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„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał”  
(J 6,29)
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„EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”

„Eucharystia daje życie”
Tytułowe słowa towarzyszyć będą nowemu programowi duszpasterskiemu  

w polskim Kościele przez trzy kolejne lata (2020-2022).

Eucharystia z języka greckiego znaczy dziękczynienie, 
a wszyscy wiemy, że jest to w centrum życia chrześcijań-
skiego – Msza Święta. Ona jest źródłem, z którego przez 
dwadzieścia wieków płyną na świat wielkie dary Boga – 
całe bogactwo wysłużonej nam przez Chrystusa na krzyżu 
łaski odkupienia. Tak więc Msza Św. jest spotkaniem Boga 
z człowiekiem przy stole. Na stole chleb i wino. Te dwie 
materie mogą być narzędziami zjednoczenia i spotkania. 
Tak często człowiek wykorzystuje je do poniżenia. Ludzie, 
którzy sięgają po wino, aby stracić swą godność i często 
staczać się na dno, będą raczej unikać stołu eucharystycz-
nego. Nie garną się do chleba eucharystycznego także ci, 
którzy sprzedają swą duszę za kawałek chleba.

Przenieśmy się obecnie do tej pierwszej, wielkoczwart-
kowej Mszy Świętej, która miała miejsce w Wieczerniku 
w wieczór poprzedzający mękę i śmierć Pana Jezusa. 
Jezus gromadzi dwunastu apostołów na uczcie niezwy-
kłej, wiedząc, że jest do uczta ostatnia, pożegnalna. Ta 
uczta – paschalna miała w narodzie żydowskim swój 
tysiącletni rytuał przede wszystkim dziękczynny. Dziś 
gospodarzem uczty jest Jezus: On błogosławi chleb, łamie 
go i dodaje: „Bierzcie i jedzcie. To jest Ciało moje, które 
za was będzie wydane.” Potem Jezus błogosławi kielich 
napełniony winem i dodaje: „Pijcie z niego wszyscy, bo 
to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie 
wylana na odpuszczenie grzechów.” Wypowiada też 
Pan Jezus ważne słowa: „To czyńcie na moją pamiąt-
kę.” Tymi słowami Chrystus ustanowił Najświętszy Sa-
krament Eucharystii. Odtąd, aż po dziś, tam, gdzie jest 
kapłan, chleb i wino – może być otwarty Wieczernik. Nie 
jest to tylko wspomnienie lecz tajemnicze uobecnienie. 
Każda Msza Święta nie jest tylko wspomnieniem tamtej, 
wielkoczwartkowej Uczty; to jest ta sama Uczta – wciąż 
trwająca, aż do końca świata.

Bóg ukrył swoją obecność w chlebie i winie. To ogromna 
tajemnica, od chwili, kiedy stał się człowiekiem, narodził się 
jako dziecko. Chciał przez to zmniejszyć przepaść między 
Jego Majestatem, a człowiekiem, aby człowiekowi było 
bliżej do Niego. Można było z Nim rozmawiać, usiąść do 
stołu, ucztować. Ukrył swoje Bóstwo i Człowieczeństwo 
w chlebie i winie. Prawdziwa miłość dąży zawsze do 
pomniejszenia, fałszywa lubi się afiszować. 

Bóg pragnie być nie tylko na stole, ale w naszym 
sercu i dlatego przyjął postać chleba. Trzeba usłyszeć 
zaproszenie: „Bierzcie i jedzcie” i odpowiedzieć na nie. 
Do Wieczernika wchodzi się, by wziąć udział w Uczcie 
przygotowanej przez samego Boga. 

Po co Msza Święta? – niektórzy pytają. Czy nie można 
się pomodlić w domu, na łonie przyrody? Są też tacy, co 
przychodzą, ale tak naprawdę – są nieobecni – bo… nudzą 

się, są zajęci swoimi sprawami, czasem stoją (siedzą) poza 
kościołem. Tacy swój udział sprowadzają do bezdusznego 
wypełnienia jednego z przepisów, ze względu na opinię 
rodziny lub środowiska. 

Kilkanaście lat temu w tygodniku „Źródło” ukazał się 
cykliczny 9 – odcinkowy artykuł ks. Stanisława Siuzdaka 
„Po co Msza Święta?” Oto niektóre podtytuły: aby dzię-
kować; aby ucztować; aby ofiarować; aby wyznać wiarę; 
aby oddać cześć; aby okazać miłość; aby być jedno.

Św. Łukasz zanotował przypowieść o dziesięciu uzdro-
wionych przez Jezusa chorych, dotkniętych straszną cho-
robą – trądem. Wszyscy byli uzdrowieni z tej poniżającej 
choroby, a tylko jeden – w dodatku Samarytanin (poganin) 
– upadł do nóg Jezusa i dziękował. Eucharystia to najwspa-
nialszy sposób dziękowania Bogu za odkupienie przez 
śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa „Zaprawdę 
godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy 
Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, składali dziękczynie-
nie” – tak rozpoczyna się śpiew każdej prefacji Mszy Św. 

Znamy pieśń „Pan Wieczerzę przygotował, swój zaprasza 
lud”. Ten, kto urządza ucztę, przyjęcie, trudzi się ponosi 
koszty, zaprasza. Jeżeli nie wszyscy przyjdą – gospodarz 
będzie smutny, dary stołu mogą się zmarnować. Pan Jezus 
powiedział: „Pójdźcie do mnie wszyscy.” Przygotował tą 
Ucztę za cenę swego uniżenia, wyniszczenia i śmierci. 
Niestety są tacy, którzy przychodzą tylko poobserwować. 

Ktoś powiedział: wysłuchałem Mszy św. To bierność. 
Wszystkie modlitwy wymawiane są w liczbie mnogiej. 
Tylko w nadzwyczajnych okolicznościach kapłan spra-
wuje Mszę sam (bez udziału ludu). Każdy zaś ochrzczony 
człowiek, na mocy sakramentu chrztu otrzymał udział 
w powszechnym kapłaństwie wiernych i ma zadanie 
składać duchowe ofiary. Wszyscy uczestnicy Eucharystii 
powinni do darów na ołtarzu (chleba i wina) dokładać 
swoje duchowe ofiary. Dobrze jest zatem przychodzić na 
Eucharystię ze swoimi intencjami. Chleb i wino stają się 
symbolami wszystkiego, co zgromadzeni przynieśli od 
siebie w ofierze Bogu.

Cała Ewangelia „pachnie” chlebem. Dwukrotnie Jezus 
rozmnożył chleb, nakarmił głodnych i kazał zebrać okruchy, 
by się nic nie zmarnowało. W przypowieściach wskazywał 
często na chleb; mówił o siewcy, o glebie, wzroście zboża, 
o plonach, żniwach, winnicy. W ten sposób wychowywał 
apostołów do szacunku dla chleba. Nawiązywał do Chle-
ba, którego dostatek jest w domu Ojca, ale też o chlebie, 
którego należy użyczyć – proszącemu, choćby o północy. 
Pan Jezus uczył szacunku do chleba powszedniego, bo jest 
darem Ojca. Jeśli ludzie będą szanować chleb codzienny, 
to uszanują też Chleb Eucharystyczny. 

Józef
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POSŁUGA DOROSŁEGO LEKTORA

Posługa dorosłego lektora
Moja przygoda ze Słowem Bożym rozpoczęła się dawno temu, ale dopiero od Niedzieli Palmowej 2019 

roku jestem lektorką w kaplicy w Rudniku. Chciałabym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami z właśnie tej 
posługi. Przychodząc do kościoła czy kaplicy często mamy myślenie stereotypowe, że to ministranci czytają. 
I tylko oni są lektorami. A nie dorośli i to jeszcze kobieta. Nic bardziej mylnego. Oczekujemy od Kościoła no-
watorstwa, dostosowania się do nowoczesności. Aby Kościół szedł z postępem… czyż nie jest tak i z naszym 
myśleniem? A z drugiej strony na zaproszenie do zaangażowania się w życie Kościoła milczymy. 

Obawy przed czytaniem? Były. Pojawiło się mnóstwo 
pytań: Jaki będzie odbiór? Czy się nie pomylę? Stanąć 
przy ambonie to jeszcze jest możliwe ale przeczytać? 
Jak pokonać stres?  

No i stanęłam….. pierwszy raz w Niedzielę Palmową 
przy ambonie przed wiernymi i czytałam List św. Pawła 
do Filipian. Zrozumiałam, że to jest służba Bogu i ludziom. 
Głoszenie Bożego Słowa. Zazwyczaj dane mi jest czytać listy 
pawłowe. Pielgrzymowałam po miejscowościach, w których 
św. Paweł je pisał. Same listy nie są łatwe do przekazu, 
tym bardziej wymagają starannego przygotowania.

Co daje czytanie?
Zauważyłam, że to czytanie uczy wielu konkretnych rzeczy.

1. Służby – Bogu i bliźnim. Człowiek staje się szczęśliwy, 
że może zrobić coś dla Boga oraz dla ludzi.   Radosnego 
dawcę miłuje Bóg

2. Pokory – bo zanim przekażę Słowo dalej to muszę 
je zrozumieć, a jak wspomniałam listy św. Pawła są 
trudne a mimo to bardzo piękne.

3.  Uczy również dzielenia się z innymi. Mogę podzielić 
się Chrystusem. Nie muszę wyjeżdżać na misje aby 

być misjonarzem. Więcej szczęścia jest w dawaniu 
aniżeli w braniu

4. Czytanie uczy też wykraczania poza własne „ja”  dla 
dobra wspólnoty jaką jest Kościół lokalny. Być dla innych 
w imię Chrystusa. A tak właściwie można powiedzieć, 
że to Chrystus gromadzi nas w jedną Rodzinę. 

5. Odpowiedzialności – gdyż w pewnym sensie dzielimy 
się czytaniem, jeden raz czyta ktoś inny, następnym 
razem ja. Gdy mam ustalone, że   w danym dniu, nie-
dzielę czytam, wówczas staje się to priorytetem a nie 
wymyślam inne obowiązki, które zastąpią mi czytanie. 
Im częściej człowiek czyta tym szybciej przyzwycza-

ja się do mikrofonu, łatwiej pokonuje stres. Uważam, 
że istotną sprawą jest jednak to, iż dzieląc się Słowem 
Bożym czuje się Boże błogosławieństwo, pomoc i radość 
z pełnienia posługi. 

Czytanie podczas Mszy świętej nie jest dla wybranych. 
Jest dla ludu. Dla wspólnoty. Wszystkich. Zachęcamy 
i zapraszamy do tej pięknej posługi. Można również 
skontaktować się z tymi, którzy czytają, pomogą przy 
przełamaniu barier. 

Małgorzata Machej

Jakiej chcecie Polski?
Wszędzie potrzebna jest wiara żywych ludzi w Boga żywego. Współczesnym ludziom brakuje 

głębokiego i zakotwiczonego w nauce Kościoła spojrzenia wiary – odkryć je możemy  
w nietracącym aktualności dziedzictwie Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Nie wystarczy pielęgnowanie pamięci o wielkich Pola-
kach czy sięganie po ich teksty w zaciszu domowym. Są 
tacy, o których trzeba nieustannie przypominać, zwłaszcza 
młodemu pokoleniu. Do takich wybitnych ludzi z całą 
pewnością należy ks. kard. Stefan Wyszyński. Bez znajo-
mości jego nauki i roli, jaką odegrał w ponurym okresie 
komunizmu, trudno z właściwą perspektywą patrzeć na 
to, co dzieje się dziś w Polsce i w Kościele.

Pochylając się nad nauką ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego, odkrywamy uniwersalną naukę Kościoła zapisaną 
w perspektywie kultury polskiej, wyjątkowo wrażliwej na 
wartość wiary. Bądźmy wdzięcznymi uczniami Prymasa 
i przygotujmy się sumiennie do jego uroczystej beaty-
fikacji. Otwórzmy skarbiec mądrości, który pozostawił 
nam w swoich pismach, homiliach i listach. Ubogaćmy 
tym zwłaszcza ludzi młodych, potrzebujących praw-
dziwych autorytetów i prawdziwych wartości. Dlatego 
przez cały styczeń zamieszczać będziemy fragmenty 

nauczania Prymasa Tysiąclecia skierowane właśnie do 
młodego pokolenia.

Był człowiekiem dogłębnie uformowanym przez ka-
tolicką wiarę i miłość do Kościoła. To dało mu siłę, by 
prowadzić Polaków podczas okresu PRL. W tym, co mó-
wił i czynił był autentyczny, a to zaskarbiło mu posłuch 
i szacunek całego Narodu. Dzieło jego życia, jakim było 
pielęgnowanie w sercach Polaków i w polskiej kulturze 
skarbu wiary, nie może zostać zapomniane i zignorowane. 

W roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia,  obowiązek 
przypomnienia jego postaci spoczywa na nas podwójnie 
– jako spadkobiercach jego nauki, wdzięcznych Bogu za 
to, że dał nam tak wspaniałego pasterza. Najlepszym 
sposobem jest sięgnięcie do nauki, którą sam oddziaływał 
na wiernych i w której zawarł bogactwo treści i charyzmę 
swego niezłomnego charakteru.

„Musicie mieć w sobie coś z orłów, serce orle i wzrok 
orli ku przyszłości. Orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko” 
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Sukcesy naszych uczniów
Zakończyliśmy I semestr roku szkolnego 2019/2020   

chcemy  podzielić się  największymi sukcesami uczniów naszej szkoły.
Zespół zdobył I miejsce i tym samym zakwalifikował się 
do finału konkursu, który będzie miał miejsce w Bielsku-
-Białej na początku marca. Organizatorem konkursu jest 
Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej i konkurs ma 
zasięg tejże diecezji. Dziewczęta do występu przygotowała 
nauczycielka muzyki p. Aneta Milanowska-Trojszczak. 

Po zdobyciu mistrzostwa gminy w tenisie stołowym, 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach o mi-
strzostwo powiatu, które odbyły się w Chybiu, w dniu 
19 listopada. W turnieju brało udział 10 szkół powiatu 
cieszyńskiego. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, 
nasi chłopcy grający w składzie; Wojciech Czendlik, Filip 
Kędziera i Kamil Bury zajęli 1 miejsce, zostali mistrzami 
powiatu. Chłopców do zawodów przygotował nauczyciel 
wychowania fizycznego p. Józef Peter. Kolejny etap to 
udział w turnieju rejonowym. 

10. grudnia w szkole w Hażlachu odbyła się jubile-
uszowa V edycja Międzygminnego Świątecznego Kon-
kursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III pt. „OTO 
NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL”. Wśród czternaściorga 
dzieci  największe uznanie jury zdobył uczeń klasy 2 
z naszej szkoły Nataniel Dziadek  za recytację wiersza 
”Boża miłość”, wyróżnienie otrzymała także uczennica 
klasy 3 Hanna Juroszek.

Gratulujemy naszym utalentowanym artystom i spor-
towcom oraz życzymy dalszych sukcesów.

Zebrała: Teresa Staniek
fotorelacja na ostatniej stronie gazetki

Jakub Szcześniak, Bartek Tomica, Klaudiusz Zawada 
i Kamil Tomica zajęli 2 miejsce w Konkursie Wiedzy Tech-
nicznej, który odbył się dnia 29 października w ramach Dnia 
Budowlańca w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie. 
Chłopcy zdobyli 158 punktów na 170 w dziewięciu zada-
niach. Obliczali pole powierzchni ścian, budowali komin 
z drewnianych klocków, impregnowali gipsowe figurki, 
rozpoznawali cieszyńskie zabytki oraz światowe budowle. 
Wiedza matematyczna, geograficzna, umiejętności manu-
alne i techniczne zaprocentowały wspaniałym wynikami.

W dniu 25 października w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Pogwizdowie odbyły się IGRZYSKA DZIECI 
I MŁODZIEŻY SZKÓŁ GMINY HAŻLACH W SZACHACH 
DRUŻYNOWYCH. Naszą szkołę reprezentowali w grupie 
młodzieży: Paweł Stoszek, Mateusz Bystranowski, Paweł 
Cyrzyk i Anna Folwarczny, w grupie dzieci: Piotr Kabiesz, 
Sylwester Foltyn, Grzegorz Hanzel i Zuzanna Kajura. Po 
rozegraniu kilku potyczek nasi uczniowie w obu grupach 
uplasowali się na drugim miejscu.

Zespół wokalny, który stworzyły dziewczęta z kla-
sy VII: Martyna Matuszek, Zofia Parchańska i Marlena 
Tymon z towarzyszeniem naszej skrzypaczki Mai Szewczyk 
z klasy 5, w poniedziałek 25 listopada 2019r. wziął udział 
w eliminacjach XX Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. 
Małgorzaty Papiurek w Cieszynie. Dziewczęta zaśpiewały 
pięknie dwie piosenki w opracowaniu dwugłosowym: 
„Piechota” i „Jest takie miejsce”. W obu prezentacjach 
towarzyszyła im Maja, dogrywając partie głosu trzeciego. 

– apelował do młodych. „Stać was na wiele. Wysoka jest 
godność człowieka. Człowiek przerasta wszystko prócz 
Boga. Stawiamy wam duże wymagania” – jakże aktualne 
pozostały jego słowa w czasach, gdy coraz mniej od mło-
dzieży się wymaga i coraz mniej młodzież wymaga os siebie. 
Pamiętajmy jednak, że słowa te wypowiedział kardynał, 
który największe wymagania stawiał samemu sobie i dla-
tego miał moralne prawo upominać się o to samo u ludzi 
młodych, stanowiących o przyszłości Narodu i Kościoła. Jego 
pragnieniem było, by w życiu stali oni blisko Boga i Maryi, 
blisko historii, kultury i ponadczasowej tożsamości Polski.

„Czy chcesz Polski bez wiary w Boga i ludzi, a więc bez 
ideałów, bez porywów i wzlotów, bez zdolności do poświę-
cenia i ofiary ? Nawet na froncie w obliczu wroga trzeba 
w coś wierzyć, aby być zdolnym do bohaterstwa” – mówił 
do studentów. „Ale wiara i poświęcenie są potrzebne nie 
tylko na froncie wojennym, lecz także na froncie pracy, 
obowiązku, zawodu, nauki, codziennego trudu i wysiłku. 
Wszędzie potrzebna jest wiara żywych ludzi w Boga Ży-
wego” – nauczał i swoim życiem świadczył o tych słowach.

Zdawał sobie sprawę, że to, o co prosi młodych, to 
droga trudna, na której pełno jest zwodzicieli z obiet-

nicami złudnego szczęścia bez pokrycia. „Strzeżcie się 
fałszywych proroków. Chrystus wzywa do nowego stylu 
życia w uczciwości i prawdzie” – apelował do sumień 
młodzieży. Jednocześnie traktował ich bardzo poważ-
nie, świadomie obdarzając olbrzymim kredytem zaufa-
nia: Wolno wam zajmować postawę krytyczną wobec 
poczynań starszych, byleby tylko była ona połączona 
z odpowiedzialnością osobistą za zadanie, jakie macie 
do wypełnienia” – podkreślał.

Tę odpowiedzialność budował w młodych nie tylko 
w perspektywie wyłącznie swojego życia, ale w kontek-
ście społecznym. „Ze straszliwych zagrożeń moralnych, 
starajmy się najmilsi, wydobyć tych, którzy nas otaczają 
– koleżanki i kolegów. Oni nas muszą obchodzić ! oni sta-
nowią bonum commune – wspólne dobro całego Narodu, 
Kościoła i państwa. Nie tylko kopalnie, lasy, fabryki są 
naszym wspólnym dobrem, ale przede wszystkim ludzie 
! Nawet ci, których nie znamy, nie rozumiemy, może po-
tępiamy, albo niebacznie spychamy na dno” – jakże nie 
widzieć ponadczasowego i perspektywicznego myślenia 
wielkiego Prymasa. 

Krzysztof Gajkowski 
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„ZACZERPNIJ U ŹRÓDŁA…”

Rozważysz o Mojej miłości w Najświętszym Sakramencie. 
Tu jestem cały dla ciebie, z duszą, ciałem i Bóstwem. 

Ty wiesz, czego żąda miłość – jednej tylko rzeczy, 
to jest wzajemności... (Dz. 1770).

„Zaczerpnij u źródła…”
Apostolstwo Dobrej Śmierci diecezji bielsko-żywieckiej, w ramach którego od 2002 roku działa Rodzina Pom-
pejańska modląca się Nowenną Pompejańską, poszło w 2005 roku za głosem Nieba – „Zaczerpnij u źródła 
Bożego Miłosierdzia”. Od tamtej pory gromadzimy się w Imię Chrystusa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie – Łagiewnikach. W piątkowy wieczór 22 listopada 2019 roku rozpoczęliśmy 15 rok systematycz-
nych nocnych czuwań. Biskup Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, przewodniczył Mszy 
św. w koncelebrze ks. dr Zbigniewa Bielasa – kustosza sanktuarium, ks. kan. Aleksandra Wójtowicza – dyr. 
sanktuarium i ks. Waldemara Niemca z parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej. 

Pielgrzymujemy tu zwykle co dwa miesiące, za wyjąt-
kiem przerwy wakacyjnej. Dołączają do nas małe grupki 
z Archidiecezji Katowickiej i pojedyncze osoby nawet 
z odległych diecezji i z samego Krakowa.

Nasze intencje
Przywozimy tu swoje intencje zapisane na „twardym 

dysku” serca i cały ten obolały świat, przesiąknięty bru-
dem nieprawości, grzechu i zła. Wytrwale modlimy się 
razem o wiele ważnych spraw: o świętość duchowień-
stwa, świata; w intencjach papieża Franciszka i papieża 
seniora Benedykta; o nowe charyzmatyczne powołania 
do służby w Kościele; o miejsce dla Boga w naszym na-
rodzie, zwłaszcza w sercach dzieci i młodzieży; o łaskę 
nawrócenia dusz oziębłych; o radość życia wiecznego dusz 
w czyśćcu cierpiących. Nade wszystko prosimy Jezusa 
Miłosiernego, abyśmy byli Jego prawdziwymi uczniami, 
aby w nas żyło to samo pragnienie, co Jego pragnienie 
- aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. 

Moc Koronki i Nowenny  
do Miłosierdzia Bożego

Przyjeżdżamy do „źródła”, bo z niego wszelka łaska 
tryska, bo w codzienności potrzebujemy odwagi, mądro-
ści, czujności, nieustannego naszego nawracania się, aby 
w każdym dniu życia toczyć bój o dusze. Dusze, które 
szydzą z Ewangelicznych prawd wiary, depczą Przenaj-
droższą Krew Jezusa, drwią ze Świętych wizerunków. 
Toczyć bój o dusze, które zatraciły zdolność odróżnienia 
dobra od zła, hamować nienawiść, hamować niszczenie 
obrazu Boga w sercach dzieci i młodzieży, a szczególnie 
ratować dusze konających, które do końca walczą z Bogiem. 

Przyjeżdżamy, aby właśnie w tym miejscu, w noc 
czuwania, odmówić dziewięć razy znaną nam Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego w połączeniu z Nowenną do Miłosier-
dzia Bożego. Nowenną, którą sam Pan Jezus podyktował 
św. Faustynie oraz sposób jej odmawiania (Dz.1209). 
Nowenną, która zwykle jest odmawiana począwszy od 
Wielkiego Piątku do soboty przed Świętem Miłosierdzia 
Bożego. Tworzymy też tzw. Koła koronkowe - gdzie każdy 
z członków odmawia codziennie koronkę do Miłosierdzia 
Bożego oraz jeden dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego. 
Dlatego w tę noc czuwania modlitwą nowenny, w łączno-
ści ze św. Faustyną – przez gorzką mękę Pana Jezusa do 
zdroju miłosierdzia sprowadzamy dusze, by zaczerpnęły 
siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy 
życia, a szczególnie w godzinie śmierci. Razem adorując 
powierzamy Miłosierdziu Boga poszczególne grupy osób, 
o których mowa w nowennie – a zatem cały świat. (Strona 
internetowa na której można znaleźć informacje na temat 
kół koronkowych: www.jezuufamtobie.pl)

Słowa Homilii biskupa Pindla
Umocnieniem dla nas w czynieniu miłosierdzia były 

słowa bp. Romana Pindla wypowiedziane w ten piątkowy 
listopadowy wieczór. To niezwykłe dzieło, które nieustannie 
rozwija Was duchowo, umacnia w modlitwie za cały świat 
i jest dowodem miłości do Boga i bliźnich. Ksiądz Biskup 
wskazywał na różne postawy, którymi można zareagować 
na zło, ból i grzech w otaczającym nas świecie. Wśród 
możliwych zachowań wymieniał dochowywanie samemu 
wierności wobec Boga i Jego przykazania, czynne wy-
stępowanie przeciw gorszycielom i odstępcom albo też 
podejmowanie z innymi modlitwy. Zaznaczył: to dobrze, 
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Ostatnie dwa miesiące wspólnej pracy i zabawy były 
dla dzieci bardzo atrakcyjne. Nasze przedszkole odwie-
dziło wielu wspaniałych gości oraz miały miejsce zaba-
wy okolicznościowe.

W listopadzie odbył się Dzień Praw Dziecka. Wszyst-
kim dzieciom zostały przybliżone Prawa Dziecka oraz 
ich znaczenie. A jeżeli mowa o prawach dziecka, nie 
mogło zabraknąć wspomnienia osoby Janusza Korcza-
ka. Janusz Korczak nieustannie podkreślał, że dziecko  
w żadnym momencie swojego życia nie może być przedmiotem 
manipulacji świata dorosłych. Dorośli nie chcą dopuszczać 
dzieci do spraw codziennych, tłumacząc, że dzieci są zbyt małe  
i niedoświadczone. Ale według Korczaka dziecko to samo-
istna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie 
jej praw. Przedszkolaki poznały dzięki temu swoje prawa: 
prawo do radości, prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć, 
prawo do szacunku, prawo do nauki poprzez zabawę, prawo 
do niepowodzeń i łez, prawo do własności, prawo do bycia 
sobą, prawo do niewiedzy, prawo do upadków, prawo do 
tajemnicy. Zajęcia zakończyły się pracą w grupach, każda 
z grup wykonała własne „Drzewko zaufania”.

Dwa dni później obchodziliśmy Dzień Kredki. W tym 
dniu przedszkolaki obejrzały krótki film dzięki czemu po-
znały etapy powstawania kredki świecowej. Była również 
burza mózgów, podczas której zastanawialiśmy się, co można 
zrobić ze zniszczonych i połamanych kredek świecowych. 
Ponadto dzieci podzielone na grupy rywalizowały o to, która 
grupa jako pierwsza zatemperuje kredki oraz posegreguje je 
wg wyznaczonych zasad.

W grudniu swoje święto obchodzą górnicy, a kilka dni 
później przedszkole odwiedził św. Mikołaj. W tym roku 
do przedszkola zawitali górnicy- rodzice Emilki, państwo 
Aneta i Mariusz Frysz, którzy opowiedzieli dzieciom 
o pracy górnika, o tym w jaki sposób wydobywano węgiel 
kiedyś, a jak wygląda to współcześnie. Górnicy przyszli do 
przedszkola ubrani w odświętne mundury, dzięki czemu 
dzieci mogły zapoznać się z poszczególnymi elementami 
stroju górnika. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę wizytę 
wspaniałym gościom! Kilka dni później, bo 6 grudnia 
przedszkolaki odwiedził św. Mikołaj. Dzieci wyjątkowego 
gościa powitały przygotowanymi specjalnie na ten dzień 
piosenkami. Każdy z przedszkolaków w tym szczególnym 
dniu otrzymał od św. Mikołaja upominek, a żegnając się 
z dziećmi obiecał, że wróci do nich znowu za rok.

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w na-
szym przedszkolu mijał na próbach do występu jasełkowe-
go. Mali aktorzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie 
tej uroczystości. 19 grudnia w pięknych strojach przy 
dźwiękach kolędy weszli do sali gimnastycznej zapełnionej 
przez swoich najbliższych, gdzie wystawiły Jasełka, w któ-
rych każdy miał swoją rolę. Następnego dnia spotkaliśmy 
się w przedszkolu na wspólnej wigilijce, podczas której 
przełamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życze-
nia. Tego dnia także każda z grup znalazła pod choinką 
upominki od Aniołka, za które serdecznie dziękujemy 
Radzie Rodziców.

Kamila Gawlas
fotorelacja na ostatniej stronie gazetki

że dostrzegacie w świecie wiele zła, a odpowiadacie na 
nie krucjatą modlitwy, Różańca, Koronki, postu. To dzieło 
Apostolstwa Dobrej Śmierci i Nowenny Pompejańskiej skupia 
ludzi przekonanych, że potrzeba wiele wspólnej modlitwy 
dla ratowania ludzi, którzy nie żyją tak, jak żyć powinni. 
Potrzeba gromadzenia się sprawiedliwych dla wspólnego 
działania przeciwko złu – mówił bp. Pindel i dodawał: 
Bardzo dziękuję za każdą i każdego z was, którzy przyby-
wacie na to czuwanie, bo jest o co się modlić.

Słowa bp. Romana Pindla jak i ks. dr Zbigniewa Bielasa, 
kustosza, zobowiązały do pielęgnowania i kontynuowania 
zapoczątkowanego 15 lat temu wspólnego dzieła modlitwy 
i ofiarowania czasu w źródle miłosierdzia. Dzieła, które 
zmienia nas, zmienia ludzi polecanych Bogu i wyprowadza 
dusze z ciemności do światła.

I... zaproszenie dla Ciebie
Jezus Chrystus, nieskończona Miłość Miłosierna czeka 

z otwartymi ramionami na Ciebie. Skorzystaj i ty z Jego 
mocy. Dołącz do wspólnoty – jak mówimy – współczesnych 

Szymonów Cyrenejczyków, którym niestraszne są trudy 
nocnego czuwania, zmęczenia. Do Szymonów gotowych 
nieść krzyż tych, którzy wymazali ze swej świadomości 
pojęcie grzechu, aby i oni dostrzegli perspektywę życia 
w bliskości z Jezusem. Patrz, jak modlisz się sam to pali 
się jedna „słomka”, jak modli się wspólnota to „płonie 
stóg”. Drogi Czytelniku, nie odkładaj zaproszenia, które jest 
kierowane z miłości Jezusa do Ciebie, nie wymawiaj się 
nie usprawiedliwiaj się, ale proś Jezusa o laskę otwarcia 
się. Nasze najbliższe nocne czuwanie rozpoczynające się 
o godzinie 20,30 dnia 14/15 lutego, kolejne 3/4 kwiet-
nia, 26/27 czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Łagiewnikach w kaplicy św. s. Faustyny. 

Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, Nie bójcie się! 
Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden 
to wie! Niech te słowa Świętego Jana Pawła II z inauguracji 
pontyfikatu również będą dla ciebie zachętą.

Lidia Wajdzik

Co u przedszkolaków
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Brońmy katechezy
Ograniczenie, a następnie wyrugowanie nauczania religii ze szkół jest jednym 
z celów, jaki postawili przed sobą orędownicy postępującej laicyzacji, alarmuje 
ks. Abp Adam Szal, metropolita przemyski.

W liście pasterskim wydanym z okazji uroczystości 
Niepokalanego Poczęcia NMP, ks. Abp Szal podkreślił, 
że każdy chrześcijanin jest wezwany do coraz bardziej 
świadomego poznawania Słowa Bożego. Przypomniał, że 
od prawie trzydziestu lat poznawanie prawdziwej nauki 
Bożej dokonuje się również w szkole, na lekcjach religii. 
Metropolita przemyski przywołał też słowa św. Jana Pawła 
II wypowiedziane w 1991 r. we Włocławku o tym, że powrót 
katechezy do szkół jest nam dany i równocześnie zadany. 

Te papieskie słowa nie tracą swej aktualności, gdyż 
– jak zauważył arcybiskup – „jesteśmy świadkami ne-
gatywnych działań, których celem są dzieci i młodzież 
pochodzące z katolickich rodzin, a które mają zmienić 
myślenie i zburzyć ewangeliczną hierarchię wartości”. 
Jako dowód na to wskazał coraz nachalniejsze próby 
wchodzenia do szkół ludzi, którzy propagują ideologie 
sprzeczne nie tylko z wiarą katolicką, ale godzące również 
w ogólnie przyjęte normy społeczne i wartości narodo-
we. W tym kontekście podkreślił wagę zaangażowania 
i świadectwa ludzi wierzących, także w kontekście troski 
o lekcje religii w szkole. 

„Jednym z celów, jaki najwyraźniej postawili przed 
sobą orędownicy postępującej laicyzacji, jest ogranicze-
nie, a następnie wyrugowanie nauczania religii ze szkół. 
Uzasadniają to rzekomym poszanowaniem demokra-
cji i wolą społeczeństwa. Otóż pragnę przypomnieć, że 
zgodnie z obowiązującym prawem, szkoły podstawowe 
organizują naukę religii na życzenie rodziców, a szkoły 
ponadpodstawowe – na życzenie rodziców lub samych 
uczniów, po osiągnięciu przez nich pełnoletniości”, za-
akcentował ks. Abp Szal. Przypomniał jednocześnie, że 
katecheza szkolna stanowi nieocenioną wartość w procesie 
formacyjnym dzieci i młodzieży, także w całościowym 
systemie wychowawczym szkoły. „Szkoła jest instytucją 
formacyjną, a więc nauczanie religii, jako obszar, gdzie 
pielęgnuje się duszę, jest naturalnym uzupełnieniem 
procesu wychowawczego, jeżeli ma on być integralny. 
W czasach oszalałej konsumpcji trzeba tym głośniej 
przypominać o tym, że wartości materialne nie są w życiu 
najważniejsze” – czytamy w liście.

Zgodnie z adnotacją, list ks. abpa Szala został odczytany 
we wszystkich kościołach i kaplicach dekanatu Ustrzyki 
Dolne w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (w po-
zostałych parafiach archidiecezji przemyskiej tekst można 
było dowolnie wykorzystać duszpastersko). To właśnie 
burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz wystąpił 
pod koniec listopada z inicjatywą zmniejszania liczby 
godzin lekcji religii w szkołach, szukając oszczędności 
w gminie kosztem lekcji religii. Z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć z religii do jednej 

godziny lekcyjnej w tygodniu oraz połączenia lekcji reli-
gii w oddziałach, gdzie liczba jest mniejsza niż 13 osób, 
zwrócił się do metropolity przemyskiego.

Treść tego pisma burmistrz zamieścił na swojej stronie 
internetowej. Tam również odniósł się do listu ks. abp. 
Szala odczytywanego w kościołach zarzucając, że jest to 
sprowadzanie dyskusji do problemu światopoglądowego. 
„Zachęcenie do walki o wiarę przez rodziców katolickich to 
w mojej ocenie nic innego jak namowa do sprzeciwu społecz-
nego przeciwko mojej propozycji” – stwierdził Romowicz.

Tymczasem list ks. abp. Adama Szala czytany w ko-
ściołach archidiecezji nie był oficjalną odpowiedzią na 
wniosek burmistrza. Odpowiedź księdza arcybiskupa 
została wysłana do pana  burmistrza – powiedział ks. 
Bartosz Rajnowski, rzecznik prasowy przemyskiej kurii. 
Jak dowiedzieliśmy się w sekretariacie burmistrza Ustrzyk 
Dolnych, wczoraj dotarła ona do adresata.

Sprzeciw wobec zmniejszania liczby godzin religii 
w szkole wyrażają m.in. rodzice wraz z Parafialnym Od-
działem Akcji Katolickiej w Ustrzykach Dolnych. Co do 
negatywnej oceny działań burmistrza nie mają wątpliwości 
inni komentatorzy.

Próba ograniczania lekcji religii, uzasadniana względami 
ekonomicznymi, to kolejna odsłona walki z katolikami 
na terenie polskich szkół. Urzędnikom przypominamy, 
że rodzice dzieci, które chodzą na lekcje religii, płacą 
normalne podatki i to oni utrzymują urzędników i szkoły, 
i mają prawo do nauki religii w takich wymiarach godzin, 
jak regulują je przepisy państwowe i oświatowe – pod-
kreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. Sławomir 
Kostrzewa, teolog, kulturoznawca.

Pytania dla dzieci …

Odgadnij o którym Świętym mowa …
1. Pięknym i miłosiernym królem Polski była, wyżej niż 

klejnoty, naukę ceniła.
2. Był malarzem, był powstańcem i ojcem ubogich, 

doszedł wprost do Pana Boga, choć bez jednej nogi. 
3. Długie lata mieszkała w krakowskim klasztorze, uczy 

nas, jak czcić trzeba miłosierdzie Boże.
4. Cieśla z zawodu, ojciec z powołania. On Maryję z Je-

zusem kochał i ochraniał.
5. Czcimy go szczególnie 14 lutego. Wzdychają zakochani 

do tego świętego.
6. Pomódl się do niego, kiedy w drogę ruszasz. Imię jego 

znaczy: „niosący Chrystusa”.
7. Choć ją nazywano „Mała” – doktorem kościoła została,
8. Był normalnym dzieckiem, nie gardził zabawą. Szybko 

dorósł do świętości, nazywał się Savio.
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Rzeź w Parośli
Sotnia UPA pod dowództwem Hryhorija Perehijniaka „Dowbeszki-Korobki”, 9 lutego 1943 

roku, dokonała okrutnego mordu na mieszkańcach osady Parośla I w gminie Antonówka na Wołyniu. 
Wioska składała się z 26 polskich zagród, zamieszkanych przez ok. 130 osób. Uzbrojona głównie w 
noże i siekiery sotnia weszła do wsi podając się za partyzantkę sowiecką. Zbrodnia ta była pierwszym 
masowym mordem UPA i uważana jest za początek rzezi wołyńskiej.

Do każdego domu weszło po kilku 
uzbrojonych mężczyzn przedstawiających 
się jako partyzanci sowieccy. U Koło-
dyńskich wysoki, dobrze zbudowany, 
przystojny mężczyzna w wieku około 
30 lat, ubrany w zieloną kurtkę z sukna, 
spodnie zielone golfy, czarne oficerki, 
z przewieszonym na rzemiennym pa-
sie naganem bębenkowym w pochwie, 
przedstawił się jako główny dowódca: 
„Jesteśmy partyzantką ruską i musicie 
nas żywić cały dzień. Nikomu nie wolno 
wychodzić z mieszkania” – kazał ugoto-
wać rosół, napiec chleba i przygotować 
dobry obiad. Podobnie było w innych 
zagrodach. Ojca Witolda Kołodyńskiego 
pobili za ukrywanie broni: „Po około pół 
godzinie wyszedł ojciec z opuszczoną 
głową, nie odzywał się już potem do 
nikogo. My wszyscy bardzo płakaliśmy, 
gdyż z pokoju dochodziły do nas odgło-
sy bicia i jęki. Atmosfera zastraszenia 
udzieliła się wszystkim. Stan napięcia 
nerwowego trwał już do końca. Zziębnięci 
i przerażeni do kresu wytrzymałości, nie 
jedliśmy nic przez cały dzień. Mama gotowała rosół, obiad, 
piekła chleb. Ojciec chodził w towarzystwie „setników” 
do obrządku”. W domu Kołodyńskich bandyci przetrzy-
mywali uprowadzonych w Włodzimiercu Kozaków, któ-
rych po południu zamordowali: „Po chwili wyprowadzili 
jednego Kozaka, kierując go do pokoju dużego. Słychać 
było odgłosy rąbania siekierą i nieludzkie jęki. Po kilku 
minutach, szedł następny Kozak, a my słyszeliśmy podobne 
do poprzednich jęki i odgłosy. Tak było aż do ostatniego 
Kozaka, za którym wyszedł dowódca i powiedział nam, 
że sypialnia jest wolna”, po czym razem z towarzyszami 
zasiadł do zastawionego stołu. 

„Po dłuższym czasie, do sypial-
ni wszedł dowódca z miną bardzo 
zadowoloną, za nim kilku bandytów 
rozebranych do koszul, roześmianych. 
Dowódca powiedział nam: „Musicie 
się położyć, my was powiążemy, żeby 
Niemcy was nie skrzywdzili za prze-
trzymywanie i karmienie partyzantów”. 
To samo w tym czasie usłyszeli inni 
mieszkańcy Parośli. Wszyscy zostali 
następnie zamordowani siekierami. 
„Komendant Związku Strzeleckiego 
(„Strzelca”) Walenty Sawicki był porą-
bany „na sieczkę”. Dzieci były uśmier-
cane uderzeniami w główki obuchów 
siekier. W jednym z domów nie można 
było wyciągnąć noża, którym było 
przybite niemowlę do stołu”. 

Zamordowanych zostało (według 
obliczeń Ewy i Władysława Siemasz-
ków) 149 Polaków i 6 Rosjan. Rzeź 
przeżyło 12 ciężko rannych osób, 
głównie dzieci, w tym Witold Koło-
dyński i jego 9-letnia siostra Teresa: 
„Byliśmy bardzo zziębnięci, zdrętwiali, 

zalani krwią. Lila wstała i pomogła wstać mnie. Widok, 
który naszym oczom ukazał się, był straszny. Nie do 
objęcia umysłem ludzkim, tym bardziej umysłem dzie-
cięcym. Rodzice mieli głowy rozrąbane na pół. Mamy 
długi warkocz był odcięty. W głowie ojca pozostawiona 
siekiera, co oznaczałoby, że słyszane przeze mnie jęki, 
wydawał ojciec, którego dobito. W kołysce najmłod-
sza Bogusia, w wieku 1,5 roku, uderzona była siekierą 
w czoło. Przez dłuższy czas była w konwulsjach, które 
miotały kołyską. Lila wzięła ją na ręce i po chwili Bogusia 
zakończyła życie”. – wspominał Witold, który podobnie 
jak siostra nigdy nie odzyskał w pełni zdrowia. 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

By Grzegorz Naumowicz - Prywatna 
kolekcja, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/

9. Śpiewakom i muzykom patronuje z góry. Podlegają 
jej pewnie i anielskie chóry.

10. Przez wszystkich dziadków szczególnie jest czczony, 
bo to Pana Jezusa dziadziuś jest rodzony.

11. Kiedy żywot wiódł grzeszny, wołano nań Szaweł. 
Domyślasz się zapewne, że to święty ….

12. Kiedy był rybakiem, łowił rybek w bród. Dzisiaj z wiel-
kim kluczem strzeże nieba wrót.

13. Jej siostra Maria lepszą część wybrała, ale ona Jezu-
sowi jeść ugotowała.

Rozwiązanie napisane na kartce przynieś w piątek 
na Mszę św. szkolną. Nagrody czekają!

Małgorzata Bochenek
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ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNYCH ZBIÓREK PIENIĘŻNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA  
PUBLICZNYCH ZBIÓREK PIENIĘŻNYCH

Podstawa prawna dla wszystkich organizacji i fundacji pozarządowych:
•	 Ustawa z 5 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. 1933 nr 22, poz. 162 ze zm.) – obowiązująca do dzisiaj.
•	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów 

przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. 2003 nr 199, poz. 
1947 ze zm.)
Także (wzbogacone zasady zbiórek na terenie placówek oświatowych):

•	 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Z powyższych przepisów wynika, że:
 ԟ Każda organizacja lub fundacja musi mieć specjalne pozwolenie wydane przez organa administracji państwo-

wej na organizowanie zbiórki pieniężnej w wyznaczonych do tego miejscach.
 ԟ W przypadku kwestowania na terenie prywatnym lub na terenie instytucji – np. urzędów, banków, para-

fii, centrów handlowych, placówek oświatowych itp. – potrzebna jest pisemna (lub ustna) zgoda właściciela 
lub administratora obiektu (lub terenu), po uprzednim zwróceniu się pisemnym (lub ustnym) o pozwolenie 
na kwestę pieniężną.

 ԟ W przypadku, kiedy kwestujący wejdą na taki teren bez zwrócenia się o zgodę lub wbrew zakazowi admini-
stratora, administrator lub właściciel (np. działki czy sklepu, na który bezprawnie weszli kwestujący) 
ma prawo wyprosić ich z obiektu (lub terenu), a nawet zgłosić organom ścigania naruszenie prawa.

Parafia to instytucja posiadająca osobowość prawną, więc zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszyst-
kich fundacji i organizacji prowadzących zbiórki na różne cele, aby w przyszłości przestrzegały nastę-
pujących zasad:

•	 Po pierwsze: przepisów polskiego prawa w sprawie przeprowadzania zbiórek na terenie nale-
żącym do każdej parafii,

•	 Po drugie: zasad kultury, która wymaga zwrócenia się z prośbą do administratora o zgodę na 
kwestowanie na terenie parafii.

Rok 2019 w naszej wspólnocie parafialnej

1. Tymoteusz Maksymilian Mika 
2. Tymon Bartosz Węglarzy 
3. Łukasz Aleksander Skórkiewicz 
4. Zuzanna Yebin Son 
5. Bartłomiej Jacek Meyer
6. Oliwia Anna Linzer 
7. Antoni Edwin Długołęcki 
8. Zuzanna Dominika Klimczak
9. Mikołaj Martynek 
10. Jagna Eliza Olejniczak
11. Jagoda Julia Jerzabek 
12. Zuzanna Maria Brachaczek

Zostali włączeni do Wspólnoty Kościoła ...

Sakrament małżeństwa zawarli ...
1. Magdalena Foltyn - Sławomir Żyła
2. Michalina Borska - Sławomir Jurkowski 
3. Sylwia Foltyn - Łukasz Dziadek 
4. Ewelina Gabzdyl - Bartosz Mika 
5. Anna Jankowska - Łukasz Kisza 

6. Magdalena Janduda - Mateusz Zaleski 
7. Marcelina Orkan - Bartłomiej Kwik 
8. Małgorzata Detyna - Witold Witoszek 
9. Ewa Kuś - Wojciech Klęk

13. Zuzanna Natalia Machnik
14. Karol Dawid Nagalski 
15. Stefan Henryk Kordzikowski 
16. Urszula Sylwia Żyła
17. Maja Michalina Czauderna
18. Tymoteusz Stanisław Gremlik 
19. Fabian Filip Tomica
20. Michalina Elżbieta Woźny
21. Franciszek Klaudiusz Machej 
22. Franciszek Zbigniew Wawrzyczek 
23. Nadia Gorgosz 

24. Tymoteusz Kamil Firla 
25. Wiktor Jakub Polok 
26. Jakub Jan Pszczółka 
27. Pola Rozalia Rał 
28. Wiktoria Marlena Gabzdyl 
29. Michał Łukasz Cieślar 
30. Sara Anna Dziadek 
31. Maria Krystyna Bortlik 
32. Nadia Marta Meyer 
33. Zuzanna Maria Zahraj
34. Fabian Łukasz Warzecha  
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Odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności  Bożej w Kończycach Wielkich  
zostało zrealizowane w ramach projektu o nr. rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001886 pn.  

Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/ 
Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví  

współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyńki  

– Těšinké Slezsko  Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.  
Partnerami projektu „Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/ 

Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví”  
są Gmina Hażlach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich  

oraz Římskokatolická farnost Český Těšín (Republika Czeska) 

Kaplica pałacowa pw. Opatrzności Bożej należy do zespołu pałacowego w Kończycach Wielkich (gmina Hażlach). 
Sama kaplica została wzniesiona w 1776 r. w miejscu wcześniejszego obiektu drewnianego. Pod koniec drugiej 
wojny światowej kaplica była mocno uszkodzona. Później, podobnie jak sąsiedni pałac, została zabrana przez 
państwo. W zaniedbanym stanie powróciła do kończyckiej parafii dopiero w 2002 roku. Kaplica Opatrzności Bożej 
w Kończycach Wielkich jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków. W ramach projektu wykonano prace 
renowacyjne Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich:

1. skuto stare tynki wewnątrz kaplicy na ścianie na wysokości do 80 cm od strefy zawilgocenia; 
2. zagruntowano odsłonięte powierzchnie; 
3. wykonano obrzutki;
4. nałożono tynk renowacyjny i szpachlówki;
5. usunięto farby klejowej ze ścian i sufitu;
6. zagruntowano całą powierzchnię środkiem gruntującym; 
7. uzupełniono tynki, usunięto pęknięcia na powierzchni ścian; 
8. pomalowano ściany i sufit kaplicy farbą silikatową.

Dzięki wykonanym robotom poprawiła się atrakcyjności przestrzeni publicznej w gminie Hażlach, jak również 
zwiększyła się dostępność do potencjału dziedzictwa sakralnego i kulturowego gminy. 

W odnowionych wnętrzach kaplicy będą organizowane działania kulturalne – występy chórów, koncerty na 
które już Państwa zapraszamy.

Odnowioną Kaplicę Opatrzności Bożej można zwiedzać IV – XI  
lub po telefonicznym uzgodnieniu pod nr. 33 8569310

Odeszli do Domu Ojca ....
1.  śp. Józef Stoły  l. 82 
2.  śp. Renata Kohut  l. 45 
3.  śp. Dominika Tumas  l. 31 
4.  śp. Bolesław Majchrzak  l. 88 
5.  śp. Feliks Stoły  l. 82
6.  śp. Zygmunt Zahraj  l. 67 
7.  śp. Bronisława Koczy  l. 80 
8.  śp. Leopold Winkler  l. 72
9.  śp. Ernestyna Wawrzyczek  l. 87 
10.  śp. Stanisław Prus  l. 87 

11.  śp. Tadeusz Gremlik  l. 71
12.  śp. Leszek Swoboda  l. 53
13.  śp. Eugeniusz Machej l. 62 
14.  śp. Edward Nieckuła l. 72
15.  śp. Michalina Parchańska  l. 67
16.  śp. Bolesław Gabzdyl l. 88
17.  śp. Maria Frydecka  l. 84

śp. Irena Basiak - pogrzeb w Cieszynie 
śp. Aleksander Matuszek - pogrzeb w Cieszynie
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INTENCJE MSZALNE
01.02.2020 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za + Otylię Wieliczka, ++ rodziców i rodzeństwo. 
02.02.2020 NIEDZIELA ŚWIĘTO 

OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
 7.30 Za ++ Emilię, Emanuela Stoszek, ojca Władysła-

wa Morawiec, Gustawa Stoszek; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za + ojca Leopolda Winkler, dziadków 
z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za + Dominikę Tumas - od pracowników Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Eugeniusza Machej - od kuzynki Grażyny 

i kuzyna Andrzeja.
03.02.2020 Poniedziałek Wspomnienie 

Św. Błażeja, biskupa i męczennika
17.00 Za + Marię Frydecką - od koleżanki z ławy szkolnej 

Małgorzaty Szczypka
04.02.2020 Wtorek
17.00 1. Za + męża Bolesława Machej w 14 rocznicę 

śmierci, ++ rodziców i teściów, ++ z rodziny. 
 2. Za + Edwarda Nieckułę - od Edyty z dziećmi.
05.02.2020 Środa Wspomnienie Św. Agaty, 

dziewicy i męczennicy
16.00 Rudnik: Za + Edwarda Nieckułę - od siostry 

Stanisławy. 
17.00 Za + Dominikę Tumas - od Grzegorza Tumas 

z Gliwic.
06.02.2020 I Czwartek Wspomnienie Świętych 

męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
17.00  1. Za ++ Teresę Gremlik, męża Józefa, ++ rodziców 

i rodzeństwo z obu stron.

 2. Za + Antoniego Wieliczka ++ rodziców i ro-
dzeństwo. 

07.02.2020 I Piątek
16.00 Rudnik: Za + Michalinę Parchańską - od Agnieszki 

i Marcina. 
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Józefa Herman, jego ro-

dziców, siostrę, teściów, szwagrów, Martę, Adama 
Frejek, ++ z rodzin Machej i Grzybek; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

08.02.2020 Sobota
 8.00 Za + Edwarda Nieckułę - od siostrzenicy Barbary 

z rodziną.
17.00 Za + Marię Frydecką - od Zbigniewa Foltyn 

z rodziną.
09.02.2020 V NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za + Marię Frydecką - od Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Kończycach Wielkich.
 9.30 Rudnik: Za + mamę Annę Lach w 19 rocznicę 

śmierci, chrzestnego Czesława Guzika w 30 roczni-
cę śmierci, ++ dziadków z obu stron, + Bronisława 
Gabzdyl, dusze w czyśćcu cierpiące. 

11.00  1. Za ++ Marię Sufa, synów Karola i Andrzeja, 
rodziców i teściów, Krzysztofa Bijok, ++ z bliższej 
i dalszej rodziny, ++ Księży pracujących w naszej 
Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. W intencji Bartłomieja z okazji 40 - tych urodzin. 
16.30 Nieszpory
17.00 Za + Eugeniusza Machej - od szwagra z rodziną. 
10.02.2020 Poniedziałek Wspomnienie 

Św. Scholastyki, dziewicy
17.00 Za + męża Bronisława Stuchlik w 11 rocznicę 

śmierci, rodziców Alojzego i Annę, brata Józefa, 
szwagierkę Halinę, + Gertrudę, ++ Helenę, Tade-
usza Mitas, rodziców Ćwięczków, ++ Władysława 
i Franciszka, ++ z rodziny.

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W niedzielę, 2 lutego - Święto Ofiarowania Pań-

skiego w czasie Mszy św. będą poświęcone świece 
Gromnice – znak Chrystusowego światła. Poświęcona 
świeca gromnica towarzyszy wierzącym we wszyst-
kich trudnych chwilach życia.  W czasie Mszy św. 
o godz. 11.00 - dzieci kl. III, które w maju przystąpią 
do I Komunii św. otrzymają poświęcone świece. Na 
Mszę św. zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.   
Składka w tym dniu przeznaczona jest na zako-
ny kontemplacyjne.

2. W poniedziałek, 3 lutego po Mszy św. udzielać bę-
dziemy błogosławieństwa św. Błażeja, patrona czu-
wającego nad gardłem i ludzkim głosem.

3. W środę, 5 lutego wspominamy Św. Agatę, dziewi-
cę  i męczennicę. W tym dniu błogosławimy chleb, 
wodę i sól.

4. We wtorek, 11 lutego przypada Światowy Dzień 
Chorego. Modlimy się za ludzi dotkniętych bólem 
i cierpieniem. Polecamy też wszystkich pracowników 
służby zdrowia.
Msza św. w intencji Chorych - o godz. 17.00 
Proszę, aby rodziny umożliwiły chorym i starszym 
parafianom uczestniczenie we Mszy św. i nabożeń-
stwie, w czasie którego będzie udzielony Sakrament 
Chorych i błogosławieństwo Lourdzkie.

5. W sobotę, 22 lutego przypada święto Katedry Św. Pio-
tra, apostoła

6. W niedzielę, 23 lutego na sumie o godz. 11.00 - Chrzty     
i Roczki.  Nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych  
w piątek, 21 lutego po Mszy św. wieczornej.
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11.02. 2019 Wtorek Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes  
- Światowy Dzień Chorego

17.00 1. W intencji Chorych
 2. Za ++ Antoniego Szczypkę w 11 rocznicę śmierci, 

jego rodziców i teściów, rodzeństwo, dusze w czyść-
cu cierpiące; za rodzinę do Bożej Opatrzności.

12.02.2020 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Stefanię, Emila Janota, syna Józefa, 

Leona, Stefanię Siąkała, ++ Księży, dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

17.00 Za + męża Erwina Żyłę; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

13.02.20205 Czwartek
17.00 1. Za ++ Justynę, Karola Węglarzy, ++ Jana, Krzysz-

tofa, Roberta, Urszulę, Ewę i Marię oraz ++ Księży, 
którzy pracowali w naszej Parafii.

 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patrycji 
z okazji urodzin.

14.02.2020 Piątek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
CYRYLA, mnicha i METODEGO, biskupa, 
patronów europy

16.00 Rudnik: Za ++ Bronisławę, Józefa, Gustawa, Ta-
deusza, Emilię, Karola Wawrzyczek, ++ z rodzin 
Stoszek, Sztuchlik, Tomica, Filipek.

17.00  Msza św. szkolna: Za ++ Zofię, Jana Gremlik, Wła-
dysława Żyłę.

15.02.2020 Sobota
 8.00 Za + Eugeniusza Machej.
17.00 Za ++ ojca Henryka Wawrzyczka w 6 rocznicę 

śmierci, żonę Ernestynę, ++ rodziców i bra-
ta Roberta.

16.02.2020 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 O Miłosierdzie Boże dla ++ Józefa, Joanny Kula, 

rodziców, wnuka Jarosława, ++ Joanny, Józefa Czyż, 
rodziców i dzieci; za domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

 9.30 Rudnik: Za ++ Lidię Majkut, Annę Gabzdyl, dziad-
ków Otylię, Gustawa Wawrzyczek, Zofię, Józefa 
Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00 Za ++ Zofię Tomica, męża Karola, ++ z rodzin 
Machej, Tomica, ++ Franciszka i Marię Parchański.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Otylię Wieliczka. 
21.00  Apel Jasnogórski.
17.02.2020 Poniedziałek 
17.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Sta-

nisławę, + o. Ottona. 
18.02.2020 Wtorek
17.00 1. Za + Michalinę Parchańską - od kuzynki Wandy 

z Limanowej.
 2. Za + Marię Frydecką - od kuzynek Marii 

i Agnieszki.
19.02.2020 Środa
16.00 Rudnik: Za + Michalinę Parchańską - od Stra-

ży Honorowej NSPJ i Radia Maryja z Jaworznej  
i Limanowej

17.00 Za + Emila Kuchejdę w 5 rocznicę śmierci, + brata 
Eugeniusza Machej.

20.02.2020 Czwartek
13.00 Ślub rzym.: Agnieszka Kępka - Daniel Wietrzycki
17.00 1. W intencji rodziny Staniek z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Opatrzności Bożej i Matki 
Bożej. 

 2. Z okazji 80 urodzin Antoniny z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Opatrzności Bożej i zdrowie 
w dalszym życiu. 

21.02.2020 Piątek
16.00  Rudnik: Za + Michalinę Parchańską - od koleżanki 

Marii Madzia z Cieszyna i jej siostry Władysławy 
z Jaworznej. 

17.00  Za + Dominikę Tumas w 1 rocznicę śmierci. 
22.02.2020 Sobota ŚWIĘTO KATEDRY  

ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA
 8.00  Za ++ Waleriana Pilch, żonę Annę, syna Kazimierza, 

++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Za + Edwarda Żyłę, ++ jego rodziców.
19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.02. 2020 VII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Ludmiłę Pupek, córkę Janinę, ++ rodziców 

i teściów.
 9.30 Rudnik: Za ++ Martę Szczypka, męża Augustyna, 

Anielę Brachaczek, 2 mężów, Emilię, Augustyna 
Szczypka, Tadeusza Szczypkę, Elżbietę Bijok, He-
lenę, Stanisława Biedrawa, Elżbietę, Józefa Lose; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Chrzty - Roczki.
16.30 Nieszpory.
17.00 Za + Marię Frydecką- od wnuczek Magdaleny, 

Justyny, Natalii i Niny z rodzinami.
24.02.2020 Poniedziałek
17.00 Za + Stanisława Sztuchlik - od Zosi z Gliwic rodziną.
25.02.2020 Wtorek 
17.00  1. Za ++ rodziców Helenę, Leona Wawrzyczek,  

+ męża Stanisława Szafarczyka, ++ teściów Marię 
i Władysława, ++ z rodzin Wawrzyczek i Pierchała.

  2. Za + Marię Frydecką - od rodziny Machej.
26. 02.2020 Środa  ŚRODA POPIELCOWA
 7.30 Za ++ Otylię, Antoniego Wieliczka, ++ rodziców 

z obu stron.
16.00 Rudnik: Za ++ Ludwika, Małgorzatę Mikołajczyk, 

dziadków z obu stron, Ludwika, Marię Wawrzyczek, 
Karola, Marię Gabzdyl; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

17.00 Za ++ Antoninę, Adolfa Czempiel, synów Karola 
i Stanisława, 2 córki, 3 zięciów, wnuka Zbigniewa, 
Annę i Jana Pinkas, dusze w czyśćcu cierpiące.

27.02.2020 Czwartek
17.00  1. Za ++ Emilię Herman, rodziców, braci, bratowe, 

oraz + bratanka Franciszka. 
 2. Za ++ męża Józefa, siostrę Grażynę, rodziców, 

dusze w czyśćcu cierpiące
28.02.2020 Piątek
15.30 Rudnik: Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za ++ Bolesława Zahraj, żonę Annę, syna 

Zygmunta, rodziców z obu stron oraz opiekę 
Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 6 - tyg.
29.02.2020 Sobota
 8.00 Za + Michalinę Parchańską - od Jolanty i Wiesława.
17.00 Za ++ Antoninę, Stanisława Sztuchlik, Emilię, 

Karola,  Gustawa, Tadeusza, Józefa, Bronisławę 
Wawrzyczek, ++ z rodziny Siekierka.
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NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy czwartek od godz. 16.00 
 – Godzina Święta
Msza św. szkolna - każdy piątek  
– godz. 17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca zniewa-
gi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny
Spowiedź św. – w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota – godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych w I Sobotę  
tj. 1 lutego od godz. 9.00 

Liturgiczne obchody miesiąca:

02.02. – Święto  Ofiarowania Pańskiego
03.02. – Wspomnienie Św. Błażeja, biskupa 

i męczennika
05.02. – Wspomnienie Św. Agaty, dziewicy 

i męczennicy
06.02. – Wspomnienie Świętych męczenników 

Pawła Miki i Towarzyszy 
11.02. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

z Lourdes
14.02. – Święto Świętych Cyryla, mnicha 

i Metodego, biskupa, patronów Europy 
22.02 – Święto Katedry Św. Piotra, Apostoła 

OGŁOSZENIA

Spotkania:
DZIECI MARYI – wtorek – 12.30 –Szkoła Podst.
DZIECI MARYI – RUDNIK – sobota - 12.30 - Szkoła Podst.
SŁUŻBA LITURGICZNA – co drugi piątek - po Mszy św.
MINISTRANCI – RUDNIK – środa po Mszy św.
MŁODZIEŻ – piątek po Mszy św.
KRĄG BIBLIJNY – piątek – godz. 19.00

WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA – I Sobota  
miesiąca o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 luty (tj. sobota)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
07. II. – Holica – piątek
 ul. Górna 31, 29, 23, 23 B, 18 
14. II. – Holica – piątek
 ul. Górna 21, 15, 7
 ul. Dolna 32, 30
21. II. – Sośnie – piątek
 ul. Sośnie 11, 21, 23, 23 B, 27
28. II. – Pudłowiec 
 ul. Tęczowa 2, 6, 9, 10, 12 
 ul. Topolowa 11



Pasterka Kończyce Wielkie

Koncert kolęd Kończyce Wielkie



Zwycięzca konkursu recytatorskiego kl.1-3

Przegląd pieśni patriotycznych

Konkurs recytatorski

Zwycięzcy turnieju tenisowego Zawody szachowe.

Co u przedszkolaków

Sukcesy naszych uczniów

Zdobywcy 2. miejsca w Konkursie Wiedzy Technicznej


