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"... Staraj się zawsze zmniejszać liczbę 

nieprzyjaciół, a pomnażać przyjaciół i 

czynić wszystkich przyjaciółmi Jezusa 

Chrystusa ..." Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

(do użytku wewnętrznego) 

 

Rok XXIX 2021, nr 46  

Nasza adwentowa gotowość 

 Jezus opisuje swoje drugie przyjście na ziemię. Zjawiska, 

jakie będą temu towarzyszyć, wywołają strach i przerażenie, ale 

On nie chce napełniać naszych serc strachem. Jego powtórne 

przyjście to wypełnienie danej nam obietnicy, dopełnienie odku-

pienia. Bóg nas kocha, jest miłosierny. Zatem oczekujmy Pana z 

odwagą i nadzieją. Wypełniajmy przykazania dane nam przez Bo-

ga, a będziemy gotowi na spotkanie z Nim, kiedy przyjdzie z całą 

swoją mocą i chwałą.  

 Panie Jezu, dziękuję Ci za czas Adwentu i wyznaję, że pra-

gnę Cię całym moim życiem i sercem.  

 Wojenny pamiętnik Włodzimierza 

    Streńczaka. Część 6.—str. 2 

Niezbędne informacje dotyczące 

chrześcijańskiego pogrzebu:  - str. 3

  

  



Str. 2 Wśród Nas 

 Wojenny pamiętnik Włodzimierza  

         Streńczaka. Część 6.  

Wyjazd ze Starobielska 15 VI 1941 r. na półwysep 

Kołyma. Przyjazd do portu Buchty Nachodka [nad 

Morzem Japońskim] 12 VII 1941 r. odjazd z Buchty 

– Nachodki statkiem „Dziurma” 22 VII 1941 r. Przy-

jazd do portu Magadanie [nad Morzem Ochockim] 

29 VII 1941 r. Odjazd z Magadanu na 47 km do pra-

cy przy budowie lotniska. 1 VIII 41r. Powrót do Ma-

gadanu 31 VIII 44 r. tu pracowałem w lagrach przy 

ziemnych robotach a następnie w warsztatach zwa-

nych „ursa”.   

Po uwolnieniu Włodzimierz Streńczak opisał warun-

ki w jakich żył w archipelagu GUŁAG. 

Skład więźniów, jeńców, zesłańców: Różnej narodo-

wości, bowiem NKWD specjalnie stosowało metodę 

mieszania więźniów co pewien czas, gdyż obawiało 

się, by nie zorganizowali się przeciw nim.  

 Obozy prac w Magadanie i w okolicy na Ko-

łymie: prymitywne baraki drewniane lub duże na-

mioty, pałatki. Baraki ogrodzone drutem kolczastym 

lub wysokim parkanem, po rogach obozu wieżyczki 

dla służby. Gdy któryś z więźniów podszedł do dru-

tów na odległość trzech metrów, wartownik strzelał 

bez jakiegokolwiek uprzedzenia. W barakach prycze 

przeważnie dwupiętrowe, mniej znajdowało się trzy- 

i czteropiętrowych. Prycze niskie tak, że nie można 

było prosto na nich usiąść. W niektórych barakach 

znajdował się stół z ławkami i beczką z wodą do pi-

cia. Z powodu większej liczby uwięzionych obozy by-

ły przepełnione.  

Warunki higieniczne opłakane: zimno, brudno, plu-

skwy i wszy, brak pościeli i bielizny. Z powodu braku 

pościeli więźniowie spali w ubraniu i obuwiu po kilka 

tygodni. Obuwia z nóg nie można było zdjąć ze 

względu na kradzieże, skutkiem czego puchły nogi. 

Dość często bywały deszcze, toteż więźniowie wracali 

z pracy przemoknięci, a w barakach nie mieli możno-

ści wysuszenia odzieży i tak w mokrej kładziono się 

spać. Do kąpieli w obozach pracy prowadzano tylko 

nocą, by nie tracić dnia pracy. Do łaźni było daleko, 

ok. sześciu kilometrów, równocześnie odbywała się 

dezynfekcja, toteż [trwało to] całą noc, a rano musia-

no iść do pracy.  

Praca bardzo ciężka, przeważnie roboty ziemne przy 

budowie kanalizacji, dróg, budynków, roboty leśne, 

w kopalniach złota itp. Wyznaczone normy dzienne 

mało który z więźniów wyrabiał. Niewykonanie nor-

my nie wynikało ze złej woli, lecz więzień nie był 

zdolny do pracy, gdyż był bardzo źle odżywiany.

  

Porządek dnia w obozach pracy w Magadanie na Ko-

łymie: pobudka ok. godz. 3.00 lub 4.00, o 5.00 śniada-

nie, od 6.00 do 7.00 podział do pracy, od 7.00 do 8.00 

marsz na miejsce pracy, od godz. 12.00 do 13.00 

przerwa obiadowa, o 18.00 koniec pracy, powrót do 

obozu, 19.00–20.00 kolacja, godz. 20.00 prowierka – 

sprawdzanie stanu, czy ktoś nie zbiegł. Wyży-

wienie: śniadanie składające się z pół litra rzadkiej 

zupy, zupełnie postnej, czasami do tego kawałek śle-

dzia, 80 dag chleba razowego na całą dobę i to tylko 

do czasu wybuchu wojny [sowiecko-niemieckiej] – 

później tylko 50 dag. Zaznaczam, że 80 (później 50) 

dag chleba otrzymywał ten, kto wyrobił normę, czyli 

posiadał pierwszą kategorię. Druga kategoria 

[dostawała] 60 (później 40) dag, trzecia – 40 (30) dag, 

a czwarta kategoria, czyli karna, 25 dag i raz na 

dzień zupę. Na obiad ok. pół litra zupy i od trzech do 

pięciu łyżek kaszy. Na kolację zupa, czasami do tego 

kawałek śledzia, którego nie było z czym zjeść. W 

głównym obozie w Magadanie potrawy dawano w 

dużych naczyniach na dziesięć osób. Jeżeli który po-

trafił szybciej jeść i był odporniejszy na gorące, to 

zjadł więcej niż inni. Wynagrodzenia gotówką nie 

dawano, lecz tylko obiecywano. Natomiast za dobrą 

pracę dawano premię w postaci zezwolenia na kupno 

machorki, kilku dekagramów chleba, śledzi itp. Jeże-

li posiadał ktoś pieniądze, to mógł swą premię wyku-

pić. Ubranie: strój więzienny, lecz obuwie bardzo złe, 

trzewiki z opon gumowych, na zimę wydano dla 

więźniów burki, buty szyte ze szmat. Życia koleżeń-

skiego w obozach prawie że nie było, każdy [żył] dla 

siebie, gdyż tylko sam siebie mógł ratować. Życie kul-

turalne: żadne, z wyjątkiem wyświetlonego czasem 

filmu propagandowego lub gazety ściennej, której nie 

było czasu przejrzeć. Cdn. oprac. WS 



   Niezbędne informacje dotyczące chrześcijańskiego pogrzebu:  

1. Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina lub upoważnione do tego (np. w testamencie) 
osoby.  

2. Pogrzeb powinien mieć miejsce w parafii zamieszkania. Jeżeli ma się on odbyć poza para-
fią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza miejsca. 

3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć akt zgonu. Jeżeli 
śmierć nastąpiła w szpitalu, należy również postarać się o zaświadczenie zaopatrzenia 
przed śmiercią sakramentami (namaszczenie chorych, Wiatyk). 

4. Liturgię pogrzebu, miejsce pochówku na cmentarzu oraz pozostałe szczegóły organiza-
cyjne ustala się indywidualnie. 

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat pogrzebu: 

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1680-1690. 

Obowiązujące normy prawne: 

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1176-1185. 

Informacje dotyczące pogrzebu katolickiego 

Katechizm naszego Kościoła uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, 
ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”. 

Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana 
najwyżej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin człowieka, będących 
zakończeniem życia płodowego, a zarazem – początkiem istnienia poza łonem matki. Raz 
zaistniałe życie człowieka nigdy nie zostanie unicestwione, chociaż podlega różnym prze-
mianom. 

Jest o tym mocno przekonany Kościół, który modli się: „albowiem życie Twoich wiernych, 
o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, 
znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych) 

Z tak silną wiarą winniśmy przeżywać każdy chrześcijański pogrzeb, osoby nam bliskiej 
czy znanej. 

Obrzędy pogrzebowe przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności 
od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci). 

Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy, pogrzeb można zgłaszać poza godzinami kan-
celaryjnymi. 

Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa 
we Mszy św. pogrzebowej. Ważne jest by przed pogrzebem przystąpić do sakramentu poku-
ty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego. 

Także po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewna pamięcią 
np. przez: 

– Msze św. w 30 dzień po śmierci;  
– Msze św. w rocznicę śmierci;  
– Msze św. Gregoriańskie;  
– Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);   
– „wypominki” w miesiącu listopadzie;  
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1.Rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. W tym roku 

duszpasterskim hasłem przewodnim rozważań adwentowych jest fraza - „Posłani w pokoju 

Chrystusa”.   
 

2. Dziś na każdej Mszy Św. będą poświęcone opłatki. Można je nabyć wraz ze świecami w 

zakrystii lub u Pań przy wejściu. Koszt świec -  7 zł.  
  

3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte 

roratne; szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. We wtorki i środy zapra-

szamy dzieci do piątej klasy włącznie. W czwartek i piątek zapraszamy młodzież klas VII i 

VIII. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.  
 

4. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:  

- w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz 

nowe powołania o godz. 17.00. Na Adorację   zapraszam młodzież przygotowującą się do 

Bierzmowania.   

W piątek Msza Św. Z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.00. 

Spowiedź od godz. 16.30. Nawiedzanie chorych po Mszach Św. wieczornych.     

W sobotę nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz. 8 00.  

5. Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie drugą niedzielą Adwentu. Na każdej Mszy Św. ad-

oracja Najświętszego Sakramentu, po Mszy Św. o godz. 11.00. - zmiana tajemnic różańco-

wych. 

6. W zeszłą niedzielę składka inwestycyjna wynosiła 630 zł. Na ogrzewanie kościoła zebra-

no 250 zł. W mienionym tygodniu został  odnowiony front  tabernakulum koszt - 1300 zł. 

Zostały zakupione płytki na chór koszt 1500. Został także zakupiony opał 3170 zł. Wszyst-

kim ofiarodawcom i darczyńcom naszej parafii składam podziękowanie - Bóg Zapłać.   

 

7. W następną niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.00. - spotkanie rady parafialnej.  

8. Na święta Bożego Narodzenia kościół dekorują - Wierciński Andrzej z rodziną, Hermano-

wicz Angelika, Hermanowicz Agata, Galica Anna, Froń Janusz i Mateusz, Maj Danuta z ro-

dziną, Karciarz Barbara, Wiercińska Lena z rodziną, Buć Paweł, Szelest Bogdan.  

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Bo-

ga, obfitości Jego darów w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.   

 

Intencje Mszy Świętych  - 28 List. - niedziela  godz. 8.00  + Janina Oskoryp       

      godz. 11.00  +Bronisława Oskorip.    

29 List. - Poniedz. + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od rodz. Maj.       

30 List.– Wtorek  + Barbara Tokarczyk 2) + Czesława Krakowska od uczest. Pogrzebu.        

1  grud. - środa - 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od rodz. Maj.     

2 grud. - czwart.  1)+ Stanisław, +Julia, + Antoni Krakowscy 2) + Stanisław Wdowik , + rodziców    

3 grud. - piątek - + Barbara Tokarczyk 2) + Czesława Krakowska od uczest. Pogrzebu  

4. grud. -  sobota - 1) + Barbara Tokarczyk  2) + Robert Pisarski od Kardaszów.    

5 grud. - niedziela godz. 8.00  + Katarzyna Presner  godz. 11.00 + Stanisław Si-

dorski, + Anna Pleskota, + Bazyli Siderskich.     
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