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Drodzy Czytelnicy! Święta Bożego Narodzenia 
szybko nam minęły i przeszły do historii, a my rozpo‑
częliśmy właśnie kolejny rok naszego życia z nadzieją 
na lepszą przyszłość. Wieszając na ścianie nowy 
kalendarz na rok 2021 zastanawialiśmy się co nas 
czeka w ciągu najbliższych 12 miesięcy, kiedy zakoń‑
czy się na świecie ta uciążliwa 
pandemia i kiedy powrócimy 
wreszcie do normalnego trybu 
życia. Pewnie zastanawiacie 
się także dlaczego ten stycz‑
niowy artykuł postanowiłem 
poświęcić problemowi macie‑
rzyństwa Matki Bożej. Czynię 
to z konkretnego powodu. 
Otóż kiedy my przeżywaliśmy 
Boże Narodzenie, ciesząc się że 
Dziewica Maryja urodziła nam 
prawdziwego Boga – Człowie‑
ka, niektóre sekty, jak co rok, 
chodziły w tym świątecznym 
czasie (i przed świętami) po 
domach, próbując nam namie‑
szać w głowach i zakwestiono‑
wać dziewictwo Maryi, Bóstwo 
Chrystusa, a także fakt iż był 
On jedynakiem. 

Prawdziwymi i niestrudzonymi siewcami zamętu 
są Świadkowie Jehowy, którzy specjalnie przed Bożym 
Narodzeniem „rozłażą” się po okolicy, żeby obrzydzić 
nam świąteczny nastrój i zasiać w sercach wątpliwości 
w wierze. Spróbujmy więc omówić kwestie poruszane 
przez nich podczas rozmów z katolikami.

Powtórzmy raz jeszcze pytania, na które za chwilę 
postaramy się odpowiedzieć: Czy Maryja miała oprócz 
Dzieciątka Jezus jakieś inne dzieci? Na jakiej pod-
stawie katolicy nauczają, że Jezus był jedynakiem, 
skoro w Biblii są fragmenty rzekomo temu przeczące? 
Zadając te pytania, ŚJ (będziemy używali dalej skrótu 
„ŚJ” zamiast Świadkowie Jehowy) używają wszelkich 
manipulacji, żebyśmy uwierzyli, że Biblia rzeczywiście 
potwierdza ich pokrętne nauki. No to wyjaśniamy!

Zadając te pytania, ŚJ powołują się głównie na na‑
stępujący fragment Ewangelii św. Mateusza (wszystkie 
podkreślenia moje): 

„Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego Matce nie 
jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, 

Szymon i Juda?” (Mt 13,55). 

Po pierwsze, musimy wiedzieć, 
że greckie słowo  ADELFOI (l. poj. 
adelfos) oznacza nie tylko rodzo‑
nych braci, ale także kuzynów, 
braci w wierze, a nawet towarzy‑
szy broni. Wyraz ten jest używany 
wiele razy w NT na określenie 
np. „braci w Chrystusie Panu”  
(np. przez św. Pawła). 

Po drugie, Żydzi do dzi‑
siaj nie używają słowa „ku‑
z y n”,  na z y w ając  s woich 
krewnych braćmi i siostrami.  
Kiedy mówią o rodzonych bra‑
ciach i siostrach, to zawsze do‑
dają „brat z jednej matki”, żeby 
rozmówca wiedział, że tym razem 
chodzi o rodzonego brata, a nie 

o kuzyna, którego też określa się słowem „brat”. Naszych 
dziadków i nasze babcie nie powinno to dziwić, bo oni 
jeszcze pamiętają, że my Polacy również używaliśmy 
do niedawna określeń „brat stryjeczny lub cioteczny” 
(dziś: kuzyn) czy „siostra stryjeczna lub cioteczna” 
(dziś: kuzynka). 

Po trzecie, możecie zapytać ŚJ czy któryś z tych 
rzekomych braci Jezusa (wymienionych po imieniu 
w Mt 13,55) był jednym z Jego Dwunastu Apostołów? 

Kiedy nie będą znali odpowiedzi, możecie im pomóc, 
cytując zdanie z listu św. Pawła do Galatów, który 
pisał o swojej 15-dniowej wizycie w Jerozolimie tak: 

„Spośród zaś tych, którzy należą do grona Apostołów, 
widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego” (Ga 1,19) 
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Po usłyszeniu tego fragmentu, ŚJ ucieszą się, że zacy‑
towaliście (tak im się będzie zdawało...) kolejny dowód 
na ich rację, zaś na Waszą niekorzyść. Będą się z Was 
śmiali, że pokazaliście im kolejny tekst potwierdza‑
jący, że Jakub wspomniany w Mt 13,55 jest nie tylko 
Apostołem, ale że w liście do Galatów kolejny już raz 
został nazwany BRATEM Jezusa – tym razem przez 
św. Pawła. 
W tym momencie zapytajcie ich, kto był ojcem tych 
rzekomych braci Jezusa, wymienionych z imienia 
w Mt 13,55 i wspomnianego powyżej Apostoła  Jakuba, 
którego nawet św. Paweł po raz drugi określił jako 
BRATA Pańskiego. Jak miał na imię ich ojciec? 

Jehowici odpowiedzą Wam z uśmiechem, że oczywiście 
Józef – ojciec Jezusa – bo niby kto inny? 

No to sprawdźmy! 

Otwórzcie im fragment Ewangelii św. Mateusza,  
opisujący wybór dwunastu Apostołów. 
Zanim to zrobicie, zapytajcie ŚJ raz jeszcze,  
czy potwierdzają, że udowodniliśmy (Ga 1,19) iż Jakub 
„brat Pański” był Apostołem? Z radością potwierdzą. 
Mając ich potwierdzenie (aby się później nie wyparli) 
przeczytajcie ten tekst: 

„A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy  Szymon, 
zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, 
syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i  Bartłomiej, 
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, 
i  Tadeusz,  Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, 
który Go zdradził.” (Mt 10, 2-4) 

Jak widać, rzeczywiście w gronie Apostołów jest 
nawet dwóch Jakubów. Który z nich to rzekomy 
brat Jezusa? 

I tutaj z pomocą przychodzi sam św. Mateusz, który 
postanowił napisać czyimi byli synami, żebyśmy mo‑
gli rozróżnić, który Jakub jest który. Macie tu więc 
Jakuba, syna Zebedeusza oraz Jakuba, syna Alfeusza. 
Zapytajcie teraz jehowitów, gdzie się podział Jakub 
syn Józefa – bo przecież przed chwilą upierali się,  
że ojcem wymienionych w Mt 13,55 oraz Ga 1,19 „braci” 
Jezusa był JÓZEF. 
Było to wcześniej dla Jehowitów absolutnie oczywiste. 
Tutaj widać, że ŻADEN z Apostołów Jakubów nie jest 
synem JÓZEFA! 

Kim więc jest Jakub Apostoł, brat Pański spotkany 
w Jerozolimie przez Pawła? 

Jeśli ktoś nie jest umysłowo upośledzony i posia‑
da zdolność do jakiegokolwiek myślenia, może dać 
 tylko jedną odpowiedź: Jakub Apostoł i pozostali 
„bracia” wymienieni we fragmencie Mt 13,55 to 
BRACIA  STRYJECZNI, czyli po prostu KUZYNI Jezusa.  
Jakub, syn Alfeusza i pozostali (Juda, Józef i Szymon)  
to synowie wujka Pana Jezusa, bo Alfeusz był  
kuzynem Maryi. 

W tym momencie ŚJ miny zrzedną, bo zostali przez 
Was „zaorani” – jak to lubi mawiać nasza młodzież. 
Daliście im DOWÓD Z BIBLII, że opowiadają głupoty 
o rzekomych braciach Jezusa! Tak to już jest, że pod‑
czas rozmów z jehowitami najlepszą pomocą w „roz‑
walaniu” ich kłamliwych nauk jest sama Biblia – pod 
warunkiem, że katolicy ją znają i czytają. Ale to już 
inny problem. Niestety!

Na koniec naszych rozważań zachęcam Was, aby‑
ście się dobrze zapoznali z powyższymi argumenta‑
mi. Możliwe, że odwiedzą Was w najbliższym czasie 
Świadkowie Jehowy, którzy będą Wam próbowali na‑
psuć krwi i namieszać w głowie. Dostaliście właśnie 
do ręki konkretne narzędzie do obalania ich pseudo 
biblijnych kłamstw, które szerzą w tym świątecznym 
i poświątecznym czasie na temat Jezusa i Maryi.

Oto UDOWODNIONA za pomocą Biblii nauka 
Kościoła. PRAWDZIWA nauka:

Jezus jest jedynym dzieckiem Maryi, która 
nie miała innych dzieci. 

Przynajmniej Pismo Święte NIC INNEGO  
na ten temat nie mówi 

Ks. Mariusz
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Upominam was bracia, w imię naszego  Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni 
i by nie było wśród was rozłamów /.../ Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi /…/,  
że zdarzają się u was spory.

 ‑„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Trwałość mał‑
żeństwa, rodziny, zależy od umiejętności wybaczania 
sobie. Bo trudności i konflikty zawsze były i będą. Ale 
niejednokrotnie trzeba pójść na pewien kompromis, 
trzeba okazać wyrozumiałość, gdyż każdy jest słaby 
i grzeszny. Każdy z nas jest inny i ma prawo mieć od‑
mienne zdanie. Trzeba umieć to uszanować i w sposób 
umiejętny i taktowny zwrócić uwagę na niewłaści‑
we zachowanie.

Podczas rosnących napięć, często brakuje opanowa‑
nia. Zwykle w przypływie złości wypowiadamy wiele 
przekleństw i epitetów obrażających i poniżających 
drugą osobę.

„Francuski mąż stanu, Robert Schuman, został za‑
pytany przez przyjaciela, dlaczego został kawalerem.

- Kilkanaście lat temu, jadąc metrem, przypadkowo 
nadepnąłem na stopę stojącej obok kobiety. Zanim 
zdążyłem ją przeprosić, usłyszałem: Durniu, czy nie 
możesz uważać jak chodzisz. Po tych słowach odwróciła 
się, zobaczyła nieznajomego, zawstydziła się i zawołała: 
Och, bardzo pana przepraszam, myślałam, że to mój mąż”.

Popatrzmy na nasze rodziny i wspólnoty. Czy panuje 
w nich zgoda? Czy nie jesteśmy sami powodem konfliktów 
i kłótni? Czy troszczymy się o dobrą atmosferę w domu? 
Może się dziwimy, denerwujemy, że współmałżonek lub 
współmałżonka więcej czasu woli przebywać poza do‑
mem, że dzieci uciekają z domu lub często przebywają 
ze swoimi kolegami, że wychodzą z domu wcześnie, 
a wracają późno, by właściwie tylko się przespać. Dla‑
czego? Bo mają dosyć tej atmosfery, tych ciągłych kłótni 
i awantur, tych wyzwisk i przekleństw, i zastanawiają 
się: Dlaczego tych dwoje ludzi, przed kilkunastoma laty, 
zdecydowało się na wspólne życie? „W czwartej klasie 
szkoły podstawowej nauczyciel podał temat zadania: 
Mój najszczęśliwszy dzień. Uczniowie różnie pisali. 
Jedni wymieniali dzień pierwszej Komunii świętej, inni 
niezapomniany dzień wspinaczki na górski szczyt. Jeden 
z chłopców napisał krótko: Mój najszczęśliwszy dzień 
to ten, w którym umarł mój ojciec – pijak, który wciąż 
bił naszą mamę, a nas wypędzał z domu”.

Upominam was bracia, w imię naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, by nie było wśród was rozłamów. T. Hesburgh 
powiedział: „Największym dobrem, które może uczynić 
ojciec dla swoich dzieci, to bardzo kochać ich matkę”.

Tak napisał św. Paweł do Kościoła w Koryncie, który 
podzielił się na zwolenników Pawła, Piotra, Apollosa, 
Chrystusa. Nie było więc w pierwotnym Kościele tak 
idealnie. Tam bowiem, gdzie jest tylko dwóch ludzi, może 
dojść do zatargu i kłótni. Stąd więc troska św. Pawła, 
aby byli: jednego ducha i jednej myśli, w sprawach 
dotyczących wiary.

Kiedy popatrzymy na małżeństwa, rodziny, wspól‑
noty, to zauważymy, że wiele z nich jest skłóconych. 
„Pewien kaznodzieja lubił porównywać życie małżeńskie 
z życiem w zakonie. Na początku, młodzi, zakochani 
w sobie małżonkowie, żyją zgodnie z regułą zakonu 
benedyktynów: pobożnie i pracowicie, radośnie i przy‑
jaźnie. Zdarza się, że niektóre pary z upływem czasu 
zaczynają żyć według reguły zakonu dominikanów, czyli 
zakonu kaznodziejskiego, prawią sobie kazania i mo‑
rały – niekiedy po kilkakroć w ciągu dnia. Zdarza się 
reguła karmelitów: dużo w domu postów i umartwień. 
Niekiedy trafi się zakon biczowników: nie żałują sobie 
solidnych cięgów. W tym przypadku niedaleki krok 
do reguły kartuzów: każde milczy i całymi dniami do 
drugiego słowa nie powie. W końcu pozostaje reguła 
pustelników: każde idzie w swoją stronę”. 

To nieco humorystyczne potraktowanie małżeństwa, 
w wielu przypadkach potwierdza się. Coraz więcej zło‑
ści, zawiści, nienawiści między tymi, którzy ślubowali 
sobie miłość. Starożytne łacińskie przysłowie mówiło: 
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PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI  

EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE ATAKÓW  
NA OSOBĘ ŚW. JANA PAWŁA II

W 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II jesteśmy 
świadkami bezprecedensowych ataków na jego osobę. 
Pretekstem są rzekome zaniedbania Papieża w zakresie 
ujawniania i karania duchownych – sprawców nadużyć 
seksualnych wobec nieletnich. Osoby badające rzetelnie 
historię pontyfikatu Ojca Świętego doskonale wiedzą, 
że kwestie ochrony dzieci i młodzieży oraz przeciw‑
działania wszelkim nadużyciom ze strony duchownych 
stanowiły dla Ojca Świętego najwyższy priorytet. To 
On widział w młodych przyszłość Kościoła, dlatego 
też – jako pierwszy – wprowadził kościelne regulacje 
prawne, mające chronić najsłabszych, a tym samym 
zapoczątkował realizację procesu zmierzającego do 
wykrywania przestępstw seksualnych i karania du‑
chownych, którzy się tego dopuszczają.

Trzeba jasno powiedzieć, że dzisiejszy stan świado‑
mości w tych kwestiach oraz wprowadzane późniejsze 
wytyczne a także instrukcje postępowania, w ogromnej 
mierze wynikają właśnie z decyzji i działań św. Jana 
Pawła II. Decyzje te stanowiły inspirację dla dalszych 
kroków mających na celu ochronę dzieci i młodzie‑
ży  oraz pomoc osobom skrzywdzonym w Kościele. 
Papież przytaczał z mocą słowa z Ewangelii św. Jana: 
„i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). 
W obecnej sytuacji pragnę więc zwrócić uwagę na kilka 
istotnych faktów.

Święty Jan Paweł II – jako pierwszy – wprowa‑
dził w Kościele przepisy prawne zwiększające realnie 
ochronę dzieci i młodzieży. Już w 1993 roku wskazy‑
wał biskupom z USA, że – w przypadku przestępstw 
seksualnych – kanoniczne kary, włącznie z wydaleniem 
z kapłaństwa, są konieczne i w pełni uzasadnione. 
Dodawał, że powinny one podkreślać wagę krzyw‑
dy i wyrządzonego zła. Ojciec Święty, przypominając 
ewangeliczne słowa Jezusa , zaznaczał w liście do 
amerykańskich biskupów, że „dla tego, który sieje 
zgorszenie, lepiej byłoby mieć wielki kamień młyński 
zawieszony na szyi i utonąć w głębinach morza”. W 1994 
roku wydał specjalny indult dla Kościoła w USA, dwa 
lata później dla Irlandii, podkreślając, że nie może być 
żadnej tolerancji dla wykorzystywania seksualnego 
osób małoletnich.

W 2001 roku, wraz z wprowadzeniem norm motu 
proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, zobowiązał 
każdego biskupa oraz wyższego przełożonego zakon‑
nego, do zgłaszania wszystkich przestępstw popełnio‑
nych przez duchownych wobec małoletnich przed 18. 
Rokiem życia. W dokumencie tym czytamy m.in. „Jeśli 
ordynariusz albo hierarcha otrzyma wiadomość, przy‑
najmniej prawdopodobną, o popełnieniu przestępstwa 
zastrzeżonego, po przeprowadzeniu badania wstępnego 
winien powiadomić o tym Kongregację Nauki Wiary, 
która z wyjątkiem ewentualnego zastrzeżenia dla siebie 

fot. twitter.com/EpiskopatNews
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sprawy z powodu szczególnych okoliczności, wskazuje 
ordynariuszowi lub hierarsze sposób postępowania”. 
Od roku 2001 sprawy tego typu pochodzące z całego 
świata są zgłaszane do tejże Kongregacji.

Postawę św. Jana Pawła II jasno oddaje ponadto 
stanowisko wyrażone w 2002 roku wobec biskupów 
amerykańskich: „Ludzie muszą wiedzieć, że w stanie 
kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, 
którzy krzywdziliby nieletnich”. Trzeba więc stanowczo 
sprzeciwiać się rozszerzaniu niepopartych żadnymi 
dowodami oskarżeń o jego rzekomych zaniedbaniach 
w reagowaniu na poznane przypadki negatywnego 
zachowania duchownych i świeckich.

To św. Jan Paweł II wyznaczył kierunek działań 
w kwestii ochrony dzieci i młodzieży, który był potem 
rozwijany przez Papieża Benedykta XVI. W liście paster‑
skim do katolików w Irlandii (19 marca 2010 r.) zwrócił 
się on m.in. do duchownych tymi słowami: „Zdradziliście 
niewinnych młodych ludzi oraz ich rodziców, którzy 
pokładali w was zaufanie. Musicie za to odpowiedzieć 
przed Bogiem wszechmogącym, a także przed odpo‑
wiednio powołanymi do tego sadami”. Obecnie ten 
sam kierunek kontynuuje z mocą Papież Franciszek.

„Raport na temat instytucjonalnego dochodzenia 
i procesu decyzyjnego Stolicy Apostolskiej dotyczącego 
byłego kardynała Theodore’a McCarricka (od 1930 
do 2017) jednoznacznie dowodzi, że św. Jan Paweł II 
został cynicznie oszukany. Przed nominacją McCarricka 
na funkcję arcybiskupa metropolity waszyngtońskiego, 
św. Jan Paweł II zasięgał opinii biskupów amerykańskich 
na temat tej kandydatury. Dziś wiemy, że nie otrzymał 
pełnych informacji. Sam McCarrick – w liście z 6 sierpnia 
2000 roku zaadresowanym do sekretarza Jana Paw‑
ła II – kłamał zapewniając, że nie miał z nikim relacji 
seksualnych. Dopiero niedawno okazało się, że ofiarą 
oszustw byłego kardynała  prowadzącego podwójne 
życie, stali się nie tylko Papieże, ale także Prezydenci 
USA i Departament Stanu, z którymi współpracował. 
„Jeśli ludzie, którzy codziennie zajmowali się McCarric‑
kiem, nic nie widzieli, nie słyszeli, nie wiedzieli, a także 
nie zgłaszali niczego wyraźnie Rzymowi, to jak Papież, 
oddalony o 10 tys. km, mógł świadomie powstrzymać 
wilka w owczej skórze” (kard. Gerhard Müller).

Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu Franciszkowi za 
publikację tego raportu a także za te słowa: „Jan Pa‑
weł II był człowiekiem tak rygorystycznym moralnie, 
o takiej prawości moralnej, że nigdy nie pozwoliłby na 
awans skorumpowanej kandydatury” (Raport, s. 401). 
„Ten, kto kwestionuje świętość Jana Pawła II jest zaśle‑
piony swymi uprzedzeniami i nie wie, co mówi. Jest to 
tym bardziej przykre, gdy robią to niektórzy katolicy” 
(kard. Camillo Ruini). Odpowiedź Kościoła w Polsce na 
wspomniany raport nie może być inna niż zakładają to 
słowa Papieża Franciszka. Wraz z Papieżem wyrażam 
ponownie moje głębokie współczucie osobom skrzyw‑

dzonym przez niektórych duchownych. Konieczne jest 
sprawiedliwe osądzenie i ukaranie sprawców a także 
nieustanna troska o podnoszenie bezpieczeństwa dzieci, 
młodzieży i dorosłych w Kościele oraz we wszystkich 
innych środowiskach. Św. Jan Paweł II prowadził Kościół 
powszechny przez niemal 27 lat. W tym czasie ludzie 
z całego świata mogli go dobrze poznać, a symboliczną 
odpowiedzią na to poznanie było zawołanie „Santo 
subito” w dniu jego pogrzebu. Atak na św. Jana Paw‑
ła II – w moim przekonaniu – jest w istocie atakiem 
na nauczanie Kościoła, które ten Papież głosił w ciągu 
całego swego pontyfikatu.

Już w trakcie swego pontyfikatu Jan Paweł II był 
przedmiotem ataków. Pamiętamy najbrutalniejszy 
z nich, tj. zamach na jego życie dokonany na placu św. 
Piotra 13 maja 1981 r. „Zróbmy zasadzkę na sprawie‑
dliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym 
sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina 
nam błędy naszych obyczajów” (Mdr 2,12) – czytamy 
w Księdze Mądrości. Rzeczywiście, Papież z Polski 
już za swojego życia był niewygodny dla niektórych 
środowisk promujących „antycywilizację, a także dla 
towarzyszących im mediów. „Podejrzliwi od dawna byli 
w blokach startowych, aby zniszczyć pamięć o Janie 
Pawle II, a tym samym o Kościele katolickim, którego 
nienawidzą” (kard. Gerhard Müller). Dlatego solidary‑
zuję się ze stanowiskiem Kolegium Rektorskiego KUL, 
skierowanym do autorów fałszywych i tendencyjnych 
publikacji, których celem jest nie tyle dobro ofiar nad‑
użyć, ile szkalowanie dobrego imienia św. Jana Pawła II 
i podważanie jego autorytetu. Św. Jan Paweł II w ciągu 
całego swego pontyfikatu zdobył sobie u nas ten au‑
torytet. Ludzie, którzy nie dorównują mu wielkością, 
próbują dzisiaj go zniszczyć. Nie czynią tego jednak 
odwołując się do racjonalnych i weryfikowalnych ar‑
gumentów, ale – posługując się manipulacją – próbują 
wzbudzić wobec niego negatywne emocje.

Dziękuję więc wszystkim za dawanie prawdziwego 
świadectwa o życiu i nauczaniu tego świętego papieża. 
Wyrażam wdzięczność wszystkim osobom w Polsce 
i na świecie, za dzielenie się prawdą o tym świętym 
człowieku. Dziękuję szczególnie ludziom określającym 
się jako Pokolenie św. Jana Pawła II za przekazywanie 
wiedzy i miłości do niego kolejnej generacji, która nie 
mogła go spotkać osobiście.

Sięgajmy częściej po nauczanie papieskie i nie do‑
zwólmy zniszczyć dobrego imienia św. Jana Pawła II, 
niestrudzonego przewodnika na drodze osoby ludzkiej 
i społeczeństw do wolności.

Matkę Bożą, której św. Jan Paweł II zawierzył swoje 
życie, prośmy o to, by jego nauczanie – podobnie jak 
i jego następców – inspirowało ludzi na całym świecie 
do autentycznego życia Ewangelią Jezusa Chrystusa.

Stanisław Gądecki
(obszerne fragmenty)

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
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TWARZE KOŚCIOŁA
Kościół – jak mówi papież Franciszek - jest nie tylko tam, dokąd sięga cień naszej dzwonnicy, nie 
jest grupą elitarną, ale posłany jest do wszystkich. I może właśnie dlatego jest tak różnorodny.

Faktem jest, że obecnie Kościół postrzegany jest jako 
przestrzeń pełna paradoksów. W zasadzie nie powin‑
no to nikogo dziwić, skoro tworzą go ludzie – a ci raz 
kochają, innym razem nienawidzą, czasami schodzą 
na manowce, a później wracają jak syn marnotrawny; 
popełniają grzechy, ale też przede wszystkim czynią 
wiele dobrego. Przecież zarówno zło jak i dobro drążą 
świat niewidzialnymi czasem kanałami.  Wciąż aktu‑
alne pozostają słowa niezawodnego św. Augustyna: 
„Z powodu ignorancji i słabości swoich członków cały 
Kościół może mówić codziennie: >>Przebacz nam nasze 
winy<<”. Jakże często może zbyt często) obarczamy winą 
za zło innych, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to 
my możemy być schorzałym członkiem Kościoła – i to 
bez względu na to, czy jestem księdzem czy wiernym 
świeckim. Kościół zawiera bowiem ziarno i kąkol – i nie 
my mamy oceniać, czego jest więcej …

Niestety, dzisiejsi krytycy Kościoła – zarówno ci, 
którzy go nienawidzą, jaki i ci, którzy chcą go koniecznie 
zreformować – ustawiają się w pozycji surowych sędziów, 
patrzących na Kościół z góry i z zewnątrz. Utrzymują, 
że tylko wtedy widzą go bardziej obiektywnie, czyli … 
bardziej  wiarygodnie niż ludzie życzliwi Kościołowi. 
Mogę się zgodzić z tym, że spojrzenie z innej strony 
pozwala czasem zobaczyć problem w nowym świe‑
tle. Tylko, czy są to oceny głębsze, bardziej wnikliwe 
i bardziej trafne? Na tej samej zasadzie: czy potrzeba 
rozwodu, by rozwiązać problemy małżeńskie? Czy 
trzeba się wyrzec rodziny, aby spełniać się zawodowo? 
Wątpię. Jestem za to przekonany, że tylko ten, kto się 
utożsamia z Kościołem, komu na nim zależy, jest w sta‑
nie ten Kościół reformować. Kardynał Joseph Ratzinger 
jakże trafnie napisał: „Kościół najbardziej jest nie tam, 
gdzie się organizuje, reformuje, rządzi, tylko w tych, 
którzy po prostu wierzą i przyjmują dar wiary, który 
staje się dla nich życiem”. 

Przyczyną świętości Kościoła jest jego niewidzialne 
oblicze; to ono nadaje mu szczególną moc. Jego moralna 
siła wynika z tego, że jest on silnie złączony z Chrystu‑
sem – Głową Kościoła. Tworzy w Nim Mistyczne Ciało, 
a dzięki zesłaniu Ducha Świętego została w Kościół 
wszczepiona nieskazitelna świętość. Dlatego jest on 
nieustająco odradzającym się żywym organizmem.

 Doświadczają tego ci, którzy są w Kościele i codzien‑
nie wyznają w nim wiarę. To oni pokazują autentyczną 
twarz wspólnoty i do nich należy przyszłość. 

Arcybiskup Grzegorz Ryś w wywiadzie dla Nie-
dzieli mówi wprost: „Jeżeli my nie potrafimy pokazać 
Ewangelii, żyjąc we wspólnocie, to nie oczekujmy, że 
w rodzinie młodsi będą otaczali dziadków szacunkiem. 
Najpierw sami musimy pokazać twarz wspólnoty”. Na 
tym polega jej wiarygodność – na ukazaniu innym, że 
my żyjemy Ewangelią”. 

Coraz częściej Kościół w Polsce nazywany jest przez 
niektóre środowiska „hamulcowym”. Mówią, że jest 
ciemny i wsteczny, bo sprzeciwia się aborcji, euta‑
nazji czy związkom cywilnym osób tej samej płci … 
Jest ciemny i wsteczny nawet wtedy, gdy przywołuje 
swoich kapłanów do posłuszeństwa. Świat jakby nie 
pojmował tego, że Kościół, choć strzela się do niego 
z coraz większego kalibru, po prostu nie może trud‑
nej prawdy owijać w bawełnę, tylko dlatego, że jedni 
chcieliby Kościoła fajnego, mało wymagającego, inni 
zaś Kościoła siedzącego cicho, który nie naucza i nie 
budzi sumień… Celem Kościoła nie jest wspólnotowe 
zarządzanie wartościami i dobrami wyłącznie na własny 
użytek, w sposób, w jaki starają się to uczynić instytucje 
państwowe czy społeczne. W Kościele chodzi przede 
wszystkim o prawdę Ewangelii, o doświadczenie wiary, 
która rodzi się w spotkaniu z żywym Bogiem. 

Kościół jest wciąż żywą, dynamiczną wspólnotą, 
która kieruje ludzi ku Bogu. W takim Kościele każdy 
– jeśli tylko zechce – może znaleźć swoje miejsce. In‑
spirująca jest prezentowana w tym numerze Niedzieli 
grupa ministrantów z Katowic-Bogucic, którzy śpiewają 
o Bogu i Kościele. Ubrani są w alby, mają modne okulary 
przeciwsłoneczne. Swoim śpiewem wzbudzają zachwyt 
milionów obserwatorów w internecie. Oni odnaleź‑
li swoje miejsce… i teraz zachęcają innych młodych 
do odkrywania prawdziwej rzeczywistości Kościoła. 
To żywy dowód na to, że Kościół – jak mówi papież 
Franciszek -  jest nie tylko tam, dokąd sięga cień naszej 
dzwonnicy, nie jest grupą elitarną, ale posłany jest do 
wszystkich osób… I może dlatego jest tak różnorodny 
i pełen paradoksów.

Ks. Jarosław Grabowski
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„Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski, w trudnym czasie niewoli narodowej, 
wytrwale wzywał do ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytucji wychowawczych 
i zakładów dobroczynnych. Sam otworzył sierociniec i szkołę w stolicy, które oddał pod opie-
kę założonego przez siebie w 1857 roku Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi”  
– mówił św. Jan Paweł II.

Przyszły arcybiskup pochodził z wołyńskiej szlach‑
ty i urodził się w Wojutynie koło Łucka, w święto 
Wszystkich Świętych 1822 roku. Jako mały chłopiec 
był niezwykle energiczny i nawet trochę porywczy. 
Sam wspominał, że kiedyś służąc do Mszy św. zauważył 
biegającą po kościele mysz i nie namyślając się wiele, 
rzucił w nią ministranckim dzwonkiem. Ale nad jego 
prawym charakterem czuwała mądra i bardzo poboż‑
na mama Ewa, którą władze carskie zesłały za udział 
w spisku Szymona Konarskiego na Sybir. 

Zygmunt studiował matematykę, a w Paryżu przyjaź‑
nił się z Juliuszem Słowackim, którego odwiedzał także 
w czasie choroby i był przy śmierci wieszcza. W stolicy 
Francji utrzymywał także kontakty z żołnierzami napo‑
leońskimi i powstańcami listopadowymi, znał również 
Krasińskiego, Mickiewicza, Norwida i Czartoryskich. 
Wziął udział w powstaniu 1844 roku w Poznańskiem, 
a jego upadek ciężko przeżywał: „Uczucia patriotyczne 
tak dalece górowały nad wszystkimi innymi, nawet nad 
uczuciem religijnym, że nie pojmowałem szczęścia dla 
siebie póki ojczyzna moja jęczała w kajdanach, samo 
życie wydawało mi się ciężarem”. Ostatecznie wrócił 
do zaboru rosyjskiego i w Żytomierzu wstąpił do se‑
minarium duchownego, bo uważał, że w ten sposób 
przysłuży się Ojczyźnie. W 1855 roku został wyświę‑
cony na księdza. Pracował w parafii w Petersburgu, 
przy klasztorze oo. Dominikanów uczył matematyki. 
Duszpasterzował też wśród nawróconych na katolicyzm 
Rosjan z wyższych sfer. Założył również potajemnie 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, 
zajmujące się sierotami i staruszkami.

Niespodziewanie mianowano go biskupem metro‑
politą warszawskim. Został nim niedługo przed wy‑
buchem Powstania Styczniowego, gdy prawie w całym 
społeczeństwie obudził się patriotyczny zapał. Warsza‑
wiacy uważali go za zdrajcę, który służył carowi. Ks. 
arcybiskup Feliński był przeciwny walce zbrojnej, bo 
nie chciał, by jego rodacy przelewali krew i ginęli. Ale 
kiedy rozpoczęło się powstanie, napisał do cara list, 
prosząc o wstrzymanie prześladowań i namawiając, aby 
uczynił z Polaków naród niepodległy. Car uznał to za 
zdradę i kazał aresztować arcybiskupa. W czasie prze‑
słuchań w Petersburgu nie zgodził się udzielić poparcia 

antypolskiej polityce cara, mówiąc: „Jest trzeci obóz, co 
walczy w obronie bezwzględnej prawdy i nieomylnej 
sprawiedliwości, ale nie karabinem i sztyletem, jeno 
mieczem Bożego słowa”. Zesłano go do Jarosławia 
nad Wołgą. Wtedy dopiero Polacy zrozumieli, że był 
prawdziwym patriotą. 

Z zesłania zwolniono go po 20 latach. Osiadł w Galicji, 
w Dźwiniaczce, ponieważ do Warszawy nie pozwolono 
mu wrócić. Jako prosty ksiądz żył wśród katolików 
i unitów, pomagając Sybirakom. Zmarł 17 września 
1895 roku w pałacu ks. bpa Jana Puzyny w Krakowie. 
Po pogrzebie na Cmentarzu Rakowickim, przewieziono 
trumnę do Dźwiniaczki. Ćwierć wieku później, w 1921 
roku, prochy arcybiskupa spoczęły w podziemiach 
Katedry w Warszawie. 

Zygmunt Szczęsny Feliński był człowiekiem nie‑
zwykłej pokory. Wszystkim, co posiadał, dzielił się 
z biednymi, których często gościł pod swoim dachem. 
Miał niewiele własnych rzeczy. Umartwiał się i po‑
ścił, a swoje cierpienia ofiarował za Naród i Kościół. 
Błogosławionym ogłosił go w 2002 roku, na Błoniach 
w Krakowie, papież Jan Paweł II, a świętym – Benedykt 
XVI w 2009 roku w Rzymie.
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Zostali włączeni do Wspólnoty Kościoła...

Rok 2020 w naszej wspólnocie parafialnej

Sakrament małżeństwa zawarli...

 Odeszli do Domu Ojca....

  1. śp. Tadeusz Kajstura  l. 67 
  2. śp. Helena Gabzdyl  l. 88 
  3. śp. Zofia Foltyn  l. 66 
  4. śp. Maria Żyła  l. 85 
  5. śp. Tadeusz Kołatek  l. 65
  6. śp. Maria Mokrzycka  l. 88 
  7. śp. Otton Czauderna  l. 84
  8. śp. Aniela Błasiak  l. 85 
  9. śp. Rozalia Kopel  l. 94 
10. śp. Józef Skórkiewicz  l. 78
11. śp. Zofia Świeży  l. 89
12. śp. Maria Śleziak  l. 63
13. śp. Rudolf Bijok  l. 75 
14. śp. Maria Tomica  l. 88

15. śp. Franciszek Wawrzyczek  l. 78
16. śp. Tadeusz Smelik  l. 89
17. śp. Helena Morawiec  l. 78
18. śp. Wanda Łabudek  l. 75
19. śp. Wojciech Łazarz  l. 77
20. śp. Małgorzata Motyka  l. 64
21. śp. Helena Szuster  l. 86
22. śp. Krzysztof Mikołajczyk  l. 52
23. śp. Franciszka Kamińska  l. 90
24. śp. Krystyna Machej  l. 68
25. śp. Irena Ćwięczek  l. 68
26. śp. Franciszek Morawiec  l. 79
27 śp. Bronisław Łojko  l. 70

1. Fabian Wiktor Szczerba 
2. Stanisław Józef Parchański 
3. Hanna Janina Siąkała 
4. Alicja Kinga Kołodziejczak 
5. Łukasz Franciszek Popik 
6. Maja Grygierek
7. Natan Marek Szajter 
8. Maria Anna Machej
9. Tymoteusz Marcin Sztuchlik
10. Weronika Maria Tomaszko
11. Bartłomiej Michał Tomaszko 

12. Olga Ewa Miech
13. Łukasz Tomasz Hanzel
14. Martyna Anna Pszczółka
15. Leon Jurkowski 
16. Emilia Lipa
17. Tymoteusz Lipa
18. Jagoda Krystyna Myślińska 
19. Stanisław Łukasz Kropka
20. Liwia Marta Cichoń
21. Maria Marta Szyszkowska

1.  Aleksandra Woźniak – Krystian Kujawa  
2.  Agnieszka Kępka – Daniel Wietrzycki 
3.  Anna Ćwiertnia – Kamil Loter 
4.  Sabina Dyjak – Daniel Koziołek
5.  Małgorzta Staniek – Wojciech Kania 
6.  Ewelina Hanzel – Mateusz Szczypka 

7.  Izabela Lema – Adrian Polok 
8.  Patrycja Frycz – Jakub Stercuła 
9.  Adrianna Machej – Tomasz Hanzel 
10.  Kinga Probierz – Kamil Kołodziejczak 
11.  Patrycja Krężelok – Krzysztof Nogowczyk

śp. Ludwik Ozga - pogrzeb w Cieszynie   l. 87
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INTENCJE MSZALNE

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W piątek 1 stycznia – NOWY ROK – 2020  

– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
Chcemy wszystkie dni Nowego Roku polecić  
Sercu Matki Boga i ludzi. W tym dniu modlimy 
się o pokój na świecie.

2. W środę, 6 stycznia przypada Uroczystość  

Objawienia Pańskiego. W całym Kościele jest to 
Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym dniu 
odbywa się poświęcenie wody, kredy i kadzidła. 
Również w dniu przypada 7 rocznica święceń 
biskupich oraz ingresu do katedry św. Mikołaja 
w Bielsku-Białej Księdza Biskupa Romana Pindla. 
Modlimy się w intencjach naszego Pasterza oraz 
całej diecezji. 

3. W niedzielę, 10 stycznia przypada święto Chrztu 
Chrystusa, które kończy liturgiczny okres  
Bożego Narodzenia.

4. W czwartek, 14 stycznia – obchodzimy Dzień 
migranta i uchodźcy.

5. W niedzielę, 17 stycznia – Kościół Katolicki  
w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu.

6. W dniach 18 – 24 stycznia – w całym Koście‑
le przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność  
Chrześcijan. 

7. We wtorek, 26 stycznia Kościół Katolicki w Polsce 
obchodzi Dzień Islamu.

8. W niedzielę, 31 stycznia na sumie o 11.00 – Chrzty 
i Roczki. Nauka chrzcielna dla rodziców i chrzest‑
nych w piątek 29 stycznia po Mszy św. wieczornej. 

01.01.2021 Piątek – NOWY ROK  
– Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi

 7.30 Za Parafian
 9.30 Rudnik: Za + Małgorzatę Motyka – od rodzin 

Machej – Cieślar.
11.00 Za + Marię Śleziak – od bratanka Przemy‑

sława z Anią i dziećmi z Kamesznicy.
17.00 Za + Franciszka Wawrzyczka – od siostry Małgo‑

rzaty Parchańskiej.

02.01.2021 I Sobota – Wspomnienie 
Świętych Bazylego Wielkiego 
i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów 
i doktorów Kościoła

8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepo‑
kalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 Za + Zofię Świeży – od z rodziny Kudłacz  
z Kszczonowa. 

 03.01.2021  II NIEDZIELA 
PO NARODZENIU PAŃSKIM

 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski 
w minionym roku, z prośbą o zdrowie, 

Boże  błogosławieństwo i opiekę Opatrz‑
ności Bożej dla całej rodziny oraz o Dary  
Ducha Świętego dla wnucząt i do Matki Bożej  
Królowej Pokoju – o pokój dla Świata. 

 9.30 Rudnik: Z okazji 40 urodzin Anny Mikołaj‑
czyk – z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. 

11.00 Za + Marię Śleziak – od koleżanek z pracy.
16.30 Nieszpory 
17.00 Za + Jana, + żonę Antoninę, synów Stani‑

sława, Antoniego, Józefa, córkę Władysławę 
z mężem Telesforem.

04.01.2021 Poniedziałek
17.00 1. Za ++ Jana, Władysławę Ciesielskich, Martę, 

Alojzego Walica, ++ z rodzin Tengler, Walica, 
Śleziak; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Tadeusza Smelik – od Zarządu 
i  Członków Klubu Sportowego ,,Błyskawica’’.

05.01.2021 Wtorek
17.00 1. Za + Zofię Świeży – od rodziny Kudłacz 

i Stanaszek.
 2. Za + Tadeusza Smelik – od Stanisławy 

i Jana Czakon.
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06.01.2021 Środa – UROCZYSTOŚĆ 
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

 7.30 Za ++ Zofię Świeży – od sąsiada Józefa 
Mędrek z synem Michałem.

 9.30 Rudnik: Za ++ Otylię, Gustawa Wawrzyczek, 
siostrę Lidię, ++ dziadków z obu stron; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 11.00 Za + Helenę Morawiec - od koleżanek z KGW 
z Kończyc Wielkich.

17.00 Za ++ Albertynę, Karola Kopel, rodziców 
z obu stron, ++z rodzin Kopel, Krzeszewski, 
Kłopeć, dusze w czyśćcu cierpiące. 

07.01.2021 I Czwartek
17.00  1. Za + Marię Śleziak - od Mariana.
 2. Za ++ Bronisławę Pupek, Marię Kwiczala, 

Huberta Parchańskiego – od kuzynek.

08.01.2021 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Pawła Teper, dziadków, Wero‑

nikę, Pawła Teper, Alojzję, Mateusza Ściskała
17.00 Za + Franciszka Wawrzyczek - od rodziny Szeląg 

i Pisiut.

09.01.2021 Sobota
 8.00  Za + Tadeusza Smelik – od Justyny Morski  

– Żmij i Marii Krzyżowskiej.
17.00 Za ++ Józefa Stoły w 2 rocznicę śmierci.

10.01.2021 NIEDZIELA – ŚWIĘTO 
CHRZTU PAŃSKIEGO

 7.30 Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśli‑
wość dla + Jarosława Koczy – w 16 rocznicę 
śmierci i jego dziadków oraz za rodzinę  
do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Józefa, Zofię Machej, syna  
Bolesława, córkę Helenę, Stefana Rom, Józefa, 
Annę Czepczor, synów Tadeusza i Józefa, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Za + Marię Śleziak o miłosierdzie Boże 
i światłość wiekuistą – od Irminy i Ireneusza 
Ciemała z rodziną.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Roberta Majętnego, ++ rodziców, dusze 

w czyśćcu cierpiące.

11.01.2021 Poniedziałek
17.00 Za + Helenę Morawiec – od Władka, Mietka 

i Wacka z rodzinami.

12.01.2021 Wtorek
17.00 1. Za + Franciszka Wawrzyczka – od siostry 

Anny Węglorz.

 2. Za ++ Justynę, Wiktora Stoszek, Annę, 
Alojzego Stoły, córkę Marię, synów Felik‑
sa, Józefa, Wiktora, dziadków z obu stron,  
++ z rodzin Siekierka, Stoszek, Stoły, Owcza‑
rzy, + Ks. Tadeusza Czerneckiego, siostrę 
Elżbietę; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.01.2021 Środa
16.00 Rudnik: Za + Małgorzatę Motyka  

– od rodziny Czendlik.
17.00 Za ++ Józefa, Stefanię Kuchejda, syna  

Stanisława, wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin 
Kuchejda i Klimosz.

14.01.2021 Czwartek
17.00 1. Za + Tadeusza Smelik – od Marii Grim 

z Kończyc Małych.
 2. Za ++ Zofię, Stanisława Czyż – od rodzi‑

ny Koczy.

15.01.2021 Piątek
16.00 Rudnik: Za + Józefa Szajter - od żony.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Lucynę Iskrzycką, 

jej męża, ++ z rodziny.

16.01.2021 Sobota
 8.00 Za + Helenę Morawiec – od rodzin Matloch 

i Piekar.
17.00 Za + Marię Śleziak – od Danuty i Rafała 

z dziećmi z Koniakowa.
21.00 Apel Jasnogórski

17.01.2021 II NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Leopolda Goryczkę, żonę Eufemię, 

brata Jana, siostrę Helenę, ++ z rodzin  
Węglarzy, Koczor i Szweda

 9.30 Rudnik: Za + Małgorzatę Motyka – od rodzin 
Majętny i Machej.

11.00  Za + Franciszka Wawrzyczka – od rodzin 
Bijok i Wojacki.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Tadeusza Kajsturę – w I rocznicę śmier‑

ci ‑ od siostrzenicy Magdaleny.

18.01.2021 Poniedziałek
17.00 Za ++ Teresę, Michała, Antoniego Hecz‑

ko, Annę, Józefa, Andrzeja Kajzar, Zuzannę  
Jałowiczor, Mariana, Jerzego Foszczyński,  
++ z rodziny Legierski.

19.01.2021 Wtorek – Wspomnienie 
Św. Józefa Sebastiana Pelczara, 
biskupa 

17.00 1. Za ++ Zofię, Jana Gremlik, Władysława Żyłę.
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 2. Za + Helenę Morawiec – od pracowni‑
ków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w  Kończycach Wielkich.

20.01.2021 Środa
16.00 Rudnik: Za + Małgorzatę Motyka –  

od rodziny Bukowski.
17.00 Za + Franciszka Wawrzyczka – od rodziny  

Brychcy.

21.01.2021 Czwartek – Wspomnienie 
Św. Agnieszki, dziewicy 
i męczennicy

17.00 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
Agnieszki z okazji imienin.

 2. Za + Marię Śleziak - od Iwony i Jerzego 
z dziećmi z Kamesznicy.

22.01.2021 Piątek
16.00  Rudnik: Za ++ Antoninę, Emila Lebioda, 

wszystkich ++ z rodzin Chmiel, Lebioda, 
Kłósko.

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Edwarda  
Jurgałę – w rocznicę śmierci, rodziców,  
teściów, szwagrów, ++ Lucynę i Bogdana,  
++ z rodziny.

19.00 Nowenna Pompejańska

23.01.2021 Sobota
 8.00  Władysławę, Telesfora Waleczek
12.30 Ślub rzym.: Barbara Ociepka – Szymon 

Wydra
17.00 Za + Franciszka Wawrzyczka – od rodziny 

Szajter z Cieszyna.

24.01.2021 III NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 1. Z okazji 15 urodzin Zosi z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego 
i opiekę Aniołów Stróżów. 

 9.30 Rudnik: Za ++ Franciszka Borski, żonę  
Martę, + Franciszkę, rodziców z obu stron, 
++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

11.00 Za + Małgorzatę Motyka – od kuzynów 
z  rodzinami.

16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Anielę Ociepka, Krzysztofa Pietrzyk, 

Józefa Gałuszkę, Marię Chowaniec, Emilię 
Wróbel, Franciszka, Annę Gabzdyl, syna 
Erwina, + Bolesława, Helenę Gabzdyl, dusze 
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrz‑
ności Bożej.

25.01.2021 Poniedziałek – ŚWIĘTO 
NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, 
APOSTOŁA

17.00 Za + Helenę Morawiec – od rodzin Matuszek 
i Ćwiertnia.

26.01.2021 Wtorek – Wspomnienie 
Świętych biskupów Tymoteusza 
i Tytusa

17.00 1. Za + Marię Śleziak – od Doroty i Dariusza 
z Kamesznicy.

 2. Za ++ Emila, Marię Bijok, synową Martę, 
rodziców z obu stron; domostwo do Opatrz‑
ności Bożej.

27.01.2021 Środa
16.00 Rudnik: Za + Małgorzatę Motyka  

– od sąsiadów z Cieszyna.
17.00 Za + Franciszka Wawrzyczka – o rychłe 

wybawienie i radość nieba – od Elżbiety 
i Karola.

 28.01.2021 Czwartek – Wspomnienie 
Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera 
i doktora Kościoła

17.00 1. Za + Helenę Morawiec – od członków 
OSP – Kończyce Wielkie.

 2. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimie‑
rza, Stanisławę, + o. Ottona.

29.01.2021 Piątek
16.00 Rudnik: Za + Małgorzatę Motyka – od Marka 

Gabzdyla z rodzinami.
 17.00 1. Msza św. 6 – tyg.
 2. Za + Zofię Foltyn - w 1 rocznicę śmierci.

30.01.2021 Sobota
8.00  Za + Tadeusza Smelik – od Tadeusza  

Frydeckiego z córkami i ich rodzinami.
17.00 Za + Marię Śleziak – od Piotra i Józefa  

Śleziak z Kamesznicy

31.01.2021 IV NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za + Otylię Wieliczka.
 9.30 Rudnik: Za ++ Bronisławę Chmiel w 4 rocz‑

nicę śmierci, męża Teofila, syna Bronisława, 
córki Annę, Renatę, Elżbietę, rodziców z obu 
stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Za + Franciszka Wawrzyczka – od Wioletty 
i Renaty.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Edwarda Rychły – od rodzin Żyła  

i Stoszek.



8 I – Prawa Str. Piotrówki – piątek
 ul. Kościelna 6, 7;  ul. Szkolna 2a;
 ul. Stroma 20, 10, 8, 2

15 I – Prawa Str. Piotrówki – piątek
  ul. Wierzbowa 3, 4, 6, 11,
  ul. Kościelna 30

23 I – Prawa Str. Piotrówki - sobota
 ul. Wierzbowa 19, 25, 10 A, 23, 29, 39 

29 I – Prawa Str. Piotrówki – piątek
  ul. Wierzbowa 16, 43;
  ul. Olszowa 14 11, 9;
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   Tadeusz Machej, Joanna Wieliczka-Szarkowa, Teresa Staniek, Kamila Gawlas.
Adres Redakcji:  43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii. 
Nr konta:  BS Cieszyn  50 8113 1017 2003 0176 5694 0001

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – na-
bożeństwo 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  
- Nabożeństwo Pompejańskie
I Czwartek – nabożeństwo o powołania 
kapłańskie, 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 znie-
wagi 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

LITURGICZNE OBCHODY MIESIĄCA:
01.01. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi
02.01. – Wspomnienie Świętych Bazylego 

 Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, 
 biskupów i doktorów Kościoła

06.01. – Uroczystość Objawienia Pańskiego  
– Trzech Króli 

10.01. – Święto Chrztu Pańskiego
19.01. – Wspomnienie Św. Józefa Sebastiana 

 Pelczara, biskupa
21.01. – Wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy 

i męczennicy
25.01. – Święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła
28.01. – Wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, 

prezbitera i doktora Kościoła

OGŁOSZENIA

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 stycznia (tj. piątek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

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.



8.12.2019 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny



24.12.2020 – PASTERKA RUDNIK 

6 stycznia 
– Uroczystość  

   Objawienia  

   Pańskiego  

– Trzech Króli
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