małgorzacie Szczypka
Karolinie Król
Barbarze Żerdka
Stanisławie Polińskiej
Reginie Tekla
Markowi Żurowi
Mirosławowi Henrykowi
Ryszardowi Loski
Marianowi Tekla
Zbigniewowi Gawlasowi
Mieczysławowi Nowak
Romanowi Gądkowi

Oraz anonimowym ofiarodawcom, 
Bóg Zapłać!

Po raz kolejny przez 
COVID-19 zostaliśmy 
doświadczeni w naszym 
życiu duchowym. Jednakże, 
czy on nas pokonał? Nie, 
na tyle ile reżim sanitarny 
pozwolił od 27-29 listo-
pada 2020 r. mogliśmy 
uczestniczyć w Triduum ku 
czci św. Barbary. 
Chociaż w ko-
ściele mogło 
znajdować 
się 60 
osób, 
to już w 
transmisji 
internetowej 
nie było żad-
nego limitu osób. 

W pierwszy dzień Triduum 
ku czci naszej Patronki 
mogliśmy wysłuchać ka-
zania, wygłoszonego przez 
Ks. Bartłomieja Kijasa, 
który zachęcił nas przez 
postawę św. Barbary do 
zadania sobie pytań o to, 
jak często korzystamy z 
sakramentów świętych, 
z jakim nastawieniem 
uczęszczamy na Mszę 
Świętą, czy przychodzimy 
z intencją na Mszę Świętą, 
czy jesteśmy świadomi 
tego jaki cud dokonuje 
się na ołtarzu, nad jakimi 

słabościami powinniśmy 
popracować?

W sobotę w pracy nad 
sobą umacniał nas Ks. 
Maciej Dunat, który pod-
czas kazania zwrócił uwagę 

na to, czy czer-
piemy z nauki 

Chrystusa, 
czy prze-

s t r ze -
gamy 

Dekalogu, 
czy słucha-

my rad ewan-
gelicznych i nauk 

Kościoła, jak godzimy 
codzienną pracę z dążeniem 
do świętości. Przypomniał, 
że św. Barbara wspiera także 
osoby, których bliscy w 
pracy są narażeni na nagłą 
śmierć. Padły bardzo cenne 
porównania, że niektórych 
cech powinniśmy się uczyć 
od górników, strażaków, 
żołnierzy, marynarzy, aby 
sięgać w głąb naszych 
serc, gasić pożary naszych 
pożądliwości, nienawiści 
i niezgody, strzec wiary, 
pokonywać fale grzechów 
i pokus świata. Wskazówką 

do osiągnięcia tych celów 
i przygotowania się na 
śmierć jest zawierzenie 
Bogu oraz św. Barbarze.

W niedzielę kaza-
nie wygłosił Ks. Kan. 
Andrzej Chruszcz, który 
także był proboszczem  
w parafii św. Barbary 
w Mikuszowicach 
Krakowskich. Ksiądz Kan. 
Chruszcz podczas sumy 
odpustowej wskazał, że to 
dzień, który naszej Parafii 
i całemu Miastu dał Pan. 
Przypomniał, że fundatorzy 
świątyni, jak i jej 
duszpasterze, 
przyczyni-
li się do 
umocnie-
nia na-
szej wiary. 
Podkreślił 
miłość św. 
Barbary do Pana 
Jezusa pomimo cierpień, 
jakie zadał jej ojciec, który 
był przeciwny wierze w 
Chrystusa. Przywołał le-
gendy o życiu św. Barbary 
i fakty historyczne, jak 
przedstawia ją ikonogra-
fia, czyją jest patronką, 

od kiedy jest czczona  
w Polsce, jak liczny to kult 
także współcześnie. 

W niedzielę podczas 
sumy odpustowej obec-
ne były również Poczty 
Sztandarowe. Po Mszy 
Świętej ze względu na 
reżim sanitarny nie mo-
gła odbyć się tradycyjna 
procesja odpustowa, ale 
nastąpiło wystawienie 
Najświętszego Sakramentu 
i uroczyste odśpiewanie 

„Te Deum Laudamus”, a po 
nim Litania do św. Barbary. 
Później można było uczcić 
relikwie św. Barbary, jed-
nakże nie tak, jak zawsze 

to czyniliśmy po-
przez ucałowanie, 

ale dotknięcie 
zdezynfeko-

wanymi 
palcami.
Świętą 

B a r b a r ę 
uczciliśmy 

jeszcze 4 grud-
nia, o godz. 10.00 

odbyła się Msza Święta za 
górników i ich rodziny. Mszy 
Świętej przewodniczył Ks. 
Bp Roman Pindel. 

Natalia Gabryś-Klus

odpuSt ku czci Świętej odpuSt ku czci Świętej 
BarBary w czaSacH coVid-19BarBary w czaSacH coVid-19
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Święty Józef Sebastian 
Pelczar − wspomnienie 
liturgiczne: 19 stycznia

Urodził się w 1842 r. w 
Korczynie. Był kapłanem 
diecezji przemyskiej, bisku-
pem sufraganem, ordynariu-
szem przemyskim, a także 
kaznodzieją, wykładowcą 
i rektorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, autorem 
wielu publikacji teologicznych. Posiadał doktorat z teologii 
i z prawa kanonicznego. Jego dzieło z zakresu ascetyki 
Życie duchowe doczekało się 8 wydań. Odznaczał się 
wielką pobożnością i troską o ubogich oraz moralnie 
zagrożonych dziewcząt. Był propagatorem kultu Serca 
Pana Jezusa i Matki Bożej. Założył Zgromadzenie 
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego potocz-
nie zwane sercankami. Zmarł w 1924 r. w Przemyślu. 
Został beatyfikowany w 1991 r. i kanonizowany w 2003 
r. przez Jana Pawła II.

Na obrazach przedstawiany jest w stroju biskupim 
(niekiedy także rektorskim), czasem na tle Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego był 
budowniczym. Jego atrybutem jest księga, która na-
wiązuje do twórczości naukowej i pisarskiej świętego.

Święta Agnieszka 
Rzymianka − wspomnienie 
liturgiczne: 21 stycznia

Agnieszka była w staro-
żytności jedną z najbar-
dziej popularnych świętych. 
Według przekazów złożyła 
śluby czystości. O jej  rękę 
rywalizowało wielu zalot-
ników, a wśród nich pewien 
młody rzymski szlachcic 

oczarowany jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, 
mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią 
zobaczyć oczy śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc złamać jej 
upór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona 
przed sędziego nie uległa ani łagodnym namowom, 
ani groźbom. Poniosła śmierć męczeńską w Rzymie, 
mając 12 lat, prawdopodobnie w 305 r.

Zazwyczaj przedstawiana jest w białej, powłóczystej 
tunice lub okryta długimi puklami włosów.

Jej atrybuty to: baranek nawiązujący do imienia świętej 

(łac. agnus - baranek) oraz do podania, według którego 
miała się ukazać z barankiem swoim rodzicom w ósmym 
dniu po śmierci. Według przekazu miała też ofiarować 
papieżowi wełnę, z której utkano paliusz. Tradycja ta 
przetrwała do czasów współczesnych: 21 stycznia w 
bazylice rzymskiej jej imienia święci się dwa baranki, 
które następnie ofiarowuje się papieżowi. Z ich wełny 
benedyktynki z klasztoru pw. św. Cecylii na Zatybrzu 
sporządzają paliusze, które przekazywane są nowo 
kreowanym arcybiskupom. Baranek jest także symbo-
lem czystości. Do czystości i niewinności odwołują się 
także atrybuty białej korony, lilii oraz kości słoniowej. 
Symbole te mają przywodzić na myśl wystawienie na 
widok publiczny obnażonej świętej, która zachowała 
swoją niewinność, okrywając się w sposób cudowny 
własnymi, rozpuszczonymi włosami. Płonący stos, 
palma męczeństwa i korona męczeństwa (czerwona) 
to nawiązanie do jej męczeńskiej śmierci. Księga jest 
symbolem wiary i modlitwy, zaś lampa nawiązuje do 
określenia świętej jako panny roztropnej.

Święty Jan Bosko (Bosco) 
− wspomnienie liturgiczne: 
31 stycznia

Urodził się w 1815 r. w 
wiosce Becchi w Piemoncie. 
Był tercjarzem franciszkań-
skim, jako kapłan zajmował 
się opuszczoną młodzieżą w 
Turynie. Założył wspólnotę 
zakonna oddaną pod ducho-
wą opiekę św. Franciszka 
Salezego (stąd salezjanie). Całe życie poświęcił duchowej 
i materialnej trosce o młodzież, a także działalności 
salezjanów prowadzących dzieło swego założyciela. 
Wspierał seminaria duchowne oraz zakładał drukarnie, 
gdzie przygotowywano publikacje o wychowaniu dzie-
ci i młodzieży. Oprócz salezjanów powołał do życia 
zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, które 
podjęły działalność wśród dziewcząt. Zmarł w 1888 r. 
w Turynie. Został beatyfikowany w 1929 r., a następnie 
kanonizowany w 1934 r. przez Piusa XI.

W ikonografii przedstawiany jest w sutannie z mu-
cetem (krótka pelerynka sięgająca do łokci), zaś jego 
atrybutem jest młodzież.

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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Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 2 
grudnia 2020 r. ustanowił rok 2021  Rokiem 
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego. W 2021 r. mija 120 lat  
od jego urodzin i 40. rocznica śmierci. 
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustanawiając rok 2021 Rokiem 
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, oddaje Mu szczegól-
ny hołd i wyraża pamięć, szacunek  
i wielkie uznanie dla Jego całego życia, które 
było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i 
Rodaków. Swym życiem służył Polsce i Kościołowi”.
Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001169/O/

M20201169.pdf [dostęp: 15.12.2020].

Tylko orły szybują nad graniami i nie lęka-
ją się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć  
w sobie coś z orłów! - serce orle i wzrok 
orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować  
i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami 
w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli 
jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, 
wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. 

Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. 
Fragment wypowiedzi z Gniezna 1966 r.

Źródło: http://swietywojciech.legnica.pl/PrymasCytaty 

[dostęp: 13.12.2020]. 

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i 
moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni 

 za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, 
jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie,  

w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą 
idzie się do wielkości. A narodowi potrzeba 

wielkości.
Fragment przemówienia z 1979 r. 

Źródło: http://swietywojciech.legnica.pl/PrymasCytaty [dostęp: 13.12.2020]. 

Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam 
powiem: czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, 
jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na 
świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego 
z nas nie umiłował pierwszy!
Fragment wypowiedzi z Jasnej Góry, 15 sierpnia 1979. 

Źródło: http://swietywojciech.legnica.pl/PrymasCytaty [dostęp: 13.12.2020]. 

Informacje zebrała Natalia Gabryś-Klus

W 2021 r. szczególnie towarzy-
szyĆ nam będzie św. Maksymilian 
Maria Kolbe. Zabierzmy  
na Nowy Rok kilka jego wypowiedzi, 
które warto rozważyć.
Na trudne chwile, kiedy potrzeba 
nam będzie ratunku:
Modlitwa odradza świat. Modlitwa 
jest warunkiem nieodzownym odro-
dzenia i życia każdej duszy. (…) By 
zdobyć niebo,  świętość potrzeba 
trzech rzeczy – modlitwy, modlitwy, 
modlitwy. Od jakości modlitwy za-
leży wszystko. 

 Św. Maksymilian Maria Kolbe
Cytat za Święty Maksymilian Maria Kolbe. Modlitewnik, 

red. wydania L. Smoliński, Kraków, 2018 s. 5.

Apel św. Maksymiliana, warto przeczy-
tać i wybrać przynajmniej jedno zadanie  

do umocnienia w 2021 r. 
Bądź człowiekiem.
Nie wstydź się swego przekonania.
Czyń drugim to, co byś chciał, 
żeby Tobie czyniono.
Miej poczucie obowiązku,
wypełnij go dobrze,
 bez względu na to,
czy kto na Cię patrzy 
(ze szlachetnej ambicji).
Nie przejmuj się złem 
u drugich.
Bądź katolikiem.
Gdy klękasz przed ołtarzem,
niech będzie można widzieć,
że wiesz, przed Kim klękasz.
Bądź zakonnikiem.
Dobra intencja w pracy to jedynka 
przed zerami.
Wielkich skarbów pozbawiają się 

ludzie,
pracując bez dobrej intencji.
Jak wstaniesz, tak cały dzień 
przepędzisz.
Każdy Twój czyn jest zapisany.

Nic nie jest bez kary lub nagrody.
Umrzesz może dziś jeszcze!

Bądź skupiony;
człowiek wylany na 
zewnątrz
traci wnet nabyte łaski.
Pełna skrzynka jest 

zawsze zamknięta. 
Cyt. za Dobrego dnia ze św. Maksymilianem 

Marią Kolbem. Myśli na każdy dzień roku, wy-

bór i oprac. R. A. Soczewka, red. S. Sznurkowski, 

Częstochowa 2011, s. 215. 

Natalia Gabryś-Klus

„zaBierz Słowo…” rok prymaSa tySiąclecia Stefana kardynała wySzyńSkieGo „zaBierz Słowo…” rok prymaSa tySiąclecia Stefana kardynała wySzyńSkieGo 

„zaBierz Słowo…” 80. rocznica Śmierci o. makSymiliana marii kolBeGo„zaBierz Słowo…” 80. rocznica Śmierci o. makSymiliana marii kolBeGo
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Po u rocz ystości 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP w środę 9 grud-
nia 2020 r. odbył się po-
grzeb zmarłego Ks. Kan. 
Stanisława Chrostka. Mszy 
św. pogrzebowej przewod-
niczył Ks. Bp Piotr Greger, 
a kazanie wygłosił miej-
scowy proboszcz z Lędzin 
– Goławca, Ks. Stanisław 
Jaromin. Na wstępie za-
znaczył, że na pogrzebie 
Ks. Stanisława Chrostka 
byłaby cała parafia, ale 
ze względu na COVID-19 
mogli wziąć w nim udział 
członkowie rodziny, dele-
gacje i przedstawiciele pa-
rafian. W pogrzebie wzięło 
udział 16 kapłanów, siostry 
zakonne ze Strumienia i 
Zabrzega, delegacje z parafii 
św. Barbary w Strumieniu.

Ksiądz proboszcz w ho-
milii podkreślił, że śp. 
Ks. Stanisław Chrostek 
umarł w dzień św. Barbary, 
patronki Strumienia, po 
Mszy św. odprawionej 
w jego intencji w kaplicy 
Krzyża Świętego w Bielsku-
Białej oraz równolegle 
po modlitwie różańcowej 
przy łóżku umierającego 
kapłana. Należy dodać, 
że był to Pierwszy Piątek 
Miesiąca, a także wspo-
mnienie śmierci dawnego 
kapelana Sióstr Szkolnych 
– śp. Ks. Alojzego Walli 
(+1977 r.).

Ksiądz Kanonik Stanisław 
Chrostek urodził się 6 li-
stopada 1938 r. w Goławcu, 
pow. pszczyński, w rodzinie 
górniczej, z ojca Augustyna i 
matki Marii z d. Urbańczyk. 
Po Szkole Powszechnej w 
rodzinnej miejscowości, 
uczęszczał do Niższego 

Seminarium Duchownego 
im. św. Jacka w Katowicach. 
Tam też zdał maturę w 
1956 r. Studia Teologiczno 
– Filozoficzne odbywał 
w Wyższym Śląskim 
Seminarium Duchownym 
w Krakowie. 24 czerwca 
1962 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk Biskupa 
Herberta Bednorza w ka-
tedrze w Katowicach. 

Po kilku zastępstwach 
wakacyjnych został skie-
rowany do parafii św. 
Andrzeja Boboli w Rudzie 
Śląskiej - Wirku (lipiec 
1962) oraz do parafii ka-
tedralnej Chrystusa Króla 
w Katowicach (sierpień 
1962). Pierwszą placówkę 
wikariuszowską objął w 
parafii M.B. Szkaplerznej 
w Gierałtowicach (1962-65). 
Od września 1965 r. został 
mianowany notariuszem 
Kurii Katowickiej. Funkcję 
tą pełni do 1973 roku. Po 
ujawnieniu się choroby ks. 
Stanisław został skierowa-
ny na urlop zdrowotny. W 
1974 roku będąc na siłach 
zostać skierowanym do 
pracy duszpasterskiej w 
parafii M.B. Różańcowej 
w Boronowie. Od 1975 do 
1980 roku został wikariu-
szem i rezydentem w parafii 
Wniebowzięcia NMP w 

Bytomiu Rojcy, a następnie 
mianowany proboszczem 
w parafii św. Franciszka z 
Asyżu w Miotku.

Na podstawie dekretu 
Biskupa Herberta Bednorza 
objął w maju 1982 r. funkcję 
kapelana Klasztoru Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame 
w Strumieniu, pełniąc rów-
nież obowiązki kapelana 
Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci w Strumieniu.

Ks. Kanonik swoje funkcje 
pełnił gorliwie. Znany był 
z punktualności i solidno-
ści. Przeżył jako kapelan 
strumieńskiego klasztoru 
beatyfikację założyciel-
ki Sióstr Szkolnych de 
Notre Dame, bł. Teresy 
Gerhardinger, beatyfikację 
Siostry Antoniny Kratochwil, 
125 rocznicę założenia 
klasztoru w Strumieniu 
oraz 50 lecie istnienia 
Domu Opieki Specjalnej 
dla Dzieci w Strumieniu.

Po śmierci rodziców, 
siostry Jadwigi i braci 
Walentego i Bernarda, Ks. 
Stanisław Chrostek ma 
jeszcze brata, Karola. Lwią 
część lat kapłańskich spę-
dził  w Strumieniu, gdzie 
służył pomocą. W parafii 
strumieńskiej Ks. Kan. 
Stanisław oprócz jubileuszu 
200-lecia murowanego 

kościoła, 500-lecia parafii św. 
Barbary oraz 550-lecia ist-
nienia parafii w Strumieniu, 
przeżył uroczystości 25, 
35, 40 i 50-lecia swojego 
kapłaństwa. Ks. Kanonik 
był również uczestni-
kiem budowy kościołów 
w Bąkowie, Zabłociu i 
Zbytkowie, pomagając w 
posługach duszpasterskich. 
Pełnił także rolę redaktora 
miesięcznika „Strumień 
Prawdy, Dobra, Piękna” 
oraz sekretarza Dekanatu 
Strumień.

Ks. Stanisław Chrostek 
w życiu kapłańskim zo-
stał wyróżniony przez 
Biskupa Ordynariusza 
Tadeusza Rakoczego tytułem 
Kanonika EC i Kanonika 
RM. W grudniu 2006 roku 
ks. Stanisław Chrostek 
przeszedł na emeryturę i 
decyzją Biskupa zamieszkał 
w Domu Księży Emerytów. 

Na emeryturze systema-
tycznie pomagał w niedziele 
i święta w pracy duszpaster-
skiej w parafii św. Barbary 
w Strumieniu, a następnie 
w parafii Kozach – Gajach 
u Ks. Proboszcza Marka 
Łapczyńskiego. W ostatnich 
latach życia pogłębiła się 
choroba, która doprowa-
dziła do jego śmierci w 
Domu Księży Emerytów 
w Bielsku-Białej.

Z żalem żegnamy Ks. 
Kan. Stanisława Chrostka, 
tracąc wielkiego przyjaciela 
Strumienia. Będziemy 
pamiętać w modlitwie za 
tego duszpasterza, któ-
ry często podkreślał, by 
być „Kapłanem na wzór 
Najświętszego Serca Jezusa”.

Ks. Prałat Oskar Kuśka

wSpomnienie o Śp. kS. kan. wSpomnienie o Śp. kS. kan. 
StaniSławie cHroStkuStaniSławie cHroStku
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W tym roku chcemy w sposób 
szczególny pochylić się nad tematem 
Eucharystii, przygotowania, prze-
żywania oraz wyjaśnienia, na ile 
to możliwe, poszczególnych części 
Mszy św. Jednak zanim zaczniemy 
w ogóle mówić jak wielkim darem 
i łaską jest uczestnictwo w tym 
cudzie dokonywanym na naszych 
oczach musimy zadać sobie pytanie: 
jak należycie przygotować się do 
Mszy św.? 

Na każde ważne spotkanie, do-
tyczące pracy, szkoły, odwiedzin 
osób mających dla nas znaczenie, 
musimy się należycie przygoto-
wać. Tym bardziej powinniśmy w 
sposób przemyślany przeżyć czas 
przed spotkaniem się z Tym, któ-
ry dla naszego zbawienia zstąpił 
z nieba, umarł dla nas na krzyżu 
oraz zmartwychwstał aby nam dać 
życie wieczne. To jak przeżyjemy 
Eucharystię w dużej mierze będzie 
zależało od naszego przygotowania, 
czasu  temu poświęconemu, zaanga-
żowania. Musimy również pamiętać 
dla Kogo się przygotowujemy i z 
Kim idziemy na spotkanie, musimy 
mieć świadomość, że to nie powin-
no być tylko wypełnienie naszego 
chrześcijańskiego obowiązku ale 
nade wszystko ofiarowanie naszego 

czasu Bogu, po to aby zyskać sto-
kroć więcej, bo czas poświęcony 
Panu Bogu nigdy nie jest czasem 
straconym. 

Eucharystie powinna poprzedzać 
modlitwa o dobre jej przeżycie, o 
skupienie podczas Mszy św., otwar-
cie na łaskę, którą wlewa w nas 
Bóg. Dlatego tak ważne jest aby nie 
przychodzić na „ostatnią chwilę” do 
kościoła ale zagospodarować sobie 
czas aby przyjść wcześniej, uklęk-
nąć, przywitać się z Panem Bogiem, 
wzbudzić intencje, z którą przycho-
dzimy, poprosić o łaskę, skupienie, 
pomoc, umocnienie, ufność i miłość. 

Bardzo ważne jest aby nasze myśli, 

słowa i czyny nie odbiegały od tego 
co dzieje się na ołtarzu, abyśmy nie 
zwracali uwagi na to co nie dotyczy 
istoty Eucharystii. Często nasze 
myśli będą odbiegać od przebiegu 
Mszy św., bo będziemy myśleć co 
jeszcze mamy dzisiaj do zrobienia, 
jak się czują nasi rodzice, co ja zro-
bię w tej czy innej kwestii. Każdy z 
nas ma jakieś troski, zmartwienia, 
które będą przeszkadzały w dobrym 
przeżywaniu Eucharystii, dlatego 
modlitwa, w której te wszystkie 
nasze sprawy oddamy Panu Bogu, 
jest istotnym elementem naszego 
przygotowania, a co za tym idzie 
naszego przeżywania Najświętszej 
Ofiary. 

Świadomość dla Kogo i do Kogo 
przychodzimy i Kto przychodzi do 
nas, z Kim rozmawiamy pomoże 
nam niewątpliwie godnie przeżyć 
Eucharystie. Najważniejsze dla nas 
jest to co dokonuje się na ołtarzu oraz 
słowa, które kapłan wypowiada, a 
na które my również powinniśmy 
odpowiadać z wiarą, bo przecież 
powinniśmy wierzyć w to co mó-
wimy i odpowiadamy, bo robimy to 
przed samym Bogiem. 

Niech więc każde nasze uczest-
nictwo we Mszy św. będzie odpo-
wiednio przeżywane poprzez dobre 
przygotowanie się do cudu, który 
dokonuje się podczas Eucharystii. 

Ks. Maciej

przyGotowanie do eucHaryStiiprzyGotowanie do eucHaryStii


