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Oto ja, poślij mnie!Oto ja, poślij mnie!
W Święto Ofiarowania Pańskiego, przez przyczynę Maryi prośmy o 
Boże błogosławieństwo i potrzebne dary dla zakonnic i zakonników 
w dzień życia konsekrowanego. Prośmy także o liczne i święte powo-
łania, szczególnie do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Plan nabożeństwa 40 godzinne-Plan nabożeństwa 40 godzinne-
go przed Wielkim Postem (s. 4).go przed Wielkim Postem (s. 4).

Wspomnienie o tragedii na Wspomnienie o tragedii na 
strumieńskim probostwie z strumieńskim probostwie z 
15.02.1945 r. (s. 9).15.02.1945 r. (s. 9).

Kolędowanie - Panu dzięki Kolędowanie - Panu dzięki 
oddawajmy. (s. 10).oddawajmy. (s. 10).

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

nr 2 (287) Luty 2021 r.nr 2 (287) Luty 2021 r.
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Sprawozdanie za rok 2020Sprawozdanie za rok 2020

Rok który się kończy, a którego 
tak hucznie rozpoczęcie świętowa-
no na całym świecie, oprócz chyba 
Chin, które już wtedy borykały się 
z pandemią koronowirusa, zapisze 
się w najnowszej historii jako "Rok 
przeżywany w cieniu tej pandemii". 
Mocarstwa światowe jak i małe kraje 
stanęły przed nie lada dylematem: 
jak walczyć z tą pandemią, która 
tak nagle i niespodziewanie na nas 
przyszła?! Dziwne jednak wydaje 
się to, że kiedy w Chinach w pro-
wincji Wu-Han pustoszały ulice i 
ludzie ze strachu przed pandemią 
zamykali się w domach, Światowa 
Organizacja Zdrowia, autorytety, 
uczeni i „wielcy tego świata”, zacho-
wywali się tak jakby to był problem 
dotykający tylko "Państwa Środka", 
a granice polityczne będą barierą 
dla tego wirusa. Postawa ta jest do 
dziś niewyjaśniona i niezrozumiała.

Do marca wirus nam Polakom 
pozwolił w miarę możliwie jeszcze 
żyć i funkcjonować. Odprawiliśmy 
tradycyjną "wizytę duszpaster-
ską". Odbyły się spotkania opłat-
kowe, ekumeniczny koncert kolęd 
w naszym Sanktuarium, „Jasełka”... 

Wyjechaliśmy na ferie zimowe. 
Aż tu nagle w pierwszej dekadzie 
marca trzeba było zamknąć szkoły, 
restauracje, sklepy przemysłowe, 
mniejsze zakłady, hotele... Ograniczyć 
wychodzenie z domu, kontaktowanie 
się. Dotknęło to także kościołów: 
najpierw ograniczenie ilości wiernych 
w kościołach do pięciu uczestników 
w Nabożeństwach, aż wreszcie do 
możliwości odprawiania liturgii 
w pustych kościołach. Jedyne co 
mogliśmy zrobić w tej niespodzie-
wanej sytuacji, to transmitowanie 
uroczystości religijnych przez internet. 
Wszystkie te obostrzenia przypadły na 
Wielki Post i Wielkanoc. Musieliśmy 
się bardzo szybko dostosować do 
tych ograniczeń co wielu bardzo 
zabolało. Bolał: brak możliwości 
uczestnictwa w "Gorzkich Żalach", 

"Drogach Krzyżowych", "Misteriach", 
"Rekolekcjach Wielkopostnych", obrzę-
dach "Triduum Sacrum". Bolał także 
brak korzystania ze Spowiedzi. Zakaz 
odwiedzin chorych. Bardzo szybko 
trzeba nam się było przystosować do 
Komunii Świętej na dłoń, Komunii 
Duchowej i oglądania Nabożeństw 
poprzez środki masowego przekazu: 
telewizję, radio czy internet.

Informacje jakie podawały media 
o ilości zakażonych, oraz zgonów 
powoli stały się codziennością z którą 
trudno nam się jest przyzwyczaić i 
pogodzić. Troska o nasze zdrowie i 
bliskich stała się priorytetem w życiu 
każdego z nas, zdrowo myślących.

To wszystko także ograniczyło 
nasze uroczystości "Bożego Ciała", 
Odpusty, zakończenie roku szkol-
nego, sposób przeżywania wakacji. 

Wpłynęło to także na organizacje 
Pierwszej Komunii Świętych, której 
termin przełożyliśmy i podzielili-
śmy dzieci na mniejsze grupy, aż w 
końcu we wrześniu ostatnie dzieci 
z 62. przygotowanych, przystąpiły 
do I Komunii Świętej.

Niestety nie udało się w czasie 
tej pandemii udzielić Sakramentu 
Bierzmowania, na który czekają już 
dwa roczniki młodzieży. Podobnie 
było z ślubami. Przekładane z 
miesiąca na miesiąc spowodowało, 
że na ślubnym kobiercu stanęło w 
tym roku tylko 14 par. (w 2019 r. 
było ich 16).

Pandemia wpłynęła także na sposób 
odprawiania pogrzebów, a było ich 
wyjątkowo dużo w tym roku bo aż 
53. (w 2019 r. – 32 pogrzeby).

Te ograniczenia nie ominęły także 
chrztów, których udzieliliśmy 36.(w 
2019 – 53 chrzty).

W sierpniu pożegnaliśmy po 4 
latach pięknej pracy w naszej Parafii 
ks. Wojciecha Olesińskiego, a powi-
taliśmy ks. neoprezbitera Macieja 
Dunata, skierowanego do pracy 
duszpasterskiej przez naszego ks. 
bpa Romana do naszej Parafii.

Rok szkolny rozpoczął się jakby 
normalnie, by przed „Wszystkimi 
Świętymi” z powodu pandemii 
znowu przejść na zdalne nauczanie. 
Nie został nam także zaoszczędzony 
w roku 2020 i ten ból, że nie mogli-
śmy 1 i 2 listopada iść na cmentarz 
i odwiedzić groby naszych bliskich. 
Znowu wróciły obostrzenia co do 
ilości wiernych w kościołach.

W dniu św. Barbary, Mszy św. w int. 
Górników, a także w podziękowaniu 



- 3 -

StatyStyki - Styczeń 2021StatyStyki - Styczeń 2021
CHRZTY:

• Jan Filip Kuś
• Wojciech Cepok
• Oliwia Majchrzak

POGRZEBY:
 + Bronisław Sosna
 + Wanda Lebryk
 + Brunon Ziebura
 + Małgorzata Stokłosa

za Opiekę od 525 lat nad naszą Parafią 
i naszym miastem, tej czcigodnej 
patronki, odprawił i przewodniczył 
ks. bp Roman Pindel.

W Adwencie wielu naszych Parafian 
skorzystało z przyjęcia sakramentu 
namaszczenia chorych (w sumie 280).

Na święta Bożego Narodzenia 
zwiększyliśmy ilość Mszy św. w 
naszym sanktuarium. W sumie 
odprawiliśmy dla Parafian trzy 

„pasterki” i dołożyliśmy Mszę św. o 
12,30. Mimo to, sytuacja sprawiła, 
że w tym roku udzieliliśmy tylko 
60000 Komunii Świętej (w tym 
5700 w kościele w Zbytkowie). Co 
stanowi o 30000 mniej niż rok temu.

Nie zrezygnowaliśmy z „błogo-
sławieństwa kolędowego", choć 
tradycyjnej kolędy nie mogliśmy 
odprawić z powodu obostrzeń epi-
demicznych. Zauważamy, że ta 
forma zastępcza kolędy, polegająca 
na przyjściu przedstawiciela rodziny 
w wyznaczonym dla niego terminie 
na Mszę św. wieczorną do kościoła, 
poświęceniu przyniesionej ze sobą 
wody i zabraniu kredy i obrazka z 
modlitwą kolędową, wśród poboż-
niejszej, a nawet większej części 
Parafian cieszyła się uznaniem.

W związku z pandemią zgodnie 
z rozporządzeniem Kurii Bielsko-
Żywieckiej i zdrowym rozsądkiem, 
w roku 2020 w parafiach zostały 
wstrzymane wszystkie większe prace 
i inwestycje. Wykonywane zostały 
tylko te konieczne, jak przeglądy 
instalacji elektrycznej, gazowej, 
przeciwpożarowej, odgromowej. 
Przed pandemią została zamówiona 
i wykonana rzeźba św. Jana Pawła II 
na stulecie Jego urodzin - wdzięczni 
Parafianie.

Zakupione zostały dezynfektory do 

sanktuarium i kościoła w Zbytkowie, 
kancelarii parafialnej, w raz ze środ-
kami odkażającymi do rąk, ławek i 
konfesjonałów. Zakupiona została 
drukarka by w czasie pandemii dru-
kować potrzebną ilość egzemplarzy 
m. in. "Gazetki Strumieńskiej". Ze 
względu na zmianę ks. wikarego, 
został dokonany remont mieszkania 
wikariuszowskiego, z malowaniem, 
wymianą podłogi i umeblowaniem 
włącznie. Wykonaliśmy w ogrodzie 
plebańskim „gabon” na którym stoi 
figura św. Józefa. Jest on upamięt-
nieniem „Roku św. Józefa”, który 
Papież Franciszek ogłosił rok 2021. 
Ciągle upiększany jest ogród plebań-
ski jak i teren wokół Sanktuarium. 
Wykonano remont tarasu balkono-
wego na probostwie, bo przeciekał. 
Balkon został wyłożony membraną. 
Postawiony został podwójny garaż 
gospodarczy na ozdoby świąteczne 
i potrzebne sprzęty ( szopka, grób 
Pański, kosiarki...).W czerwcu prze-
czyszczony został jeden z rowów 
kanalizacyjnych w lesie farskim. 
Renowacji zostały poddane stare 
kielichy mszalne. Ponadto zakupi-
liśmy trzy nowe kielichy, puszkę na 
komunikanty, welon i 15 ornatów. 
Renowacji poddaliśmy także ta-
bernakulum, pokrywę chrzcielnicy, 
paschał i kilkanaście lichtarzy.

Dzięki ofiarności Parafian wszystkie 
należności i zobowiązania Parafii 
wobec Kurii Diecezjalnej, Caritasu, 
Misji Kościoła, akcji charytatywnych 
jakie były organizowane mimo 
pandemii, zostały wypłacone. Nie 
mamy żadnych długów. Posiadamy 
oszczędności, co w tych niepew-
nych czasach pomaga nam mimo 
wszystko z optymizmem patrzeć 
w przyszłość, zwłaszcza że jako 
chrześcijanie głęboko wierzymy, 
że masze losy są zawsze w „rękach" 
Miłosiernego Boga.

Na koniec dziękuję za pomoc Ks. 
Wikarym, Ks. Prałatowi, Siostrze 
Wacławie, Organistom, Paniom 
sprzątającym, Szafarzom, panu 
Józefowi kościelnemu w Zbytkowie, 
Ogrodnikom, Bractwu św. Barbary, 
Pocztom Sztandarowym, Służbie 
Ministranckiej, Paniom z Zespołu 
Charytatywnego, wszystkim gru-
pom parafialnym, wprawdzie trochę 
uśpionym ze względu na pandemię, 
ale to się na pewno zmieni kiedy 
ona ustąpi. I wreszcie dziękuję w 
końcu wszystkim Parafianom za 
każde dobre słowo, ofiarę i wsparcie. 
Niech Dobry Bóg wprowadzi nas 
szczęśliwie w Nowy Rok 2021, a 
Matka Najświętsza i św. Barbara  
nasza patronka, nieustannie orędują 
za nami. Amen!
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Nabożeństwo czterdziesto-
godzinne ma bardzo bogatą 
historię, symbolikę i tradycję. 
Nawiązuje do przebywania 
w grobie Jezusa przez 40 
godzin. Liczba 40 jest czę-
sto wymieniana w Biblii 
i zawsze oznacza święty 
czas. Przed rozpoczęciem 
nauczania Jezus przebywał 
na pustyni przez 40 dni, tyle 
samo czasu padał deszcz 
w trakcie potopu, Żydzi 
wędrowali przez pustynię 
przez 40 lat.

Dawniej nabożeństwo 
czterdziestogodzinne najczę-
ściej służyło jako wprowa-
dzenie do Wielkiego Postu. 
W dzisiejszych czasach 
jednak mówi się nie tyle 
o czterdziestogodzinnym 
nabożeństwie, co o dłuższej 
adoracji, bez określania 
czasu jej trwania. Termin 
ten zachował się w praktyce 
duszpasterskiej i zwłaszcza 
w Polsce określa się nim 
trzydniową adorację, od-
bywającą się albo w trzy 
kolejne niedziele przed 
Wielkim Postem, albo przez 
kolejne trzy dni do Środy 
Popielcowej.

Od czego zaczyna się Msza Święta? Od wyjścia księ-
dza wraz z służbą liturgiczną z zakrystii, dźwiękiem 
sygnaturki (dzwonków, które słyszymy na wejście), 
ucałowaniem przez kapłana ołtarza, a może znakiem 
krzyża? Wszystkie te elementy chodź ważne nie roz-
poczynają Eucharystii, ponieważ już pieśń (pieśń na 
wejście), którą wyśpiewujemy zanim kapłan wyjdzie 
z zakrystii rozpoczyna Najświętszą Ofiarę. 

Dlatego w dzisiejszym artykule pochylimy się nad 
tematem pieśni oraz śpiewu odgrywającego znaczą-
cą rolę w Kościele i w naszym przeżywaniu Mszy 

Świętej. Ważne jest, aby śpiew nie przysłaniał nam 
tego co dokonuje się na ołtarzu, ale pomagał nam lepiej  
i głębiej przeżywać święte misteria. Podczas Eucharystii 
niejednokrotnie towarzyszą nam różne melodie, ale 
musimy zrobić rozróżnienie ze względu na specyfikę 
śpiewu. Rozróżniamy: pieśni, odpowiedzi, części stałe, 
psalm i aklamację.

Pieśni – to muzyka służąca obrzędowi religijnemu, 
która została dopuszczona do wykonywania i upięk-
szania liturgii. Pieśni winny być zawsze odpowiednio 
przygotowane, związane z tajemnicą dnia i okresem 
liturgicznym. Pieśni śpiewamy na:

• wejście, a więc rozpoczynając Mszę Świętą 
• ofiarowanie, gdy kapłan przygotowuje dary na 

Śpiew podczaS Śpiew podczaS 
MSzy ŚwiętejMSzy Świętej

Plan nabożeństwo wynagradzającego przed 
Wielkim Postem w parafii Strumień 2021 r. 

Niedziela 14.02.2021 

 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 

15:30 – Czciciele Miłosierdzia Bożego/Czciciele Serca Jezusowego 

16:00 – Rodzice z dziećmi ze Strumienia 

16:30 – Nieszpory 

17:00 – Msza św. 

Poniedziałek 15.02.2021 

6:30 – Adoracja, prowadzą Róże Różańcowe 

16:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 

16:30 – Bractwo św. Barbary 

17:00 – Rodzice z dziećmi ze Zbytkowa 

17:30 – 3 Zakon św. Franciszka/Apostolat Maryjny/Bractwo 
Dobrej Śmierci 

18:00 – Msza św. 

Wtorek 16.02.2021 

6:30 – Adoracja, prowadzą Róże Różańcowe 

16:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 

16:30 – Akcja Katolicka 

17:00 – Grupa modlitewna „Wieczernik” 

18:00 – Msza św. 
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Koronawirus spowodował, że 
nie mogły odbyć się wszystkie za-
planowane na Rok Świętego Jana 
Sarkandra inicjatywy, w tym część 
prelekcji w ramach cyklu „Spotkań 
z Historią” w Muzeum Parafialnym 
im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie. 
W związku z tym została wydana 
publikacja „Patron. Św. Jan Sarkander” 
w opracowaniu i redakcji Haliny 
Szotek, która wcześniej przygo-
towała materiały na „Spotkania z 
Historią”. Książka jest bogata nie 
tylko w informacje, ale także obrazy, 
które przedstawiają patrona diecezji, 
zdjęcia miejsc związanych ze św. 
Janem Sarkandrem, które inspiru-
ją, aby w przyszłości je odwiedzić. 
Publikacja może stanowić lekturę 
umacniającą wiarę i pogłębiającą 
wiedzę o patronie naszej diecezji. Jest 
to także dobra pamiątka rodzinna 
z Roku Świętego Jana Sarkandra, 
obchodzonego ze względu na 400. 

rocznicę śmierci i 25. rocznicę jego 
kanonizacji, a także wspomnienie 
pielgrzymki papieża Jana Pawła II do 
Skoczowa w 1995 r. Historia życia 
Jana Sarkandra jest opisana bardzo 
szczegółowo. Nie brakuje też infor-
macji o Fundacji Sarkandrowskiej, 
katolickim towarzystwie oświato-
wo-wydawniczym „Dziedzictwo Bł. 
Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego 
na Śląsku”. Zostały opisane m. in. 
losy prześladowców Świętego, cuda 
za jego wstawiennictwem, starania 
o beatyfikację, uroczystości beatyfi-
kacyjne i kanonizacyjne oraz wizyta 
Papieża Jana Pawła II w Skoczowie. 

Wszystko wskazuje na to, że 
egzemplarze książki będą także 
możliwe do nabycia w naszej parafii, 
o czym zostaniemy poinformowani 
w Ogłoszeniach Duszpasterskich. 
Warto dodać, że publikacja powstała z 
inicjatywy Pani Haliny Szotek, która 
była także darczyńcą wydrukowania 

książki. Publikacja „Patron. Św. 
Jan Sarkander” zawiera cegiełkę, 
dobrowolne datki będą przezna-
czone na remont Kapliczki Matki 
Boskiej Bolesnej przy ul. Bielskiej w 
Skoczowie, która pochodzi z XVIII 
w. Orientacyjnie, koszt wydruku 
jednej takiej książki to 30 zł.

Bibliografia:
Patron. Św. Jan Sarkander, oprac. i red. H. 
Szotek, Skoczów 2020. 
https://wiadomosci.ox.pl/patron-sw-jan-sar-
kander-publikacja-juz-dostepna,65921  
[dostęp: 14.01.2021]. 

Natalia Gabryś-Klus

„patRoN. Św. jaN SaRkaNdeR”„patRoN. Św. jaN SaRkaNdeR”

ołtarzu, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa
• Komunię, gdy przychodzimy aby przyjąć Jezusa 

w Najświętszym Sakramencie 
•  zejście, gdy po błogosławieństwie ksiądz udaje 

się do zakrystii
Odpowiedzi – to jak sama nazwa wskazuje, potwier-

dzenie przez wiernych słów kapłana, które wypowiada 
on w imieniu całego ludu (np. „i z duchem twoim”, 

„amen”). Te odpowiedzi mają wyrażać naszą zgodę ze 
słowami kapłana. Dlatego warto zastanowić się nad 
tym jakie słowa wypowiadamy podczas naszych wy-
śpiewanych odpowiedzi, z czym zgadzamy się podczas 
każdej Eucharystii wyśpiewując np. „amen”. 

Części stałe – to śpiewy, które wykonujemy podczas 
każdej Mszy Świętej w określonym jej momencie. Mogą 
różnić się melodią, a czasem nawet słowami, mogą być 
one wykonywane w języku łacińskim. Części stałe to 

np. „Święty, Święty”, „Ojcze nasz”, „Baranku Boży”. 
Psalm i aklamacja – psalmy zaczerpnięte są z Pisma 

Świętego i wliczają się do Liturgii Słowa. Następuje 
on po pierwszym czytaniu i składa się z refrenu, który 
lud wierny wyśpiewuje wraz z psalmistą oraz zwrotek. 
Melodia psalmu i psalmy również zależą od okresu litur-
gicznego. Aklamacja natomiast to śpiew „alleluja” lub 

„chwała Tobie Słowo Boże” poprzedzający Ewangelię, w 
którym zawarte są słowa z Pisma Świętego odnoszące 
się do Ewangelii. 

Na temat śpiewu oraz muzyki w Kościele można wiele 
napisać i dyskutować o tym godzinami, ale musimy 
zdać sobie sprawę jak ważna i jak piękna jest muzyka, 
która nie jest tylko dodatkiem ale integralną częścią 
liturgii i ma na celu głosić chwałę Boga. Dlatego też 
niedopuszczalne jest, by na Mszy św. śpiewać lub grać 
świeckie piosenki czy melodie.

Ks. Maciej
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iNteNcje MSzalNe - lutyiNteNcje MSzalNe - luty
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.

Poniedziałek – 1.02      
7:00  Za + Wandę Lebryk – Od Dyrekcji i Pracowników Zakładu 
 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu
18:00 1) Za + Jana Laszczaka i ++ z rodzin: Laszczak i Pawełek
 2) Za + Gertrudę Białas – Od sąsiadów z ul. Cichej
Wtorek – 2.02         Święto Ofiarowania Pańskiego
7:00 Za + Jana Firleja, + żonę Marię oraz ++ rodziców z obu
 stron
9:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla wnuczka Jasia
 w pierwszą rocznicę urodzin
16:00 Za ++ Ewalda Kościelnego, ++ braci Sylwestra i Andrzeja,
 ++ rodziców, teściów, dziadków, bratową Elżbietę, szwagra
 Władysława, szwagierkę Zytę i dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 [Zbytków] Za ++ Jadwigę Żyła i męża Karola
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej 
 Strumieńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Pawła
Środa – 3.02                 św. Oskara
7:00 Za + Bronisława Sosnę – od rodzin Kucz i Filipowskich
18:00 1) Za ++ Helenę, Anielę Akus, ++ z rodziny: Złotocha, 
 Akus, Grajewskich, Godlewskich, ++ krewnych znajomych,
 sąsiadów
 2) Za Annę Drabiniok w 7 rocznicę śmierci, + męża
 Tadeusza, ++ rodziców i rodzeństwo
1-szy Czwartek Miesiąca – 4.02 
8:00 1) O Boże błogosławieństwo i łaski dla strumieńskich
 duszpasterzy i o liczne, święte i charyzmatyczne powołania
 kapłańskie, zakonne i misyjne
 2) Za + Martę Opalach
18:00 [Zbytków] W intencji Czcicieli Różańca świętego, żyjących
 i zmarłych
18:00 Za + Genowefę Żur, + męża Józefa i ++ rodziców z obu
 stron
1-szy Piątek Miesiąca – 5.02                  św. Agaty
7:00 1) W intencji Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 żyjących i zmarłych
 2) Za + Mariana Pieczkę, matkę Zytę, + Zofię i Franciszka
 Wawrzyczek, + Agatę i Alojzego Pieczka
16:30 [Zbytków] Za + Franciszka Zubera, jego ++ rodziców, 
 + Jana i Annę Uchyła, ++ z rodzin Zuber i Uchyła 
18:00 O Boże błogosławieństwo na dalszej drodze życia za 
 wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej i św.
 Teresy od Dzieciątka Jezus w intencji Anny w 40 urodziny
1-sza Sobota Miesiąca – 6.02          św. Pawła Miki
7:00 Msza św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone 

 Niepokalanemu Sercu Maryi
18:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki
 Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Alberta z okazji
 80 urodzin 
 2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Barbary
 w intencji Górników KWK Pniówek
 3) W intencji wspólnoty „Sychar”
V Niedziela zwykła – 7.02    
6:30 Za + Mariana Pieczkę, matkę Zytę, + Zofię i Franciszka
 Wawrzyczek, + Agatę i Alojzego Pieczka
8:00 W intencji Czcicieli Różańca świętego, żyjących i zmarłych
9:30 Za + Józefa Smolorza w 2 rocznicę śmierci, ++ z rodziny
 Smolorz i Lapczyk
10:00 [Zbytków] Za ++ Cyryla i Elżbietę Halama, zięcia Wiesława,
 ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
11:00 Za Parafian
17:00 Za ++ Bogusława Janota i ++ z rodziny
Poniedziałek – 8.02         św. Józefiny Bakhity 
7:00  1) Za + Mariusza Stokłosę – od rodziny Żur i Haspert
 2) Za + Zofię Kojzar – Od syna Krzysztofa z rodziną
18:00 Za + Alfreda Oślizło w 4 rocznicę śmierci, + brata
 Władysława, ++ rodziców z obu stron i dusze czyśćcowe
Wtorek – 9.02           
7:00  Za + Otylię Malik – od rodzin Szwarc i Worek
18:00 1) Za ++ Wandę i Anzelma Malosek, ++ rodziców 
 i rodzeństwo z obu stron
 2) Za + Krystynę Kanik, ++ rodziców: Wiktora i Wandę
 Ociepka
Środa – 10.02           św. Scholastyki
7:00 Za + Zbigniewa Rysia w 1 rocznicę śmierci, + mamę
 Krystynę i ++ z rodziny
18:00 1) Za ++ z rodzin: Kubień, Faruga, Jarmułkowicz
 2) Za + Zygmunta Pryczka, ++ rodziców i teściów
Czwartek – 11.02        NMP z Lourdes
8:00 1) Za + Antoniego Zachorka – od bratowej Stefanii 
 z rodziną
 2) Za + Kazimierz Berka – od wnuczki Karoliny z mężem
18:00 [Zbytków] Za + Kazimierza Niemca, jego rodziców, brata,
 teściów i szwagra, ++ z rodzin: Niemiec, Kocurek, Szczypka
 i Kidoń
18:00 Za + Józefa Psotę w 15 rocznicę śmierci, + żonę Zofię 
 i ++ z rodziny
Piątek – 12.02       
7:00 1) Za + Jana Pisarka – od Grzegorza z rodziną
 2) Za + Kazimierza Drobika – od pracowników Miejskiej
 Biblioteki Publicznej w Strumieniu
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18:00 1) Za + Helenę Żyłka, + męża Pawła i zięcia Józefa
 2) Za + Józefa Szczypkę – Od Emerytów Zakładu Wyrobów
 Metalowych „Strumet” w Strumieniu
Sobota – 13.02 
7:00 Za + Fryderyka Nowaka – od sąsiadów z ul. Powstańców
 Śląskich
18:00 1) Za + Henryka Chlebek w 40 rocznicę śmierci
 2) Za + Marię Stekla, męża Andrzeja i ++ rodziców
 3) W intencji ++ 2020 roku członków Macierzy Ziemi
 Cieszyńskiej: Marię Bilińską, Zdzisława Wyleżucha,
 Fryderyka Nowaka, Alojzego Gawrona oraz wszystkich
 ++ członków macierzy i + Mikołaja Brodeckiego w 539
 rocznicę nadania miastu Strumień praw miejskich
 4) W 18 rocznicę urodzin  Jana o Boże błogosławieństwo,
 zdrowie i potrzebne łaski w dorosłym życiu
VI Niedziela Zwykła – 14.02    
6:30 Za + Helenę i Rudolfa Herman, Ojca Redemptorystę
 Józefa Hermana, + Józefa i Annę Matuszyńskich i ich
 ++ rodziców
8:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie
 dla Stanisława z okazji 60 urodzin
9:30 Za + Alojzego Tyrtania
10:00 [Zbytków] Za + Bożenę Kornacką w 4 rocznicę śmierci
11:00 Chrzest: 
 Roczek: Aleksander Pliżga, Jan Sosna
17:00 Za + Antoniego Miłego w 19 rocznicę śmierci, + żonę
 Stefanię, rodziców i rodzeństwo
Poniedziałek – 15.02            rocznica tragedii na probostwie
7:00 Za ++ Kapłanów i Parafian, którzy zginęli tragicznie w
 czasie II wojny światowej
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie
 z okazji 55 urodzin dla małżonków
 2) Za + Piotra Strojnego w 1 rocznicę śmierci, + syna
 Kazimierza w 8 rocznicę śmierci
Wtorek –16.02
7:00 Za + Stefanię, Ludwika Szkrobol, + córkę Wiktorię, 
 3 synów: Leopolda, Stanisława, Romana, Marię i Alojzego
 Szkrobol i dusze w czyśćcu cierpiące 
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie
 z okazji 65 urodzin
 2) Za Franciszka Skorupę, + żonę Emę, zięcia Jerzego
 Bojda oraz ++ z rodzin: Skorupa i Szpernol
Środa Popielcowa – 17.02     
7:00 Za + Jadwigę i Edwarda Gruszka, ++ rodziców i rodzeństwo
 z obu stron 
9:00 Za + Zofię Kojzar, + Bronisława Gądka – Od rodzin:
 Niemiec, Małek, Wiktorowski i Kawa
16:00 Za + Małgorzatę Konieczny w 4 rocznicę śmierci, ++

 rodziców: Józefa i Bronisławę Sosna, siostrę Helenę,
 szwagra Jana i Alojzego, + Grażynę i Romana Kajstura
17:00 [Zbytków] Za + Jadwigę Bębenek w 8 rocznicę śmierci, 
 ++ rodziców i teściów
18:00 Za + Elżbietę Tekla w 3 rocznicę śmierci, + męża Wilhelma,
 ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, + zięcia Edwarda
 Jarczyka
Czwartek – 18.02          
8:00 Za + Krystynę Gawron – od siostrzeńca Mirosława 
18:00 [Zbytków] Za Ludwika Chybiorza
18:00 1) Za + Helenę Gunia na pamiątkę urodzin
 2) Za + Juliana Długosza i poległych Towarzyszy Broni
Piątek – 19.02  
7:00 Za + Marię i Franciszka Papkoj, 3 synów, córkę Teresę,
 zięcia i synową Wiktorię  
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci za:
 ++Bronisław Sosna
 2) Za + Janinę Kopeć w 17 rocznicę śmierci i chrześniaka
 Marka
 3) Za + Romana Kajsturę w 8 rocznicę śmierci, + żonę
 Grażynę, ojca Józefa i teścia Józefa
Sobota – 20.02      
7:00 Za + Danutę Polczyk w 10 rocznicę śmierci, + męża
 Zygmunta i ++ z rodziny Polczyk
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie
 dla Heleny i Mariana z okazji 50 rocznicy ślubu
 2) Za + Tadeusza Uchyłę, ++ jego rodziców
 3) Za + Antoniego i Gertrudę Pietroszek, zięciów:
 Franciszka i Stanisława, bratową Helenę, ++ z rodzin:
 Pietroszek, Wojtek, Kocur i Pytel
I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02   
6:30 Za Parafian 
8:00 Za + Emila Szupinę w 34 rocznicę śmierci, + żonę
 Władysławę, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
9:30 Za + Józefa Langa, ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z rodziny
 Lang i Jerzego Szyszka 
10:00 [Zbytków] Za + Zofię Wojtek na pamiątkę urodzin, ++
 rodziców, Helenę i Antoniego Klepek, dusze w czyśćcu
 cierpiące
11:00 Za + Józefa Szostka w 11 rocznicę śmierci, ++ żonę
 Amalię i wnuczkę Aleksandrę
17:00 Za + Helenę, Wilhelma Krzempków, Helenę i Jana
 Jaworskich, ++ synów, zięciów i dusze w czyśćcu cierpiące
Poniedziałek – 22.02       
 święto Katedry św. Piotra
7:00 Za + Zbigniewa Rysia – od Marii i Józefa Buczek 
18:00 1) Za + Ludwika Moja, żonę Marię, ++ rodziców i rodzeństwo
 z obu stron, + Mariana Świerkosza i dusze w czyśćcu 
 cierpiące
 2) Za + Karolinę i Bronisława Janota
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Wtorek – 23.02                        św. Polikarpa
7:00 Za + Teresę Perlega – od koleżanek wnuczek Martyny 
 i Tatiany z zakładu pracy
18:00 1) Za Helenę i Franciszka Ochodka, ++ rodziców z obu
 stron, syna Stanisława ż żoną, + Ks. Józefa Ochodka
 2) Za + Brunona Miłego, Helenę Miły i ++ rodziców z obu
 stron
Środa – 24.02      
7:00 Za + Piotra Gaćka – od Teresy i Heńka Szczypka
18:00 1) Za + Helenę Tobiczyk w 6 rocznicę śmierci, + męża
 Jana, ++ rodziców: Józefa i Bronisławę Sosna, siostrę
 Małgorzatę, szwagra Alojzego, + Grażynę i Romana
 Kajstura
 2) Za + Hildegardę Mejsak na pamiątkę urodzin, + męża
 Czesława, ++ rodziców i rodzeństwo 
Czwartek – 25.02
8:00 1) Za + W intencji Czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki
 Dobrej Śmierci, żyjących i zmarłych  
 2) Za + Helenę Skorupa, męża Karola, ++ rodziców 
 i rodzeństwo z obu stron, córkę Wandę i synową Cecylię
18:00 [Zbytków] Za + Jadwigę Pryczek, męża Ludwika, ++
 rodziców z obu stron
18:00 Za + Reginę Bojda w 1 rocznicę śmierci
Piątek – 26.02      

7:00 1) Za + Otylię Wieliczka – od sąsiadów z ulic: Towarowej
 i 1 Maja 
 2) Za + Marię Szpernol – od córki Grażyny z mężem
 Bogdanem
 i synem Krzysztofem 
18:00 1) Za + Ryszarda Haładaj, ++ Franciszkę i Adama
 Owczorek i ++ z rodziny
 2) Za + Romana Dziendziela w 10 rocznicę śmierci, 
 + żonę Gertrudę w 8 rocznicę śmierci
Sobota – 27.02  
7:00 Za + Zytę Pieczka – od sąsiadów z ul. Dębowej
18:00 1) Za + Piotra Gaćka w 1 rocznicę śmierci
 2) Za + Andrzeja Jazowego, ++ rodziców, teściów, dziadków,
 chrzestnych i siostrzeńców
 3) Za + Grażynę Rudnik w 9 rocznicę śmierci, + Mariannę 
 i Jana Kłoś
II Niedziela Wielkiego Postu – 28.02  
6:30 Za + Adama Mrowca w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców
8:00 W intencji Ojczyzny
9:30 Za + Helenę Gunia w 3 rocznicę śmierci
10:00 [Zbytków] W 30 urodziny Wojciecha o Boże błogosławieństwo,
 zdrowie i potrzebne łaski 
11:00 Za + Mariana Skupnia, ++ rodziców i dziadków
17:00 Za + Wandę Chlebek w 1 rocznicę śmierci

dziękujeMy NaSzyM ofiaRodawcoM:dziękujeMy NaSzyM ofiaRodawcoM:
Rodzinie Witos i Kojzar
Rodzinie Kłoś
Rodzinie Bierskich
Rodzinie Michalskich
Rodzinie Lapczyk
Rodzinie Piekarczyków
Rodzinie Mroczek
Rodzinie Hanzlik
Rodzinie Moj
Rodzinie Uchyła
Rodzinie Mazurek
Rodzinie Jurczyk
Walerii i Zbigniewowi Korzeniewskim
Danucie i Romanowi Cierpiał
Krystynie i Janowi Gaszczyk
Halinie i Ryszardowi Bambach
Aleksandrze i Tomaszowi Strządała
Mireli i Andrzejowi Krzempkom
Danucie i Zbigniewowi Pisarkom
Emilii i Rafałowi Pabich
Barbarze i Marianowi Grelowskim
Annie i Janowi Setla
Bronisławie i Janowi Siemienikom
Aleksandrze i Marii Kasza
Marii Marianowi Brandys
Bogumile i Adamowi Lisieckim
Dorocie i Arkadiuszowi Brachaczek

Barbarze i Romanowi Brachaczek
Teresie i Józefowi Szymoszek
Agnieszce i Stanisławowi Lapczykom
Annie i Józefowi Macura
Izabeli i Tomaszowi Kuchtom
Ewie i Marianowi Płaczek
Ewie i Marianowi Płaczkom
Aleksandrze i Łukaszowi Folek
Małgorzacie i Ryszardowi Pryczek
Alinie i Józefowi Pietrzykom
Lucinie i Remigiuszowi Tatoj
Magdalenie i Adamowi Jurczyk
Bernadecie i Piotrowi Parchańskim
Marii i Bronisławowi Moj
Karolinie i Dawidowi Urbanek
M. i K. Bydłowskim
R. i B. Rajwa
T. i H. Langom
J. i K. Łazarz
Marii Kusarek
Zofii Nowok
Teresie Owsiak
Marii Kowal
Anastazji Żur
Halinie Nosolc
Marii Żur
Izabeli Rauer

Joannie Stolorz
Ewie Niemczyk
Zofii Zaręba
Karolinie Król
Natalii Gabryś-Klus
Aleksandrze Michalskiej
Mariannie Walczak
Marii Lach
Halinie wyleżuch
Zofii Zaręba
Irenie Wróbel
Alicji GamżaEwie Ogórek
Joannie Kanafek
Janowi Stefanowiczowi
Stanisławie Puzoń
J. Szweblik
B. Machalica
Ryszardowi Śląskiemu
Tadeuszowi Nagibauerowi
Zbigniewowi Gawlasowi
Patrykowi Urbankowi

 I wszystkim, którzy złożyli ofiary przy 
okazji Mszy św. tzw. „kolędowych”, 
oraz anonimowym ofiarodawcom, 
Bóg Zapłać!
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15 luty 1945 r, II woja 
światowa zmierzała ku 
końcowi, a do Strumienia 
wówczas zbliżały się wojska 
radzieckie. Dziś trudno 
jest odtworzyć tą straszną 
tragedię, jaka wydarzyła 
się w tych ostatnich dniach 
wojny. Uczestnicząc w ostat-
niej Mszy św. niedzielnej 
przed wkroczeniem wojsk 
radzieckich do Strumienia, 
dało się odczuć wielki 
niepokój, gdyż w pobliże 
kościoła spadały pociski. 
Kiedy wyszedłem z kościoła, 
zobaczyłem drogę, która 
była zapełniona uciekają-
cymi z miasta wojskami 
niemieckimi. Po przybyciu 
do domu, mieszczącego się 
w rejonie stacji kolejowej, 
zastałem tam już rosyjskich 
żołnierzy, którzy plądro-
wali mieszkania. Wynosili 
do swych wozów cenne 
przedmioty i to, co im od-
powiadało. Mieszkańcy w 
tym czasie często siedzieli 
w piwnicy i nie reagowali 
na grabież i bezprawie. 
W piwnicy przybywało 
sąsiadów, liczących na 
większe bezpieczeństwo. 
Niestety pewnego razu 
w nocy Rosjanie kazali 
wszystkim opuścić piw-
nice. Było wiele krzyków 
i zamieszania.  Mając 14 
lat wziąłem moją młodszą, 
sześcioletnią siostrę na plecy 
i pędząc przez pola, wzdłuż 
cmentarza, potem obok 
kościoła dotarłem na rynek 
miasta, gdzie zatrzymując 
się u wujostwa, państwa 
Arkularych, a następnie 
u państwa Szweblików. 
Rodzice natomiast od-
naleźli się w Zarzeczu. 
Wtedy dowiedziałem się o 
tragedii, jaka miała miejsce 

na probostwie. Było o niej 
głośno, dlatego wybrałem 
się w okolice kościoła. 
Widok był to straszny. Ze 
zniszczonego budynku 
plebanii wyciągano kolejne 
ciała i układano je wzdłuż 
ścieżki na probostwo, od 
strony dojścia do kościoła. 
Pogrzebano ich na terenie 
przykościelnym. 

Tą straszną tragedię wy-
rządziła niemiecka, ciężka 
bomba lotnicza, która spadła 
na probostwo w ostatnich 
dniach wojny. Spowodowało 
to straszną katastrofę, nie 
tylko dla mieszkańców 
Strumienia. Dowód to 
pamięć i szacunek dla 
wszystkich, którzy wówczas 
zginęli, a zwłaszcza dla 
miejscowych duchownych: 
proboszcza Ks. Dziekana 
Alojzego Gałuszki i wi-
kariusza Ks. prof. Emila 
Skódrzyka. O rocznicy tej 
tragedii pamiętają zawsze 
strumieńscy kapłani i pa-
rafianie, uczestnicząc w 
Mszach św. rocznicowych, 
za tragicznie zmarłych.

Należy także wspomnieć, 
że teren obok kościoła i 
ogród  obok probostwa 

przeznaczony został 
na cmentarz wojskowy. 
Pojedyncze mogiły były 
obijane deskami malo-
wanymi na czerwono, a 
całość zwieńczała radziecka, 
metalowa gwiazda. Wśród 
setek grobów spostrzegłem 
taki, który posiadał tablicz-
kę z małym krzyżykiem 
i napis „Julian Długosz z 
Węglówki”. Zrozumiałem, 
że był to Polak. Wraz z 
kolegą Frankiem Szupiną 
zrobiliśmy brzozowy krzyż, 
który dla bezpieczeństwa 
nocą umieściliśmy przy 
grobie Julka. Rodzice Julka 
zostali powiadomieni o 
miejscu jego pochówku. 
Przybyli oni później wraz z 
bratem Julka do Strumienia, 
na grób poległego żołnierza. 

W 1952 r. rozpoczęły się 
ekshumacje na terenie mia-
sta Strumień. Przenoszono 
wtedy szczątki żołnierzy 
na pszczyński cmentarz. 
Grób Julka z krzyżem 
pozostawiono. W latach 
1995-1998, kiedy przygoto-
wywano się do obchodów 
200 rocznicy wybudowania 
murowanego kościoła św. 
Barbary w Strumieniu 

oraz  jubileuszu 500 lecia  
wybudowania drewnianego 
kościoła św. Barbary, ob-
szar przykościelny został 
uporządkowany. To właśnie 
wtedy ówczesny proboszcz 
Ks. Prałata Oskara Kuśka 
zadecydował i opracował 
powstanie postumentu św. 
Barbary, patronki górników 
i flisaków.

O Julku pojawił się artykuł 
pana Szymona Kaszy, który 
ciekawie opisał życie Julka 
w Węglówce, jego młodość, 
oraz ostatnie chwile Jego 
życia. To, że pamięć o nim 
nie zaginęła zawdzięczać 
trzeba wykonanej tabliczce 
z krzyżykiem, umiesz-
czonej na nagrobku. Przy 
trwających pracach przy-
kościelnych w latach 90., 
postanowiłem zrobić coś, 
co w doby sposób upamięt-
niało by poległego Julka z 
Węglówki. U pana Breguły 
wypatrzyłem i zakupiłem 
granitową bryłę, do której 
kamieniarz przymocował 
zachowaną z poprzedniego 
grobu tabliczkę i miedziany 
krzyż wykonany przez mo-
jego przyjaciela Czesława 
Wrońskiego. Całość prezen-
tuje się godnie i przyjęło 
się wśród mieszkańców 
Strumienia. I pomyśleć, 
że gdyby nie ta tabliczka 
wykonana przez przyjaciela 
poległego Julka, to jego 
osoba byłaby zapomniana. 
Tymczasem dziś jest zupeł-
nie inaczej. Strumienicy 
pamiętają zarówno o Julku, 
jak i ofiarach ataku na 
probostwo. Wyrazem tego 
jest coroczna Msza św. 
w intencji ofiar II wojny 
światowej, w tym przede 
wszystkim związanych z 
naszym miastem. 

Jan Wieliczka

wSpomnienie o tragedii w oStatnim okre-wSpomnienie o tragedii w oStatnim okre-
Sie ii wojNy Światowej, któRa wyda-Sie ii wojNy Światowej, któRa wyda-
Rzyła Się Na StRuMieńSkiM pRoboStwie.Rzyła Się Na StRuMieńSkiM pRoboStwie.
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W rok 2021 wspólnie 
weszliśmy ze śpiewem na 
ustach, a to za sprawą kolę-
dowania, które odbyło się 
w naszej parafii 5 stycznia. 
Obostrzenia, jakie jeszcze 
zostały wznowione, 

w „starym roku” postawiły 
pod znakiem zapytania 
organizację corocznego 
Orszaku Trzech Króli. 
Jedyną możliwością było 
zorganizowanie czegoś sta-
cjonarnie. Tym sposobem 
pomysł kolędowania pt. 

„Panu dzięki oddawajmy!” 
rozwinął się do miana 
projektu, w którym wzięło 
udział kilkunastu muzyków, 
wokalistów oraz osoby 
odpowiedzialne za oprawę 
muzyczną, techniczną, 
świetlną i operatorską. 

Kolędowanie przybrało 
formę koncertu. Nie za-
brakło scenariusza, który 
prowadził śpiewających i 
słuchaczy przez całe wi-
dowisko. Trzej królowie 
również zjawili się, aby 
oddać hołd maleńkiemu 
Jezusowi w żłóbku. Biorący 
udział w kolędowaniu sym-
bolicznie mogli wędrować 
z mędrcami, jak na corocz-
nych obchodach Orszaku 
Trzech Króli. Nie zabrakło 
także tradycyjnych koron, 
które towarzyszą od lat 
organizowanym Orszakom. 
Całe kolędowanie zostało 
przygotowane tak, aby 
każdy mógł włączyć się 
w śpiew. Dwie 

kolędy doczekały się nowej 
aranżacji, które przygotował 
Paweł Starczynowski. Były 
to „Hej w dzień narodzenia” 

oraz  „Wśród nocnej ciszy”. 
Przebywający w świątyni 

aktywnie włączyli się w 
śpiew wraz z zespołem. 
To wydarzenie 
nie zosta-
ło jednak 
ograniczo-
ne mura-
mi stru-
mieńskiej 
świątyni. 
Kolędowanie 
wybrzmiało rów-
nież poprzez internetowe 
portale Parafii, jak Facebook 
oraz YouTube. Tego wie-
czoru zgromadziliśmy 
wielu słuchaczy, widzów 
i kolędników. 

Koncert rozpoczął się 
od kolędy „Hej w dzień 
narodzenia”. Następnie 
P r o b o s z c z 
Ksiądz Kan. 
J a c e k 
Kobiałka 
przywitał 
wsz ys t-
kich zgro-
madzonych 
w świątyni oraz 
oficjalnie rozpoczął 
tegoroczne kolędowanie. 

Konferansjerzy wprowa-
dzali kolędników w klimat 
kolęd oraz  prezentowali rys 

historyczny każdego 
ze śpiewanych 

u t wor ów. 
Wieczór 
z w i e ń -
c z y ł a 

„królowa 
polskich 

kolęd” – 
„Bóg się rodzi”, 

po której artyści 
zagrali również na bis. 
Upominki 

z Gminy Strumień dla 
artystów przekazała obec-
na w czasie kolędowania 
Pani Burmistrz Strumienia, 
Anna Grygierek. 

Kolędowanie było inicjaty-
wą Proboszcza Księdza 

Kan. Jacka 
Kobia łk i , 

który rów-
nież obda-
rował ko-
lędników. 
Za pomysł 

i zaanga-
żowanie Ks. 

Proboszczowi należą 
się ogromne podziękowania. 

Jednocześnie pojawiła się 
myśl, aby takie wydarzenie 
mogło odbyło się za rok, na 
co mamy nadzieję.

Podziękowania należą się 
wszystkim występującym 
w zespole, a byli to:

- Jolanta Wieliczka (przy-
gotowanie zespołu mu-
zycznego, pianino i wokal);
- Paweł Starczynowski 

(przygotowanie zespołu 
muzycznego, gitara aku-
styczna, wokal);
- Filip Huget (pierwsze 

skrzypce);
- Wiktoria Krótki (drugie 

skrzypce);
- Dominika Bocian (obój);
- Cezary Machej (cajon);
- Jadwiga Trzaskalik 

(wokal);
- Natalia Gabryś-Klus 

(wokal, konferansjer);
- Marcin Machej (operator 

kamery);
- Stanisław Machej (sprawy 

techniczne, harmonijka);
- Patryk Urbanek (pomoc 

techniczna);
- Adam Klus (konferansjer, 

autor scenariusza). 
Zaplecze sprzętowe 

zostało zorganizowane 
dzięki firmie Dj Adacho, 
Państwu Machej, Miejsko-
Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Strumieniu. 

Dziękujemy Księdzu 
Proboszczowi, Księżom 
Wikarym i Siostrze 
Zakrystiance za wszelką 
pomoc w przygotowaniach 
do kolędowania.

Adam Klus
Natalia Gabryś-Klus

kolędowaNie „paNu kolędowaNie „paNu 
dzięki oddawajMy!dzięki oddawajMy!
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Święta Agata − wspomnienie liturgiczne: 5 lutego

Urodziła się w 235 r. 
w Katanii na Sycylii, w 
pogańskiej rodzinie ary-
stokratycznej. Zmarła w 
więzieniu w wyniku tortur 
w 251 r. Czczona jest jako 
męczennica. Jej atrybuty to: 
pochodnia i płonąca świeca 
jako symbole Chrystusa, 
któremu bez reszty się 
oddała, odrzucając pro-

pozycję małżeństwa ze strony Kwincjana, prefekta 
miasta. Niedoszły narzeczony z zemsty poddał ją 
prześladowaniom i torturom. Kleszcze, nożyczki, noż, 
palma męczeństwa, korona (wieniec), rozżarzone węgle 
i obcięte piersi na misie odnoszą się właśnie do tortur 
i męczeńskiej śmierci Agaty za wiarę chrześcijańską, 
czego symbolem jest także krzyż.  Z kolei kość słoniowa 
to symbol jej czystości i niewinności oraz siły moralnej. 
W dniu pamiątki męczeństwa św. Agaty poświęca się 
chleb i wodę, które służą jako ochrona przed pożarami 
i piorunami, dlatego też święta przedstawiana jest z 
płonącym domem lub z chlebem. Jej atrybutem jest 
także wybuchająca Etna, co nawiązuje do zdarzenia z 
252 r., kiedy to zatrzymano kataklizm, przykrywając 
płynącą lawę całunem z grobu świętej.

Święci Cyryl i Metody − wspomnienie liturgiczne: 
14 lutego

Byli ro-
dzonymi 
braćmi i 
zakonnika-
mi. Starszy 
Michał (ur. w 
Tesalonikach 
ok. 815 r.) po wstąpieniu do klasztoru przyjął imię 
Metody, młodszy Konstanty (ur. ok. 826/28 r.), który 
początkowo był bibliotekarzem w Konstantynopolu, po 
wstąpieniu do klasztoru został Cyrylem. Metody był 
arcybiskupem Moraw i Panonii oraz legatem papieskim. 
Obaj bracia apostołowali wśród Bułgarów i Słowian na 
Morawach, wprowadzili do liturgii język słowiański, 
przyczynili się do przełożenia na ten język tekstów 

biblijnych i liturgicznych. Do ich zapisu stworzyli 
dwa pierwsze znane alfabety słowiańskie – najpierw 
głagolicę, a później cyrylicę. Cyryl zmarł w 869 r. w 
Rzymie, Metody − w 885 r. w Welehradzie. W 1980 
r. Jan Paweł II ogłosił ich patronami Europy.

W ikonografii przedstawiani są najczęściej razem: 
Cyryl w mnisim habicie, Metody w stroju biskupim. Ich 
atrybuty również są jednakowe. To przede wszystkim 
kielich − symbol kapłaństwa, oraz krzyż wskazujący 
na działalność misyjną prowadzoną przez świętych 
braci, a także przywołujący cierpienia, jakich doznali 
w pracy duszpasterskiej. Księga lub zwój z widocznymi 
literami alfabetu słowiańskiego nawiązuje do opraco-
wanego przez nich kodu językowego. Anioł to symbol 
obecności Bożej i akceptacji życia i dzieła świętych, 
zaś model kościoła przypomina o chrystianizacji ziem 
słowiańskich i wybudowaniu wielu chrześcijańskich 
świątyń.

Święty Polikarp − wspomnienie liturgiczne: 23 lutego

Święty katolicki i prawo-
sławny, zaliczany do ojców 
apostolskich*. Był uczniem 
św. Jana Ewangelisty i 
biskupem Smyrny (obec-
nie Izmir w Turcji). Jako 
ponadstuletni starzec po-
niósł śmierć męczeńską 
na stadionie miejskim w 
Smyrnie ok. 155/156 r., w 
czasie prześladowań chrze-
ścijan za cesarza Marka Aureliusza. Wzywany bywa 
do obrony przed czerwonką i bólem ucha.

Przedstawiany jest w szatach z epoki, a jego atrybuty to 
księga, lwy i stos. Księga nawiązuje do szerokiej wiedzy 
teologicznej świętego, lwy to symbol jego męczeństwa 
oraz odwagi podczas tortur, stos przypomina o jego 
męczeńskiej śmierci. Kiedy bowiem święty starzec 
odmówił składania ofiary bożkom pogańskim, został 
skazany na spalenie żywcem, a gdy nie imały się go 
płomienie, został przebity sztyletem.

*Ojcowie apostolscy − najstarsze pokolenie pisarzy 
wczesnochrześcijańskich; tworzyli bezpośrednio po 
czasach apostolskich (przełom I i II w.) i powoływali 
się na autorytet apostołów Chrystusa.

Grażyna Gądek

atRybuty atRybuty ŚwiętycHŚwiętycH
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