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ZAGRODY NASZE WIDZIEĆ PRZYCHODZI

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, daje nam sposobność do uczczenia Eucha-
rystii w sposób godny, z całym przepychem procesyjnym po ulicach miast i drogach wiejskich. 
Nie jest to możliwe w Wielki Czwartek, w pamiątce ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Po 
Mszy Świętej i przyjęciu Jezusa w Komunii Świętej wyjdziemy radośnie na ulice naszej parafii, by 
towarzyszyć Chrystusowi w błogosławieniu naszym domostwom i w tym publicznym wyznaniu, 
że On jest naszym Panem. 

Boże Ciało w Polsce obchodzi się w czwartek, po 
oktawie Zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto 
ruchome wypadające zawsze 60 dni po Zmartwychwsta-
niu Pana Jezusa. Wielu patrzy na piękne procesje, słucha 
eucharystycznych pieśni i nie rozumie - „Co to jest?”. 
Pytają niewierzący, ci, co utracili wiarę, albo zatrzymali 
się w swojej chrześcijańskiej edukacji i nigdy nie odkryli 
tajemnicy pokarmu Boskiego dla człowieka. Chrystus 
też nie chce być tylko „obnoszony” po ulicach, Chrystus 
nie chce mieszkać w złotych tabernakulach, przebywać 
samotnie nawet w najpiękniejszych kościołach. Jezus 
Chrystus chce mieszkać nade wszystko w naszych sercach, 
chce być naszym codziennym pokarmem, abyśmy Go czcili 
naszym życiem, naszymi uczynkami. Procesje i nabożeń-
stwa powinny być wyrazem naszej wewnętrznej wiary, 
i naszej zażyłej bliskości z Bogiem. Chce być Bogiem żywym 
w naszym codziennym życiu.

Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba,
Pod postaciami ukryty chleba.

Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się dzieciom Jego powodzi.

Otocz Go w koło rzeszo wybrana, 
Przed twoim Bogiem zginaj kolana.

Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On twoim Ojcem On Przyjacielem.

Ks. Proboszcz

ZAPROSZENIE

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 21.06.2014 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 
Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl

Zatrzymamy się przy czterech ołtarzach pięknie 
przyozdobionych zielenią, kwiatami i rozważymy czym 
jest Eucharystia. Każdy ołtarz ma swoja tematykę w 
czytaniach i modlitwach. I tak: I - Eucharystia jest Ofiarą; 
II - Eucharystia jest Pokarmem Dusz; III - Eucharystia jest 
Zadatkiem Nieśmiertelności; IV - Eucharystia jest Sakra-
mentem Zjednoczenia. 

Ten pierwszy sposób łączy się z ołtarzem, ze Mszą 
Świętą, która jest uobecnieniem tej Jedynej Krwawej Ofiary 
Jezusa na krzyżu. Codziennie usta kapłańskie powtarzają 
we Mszy Świętej te piękne słowa: Módlcie się, aby moją 
i waszą Ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Nasze życie 
wieczne zawdzięczamy Ofierze Chrystusa na Kalwarii. 

Przy drugim Ołtarzu modlić będziemy się o pokarm, 
bo wiemy jak on jest ważny w życiu i jaka to tragedia, gdy 
go brak. Ludzie umierają z głodu jeszcze dziś. Stąd ważna 
jest troska o pokarm dla ciała. Ale człowiek to nie tylko 
ciało, posiada jeszcze duszę nieśmiertelną i drugi Ołtarz 
przypomina nam, że Chrystus w Eucharystii jest pokar-
mem dusz. Przy tym Ołtarzu postanówmy często posilać 
się Bożym Chlebem, najlepiej w czasie Mszy niedzielnej 
a nawet codziennie. Ten Boży Chleb da nam siłę do przecież 
nie zawsze łatwego życia. 

Trzeci Ołtarz mówi nam, że Eucharystia jest zadatkiem 
nieśmiertelności. Przyjmując Komunię Świętą, nabywamy 
już częściowo prawa do życia nieśmiertelnego z Bogiem. 
Zapewnia nas o tym Jezus: Kto spożywa Ciało Moje i pije 
Krew Moją, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym [J 6, 54]. 

Znów czwarty Ołtarz pragnie nam przypomnieć, że 
Eucharystia jest Sakramentem Zjednoczenia. Jezus tak 
bardzo pragnie jedności. Gdybyśmy częściej spotykali się 
przy Stole Pańskim, byłaby większa jedność wśród nas 
katolików, a to z kolei sprzyjałoby ekumenizmowi. 

Zagrody nasze widzieć przychodzi
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Pielgrzymi
Kochający Bóg nieustannie przyzywa człowie-

ka, szuka i czeka na niego. Z kolei, każdy czło-
wiek w swoim wnętrzu nosi również tęsknotę za 
Bogiem – pragnienie kontaktu z Nim.

O czym mówi Psalm 122, który tak się rozpoczyna: 
„Uradowałem się, gdy mi powiedziano: >>Pójdziemy do 
domu Pańskiego<<.” Mówi o tym, że lud izraelski z radością 
pielgrzymował do świątyni jerozolimskiej.

Jezus Chrystus jest pierwszym Pielgrzymem. Aposto-
łowi Tomaszowi powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą,  
i życiem” (J 14,6). Tuż przed swoim Wniebowstąpieniem 
polecił jedenastu Apostołom: „Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Chrześci-
jaństwo  jest z nakazu Chrystusa misją czyli drogą.

Przez całe dwa tysiąclecia ludzie pielgrzymują do Ziemi 
Świętej. Tu chcą oddychać klimatem miejsc, które są świad-
kami ziemskiego życia naszego Zbawiciela. Tam wszystkie 
dróżki, głazy, miejsca są relikwiami, po których stąpały 
stopy Jezusa. Pielgrzymki te są praźródłem wszystkich 
innych pielgrzymek do miejsc świętych. Szczególnymi były 
też wyprawy krzyżowe, gdy zaszła potrzeba wyzwolenia 
świętych miejsc z rąk niechrześcijan.

Również Polacy odbywali pielgrzymki do Ziemi Świętej, 
przywożąc stamtąd cenne pamiątki i tworząc potem na 
ziemiach polskich liczne kalwarie, które przypominają 
i naśladują wygląd miejsc świętych. Również z Jerozo-
limy już w XII w. sprowadzono do Polski zakon rycerzy 
Grobu Pańskiego (Bożogrobcy). Siedziba ich dzisiaj jest 
w Miechowie. 

Od II w. chrześcijanie byli prześladowani. Rosła licz-
ba miejsc pielgrzymkowych, którymi stawały się groby 
męczenników. Wśród nich najważniejszy jest grób świętych 
Piotra i Pawła w Rzymie. Męczeństwo chrześcijan wpisane 
jest w mękę Chrystusa.

Z biegiem lat, na całym świecie przybywało miejsc 
pielgrzymkowych związanych z objawieniami Najświętszej 
Maryi Panny i sanktuariów, w których czczony jest Jej obraz 
lub figura, gdzie Bóg wysłuchuje modłów zanoszonych do 
Niego przez wstawiennictwo Maryi.

Ludzie pielgrzymują z potrzeby ducha – aby się spotkać 
z Bogiem na modlitwie i w sakramentach świętych, aby 
pojednać się z Bogiem i z ludźmi, aby ofiarować Mu swój 
trud. Intencje pielgrzymów bywają i dziękczynne i błagal-
ne.

Pielgrzymują pątnicy pojedynczo, całymi rodzinami, 
często całe wspólnoty – np. młodzież, rolnicy, górnicy. 
Bywają pielgrzymki piesze, autokarowe, rowerowe, moto-
cyklowe…

Zespołowe pielgrzymki zawiązują więzi wspólnotowe. 
Uczestnikom otwierają oczy na potrzeby innych.  Takie 
wędrówki, często w trudnych warunkach pogodowych 
rodzą autentyczną miłość bliźniego. Pielgrzymka otwiera 
też oczy na fizyczne i duchowe piękno.

Najbardziej znane u nas są doroczne piesze pielgrzymki 
na Jasną Górę. Biorą w nich udział nasi kapłani i świeccy. 
Co roku też liczna grupa parafian udaje się pod przewod-
nictwem naszego ks. Proboszcza Andrzeja na kilkudniową 
pielgrzymkę do miejsc o szczególnych walorach historycz-
nych i duchowych.

Bieżący rok jest wyjątkowy: papież Franciszek wyniósł 
na ołtarz dwie wielkie postacie Kościoła – św. papieża Jana 
XXIII i św. papieża Jana Pawła II. Prawdopodobnie jeszcze 
tego roku jesienią kanonizowany będzie Sługa Boży papież 
Paweł VI, następca papieża Jana XXIII. Kanonizacji doko-
nuje obecny papież, który urzeka świat wyjątkowością 
– choćby pod względem prostoty i ubóstwa.

Również  pod względem pielgrzymowania rok bieżący 
zapowiada się obiecująco. Jedna pielgrzymka diecezjalna, 
z Bielska do Łagiewnik odbyła się w dniach 30 kwietnia 
– 3 maja. Piechotą z Bielska do Krakowa podążało ok. 
1100 pątników, a wśród nich nasz wikariusz ks. Michał 
z dziewiątką młodzieży. Właśnie 3 maja po południu, na 
zakończenie pielgrzymki, Biskup Ordynariusz Roman 
Pindel dokonał aktu zawierzenia naszej Diecezji Miło-
sierdziu Bożemu. Pozwolę sobie zacytować jedno tylko 
zdanie z wypowiedzi ks. Michała po odbytej pielgrzymce, 
jaką zamieścił „Gość Niedzielny” : „Czuję wielką radość, że 
mogliśmy razem dotrzeć do sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia i wspólnie zawierzyć Mu siebie, nasze rodziny, parafie.” 
Trzeba dodać, że podobnie radosne były wypowiedzi 
młodzieży po zakończonej pielgrzymce. Chwała Panu i tej 
młodzieży – Bóg zapłać!

Gdy powstaje ten artykuł, trwają ostatnie przygoto-
wania do wyjazdu pielgrzymów do Rzymu, do Stolicy 
Apostolskiej, do grobu św. Jana Pawła II. Trwają też zapisy 
na tegoroczne spotkanie młodzieży na polach Lednicy dnia 
7 czerwca. Z pewnością i w sierpniowej pielgrzymce do 
Częstochowy nie braknie chętnych spośród nas. Jesienią 
zaś wraz z ks. proboszczem Andrzejem grupa parafian 
uda się do Mediugoria.

Wszystkim pielgrzymom i duchowym przewodnikom 
wyrażamy wdzięczność za ponoszony trud – dla nas i za 
nas – za tych, którzy z różnych przyczyn już takich wędró-
wek nie podejmują. Drodzy Pielgrzymi wyruszają i dźwi-
gają bagaże swoich problemów i naszych, za co wszyscy 
jesteśmy im wdzięczni. 

Życzymy bezpiecznych wędrówek i powrotów oraz 
niezapomnianych przeżyć duchowych.

Józef
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ORĘDZIE NIEPOKALANEJ – RÓŻANIEC W OBJAWIENIACH FATIMSKICH

Od maja do października przypomnimy sześć objawień Niepokalanej w Fatimie.

Orędzie Niepokalanej  
– Różaniec w objawieniach fatimskich

Trzecie objawienie

Zbliżał się dzień 13 lipca 1917 r. Łucja miała nowe 
wątpliwości i chciała zrezygnować z Cova da Iria... Jednak 
nie mogła oprzeć się jakiejś niewidzialnej sile, która popę-
dzała ją do pójścia. Piękna Pani ukazała się w podobnych 
co poprzednio okolicznościach i na pytanie Łucji: „Czego 
Pani chce ode mnie?”

Znowu prosiła, by dzieci przyszły pod dąb 13-go każde-
go miesiąca i by codziennie pobożnie odmawiały różaniec 
dla szybkiego zakończenia wojny, bo jak powiedziała, tylko 
Ona może tu pomóc. Łucja prosiła Panią, by uczyniła jakiś 
cud, by wszyscy uwierzyli i by wyjawiła swoje imię. Pani 
zapewniła, że jeśli będą tu przychodzić co miesiąc, aż do 
października, wówczas uczyni wielki cud i powie kim jest. 
Na prośby Łucji o uzdrowienia Pani zaznaczyła, że osoby 
te muszą modlić się różaniec. Napominała też dzieci, 
by w chwilach cierpień ofiarowały ból za grzeszników, 
mówiąc: „O Jezu, z miłości ku Tobie”

Druga tajemnica
Nagle stojący obok ludzie usłyszeli bolesny krzyk 

Łucji i zobaczyli na twarzy ogromny smutek. Gdy Pani 
zniknęła, dzieci ocknęły się z ekstazy, ludzie podbiegali 
do nich i zarzucali je pytaniami, gdyż po wydanym przez 
Łucję bolesnym okrzyku, dzieci zasłonił obłoczek i słońce 
nieco przygasło. Pytana o powód przerażenia, Łucja nie 
chciała z nikim mówić, odpowiadając wreszcie, że to jest 
tajemnica.

Przez długie lata świat nie znał tej tajemnicy, Franciszek 
i Hiacynta zabrali ją ze sobą do grobu. Dopiero na 25- lecie 
objawień fatimskich władze kościele postanowiły odkryć 
jedną jej część.

Oto co Łucja pisze na ten temat:
Przy słowach: „Ofiarujcie się za grzeszników!” 

Najświętsza Panna rozchyliła znowu ręce, z których bił 
snop promieni, przenikał ziemię i ujrzeliśmy jakby wielkie 
morze ognia. W ogniu tym byli czarni i osmoleni diabli oraz 
dusze w ludzkich postaciach podobne do przeźroczystych, 
rozżarzonych węgli. Postacie te były wyrzucane z wielką 
siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich 
stron jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch 
bez ciężaru i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków, 
wycia i bólu rozpaczy, wywołując dreszcz zgrozy. Złe 
duchy wyróżniały się okropnymi i wstrętnymi kształtami 
zwierząt strasznych i nieznanych, ale przeźroczystych jak 
czarne, rozpalone węgle.

Ta wizja trwała moment.
Druga sprawa dotyczyła oddania się Niepokalanemu 

Sercu Maryi. Z wyrazem błagania o pomoc zwróciliśmy 
wzrok na Matkę Bożą, która powiedziała nam z dobrocią 
i smutkiem:

„Zobaczyliście piekło, gdzie idą dusze biednych grzeszni-
ków, Pan chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mojego 
Niepokolanego Serca, aby ich uratować. Jeśli zrobicie to, 
co wam powiem, wiele dusz zostanie uratowanych i nasta-
nie pokój. Wojna ta zbliża się ku końcowi. Jeśli jednak nie 
ustanie obraza Boska, wówczas przeminie niedługi czas,  
a pod następnym pontyfikatem rozpocznie się nowa wojna, 
jeszcze straszniejsza.

Dalej mówiła: „Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane 
światło, wiedzcie, że jest to znak od Boga, iż zbliża się kara 
na świat za liczne zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześlado-
wanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, powinien 
Ojciec Święty poświęcić świat memu Niepokalanemu Sercu, 
a w pierwsze soboty każdego miesiąca ustanowić Komunię 
Św. na zadośćuczynienie za ludzkie grzechy. Jeżeli te moje 
życzenia się spełnią, wtedy Rosja się nawróci i nastąpi pokój. 
W przeciwnym razie błędna propaganda się rozszerzy  
i wywoła wojny i prześladowania Kościoła. Wielu dobrych 
ludzi zostanie umęczonych. Ojciec Św. będzie cierpiał.  
W końcu moje Niepokalane Serce zatryumfuje.”

To ukazanie się Matki Najświętszej  13 lipca odbyło się 
przy kilkutysięcznym tłumie i rozsławiło to miejsce na cały 
kraj i poza jego granice.
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Pielgrzymi
Kochający Bóg nieustannie przyzywa człowie-

ka, szuka i czeka na niego. Z kolei, każdy czło-
wiek w swoim wnętrzu nosi również tęsknotę za 
Bogiem – pragnienie kontaktu z Nim.

O czym mówi Psalm 122, który tak się rozpoczyna: 
„Uradowałem się, gdy mi powiedziano: >>Pójdziemy do 
domu Pańskiego<<.” Mówi o tym, że lud izraelski z radością 
pielgrzymował do świątyni jerozolimskiej.

Jezus Chrystus jest pierwszym Pielgrzymem. Aposto-
łowi Tomaszowi powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą,  
i życiem” (J 14,6). Tuż przed swoim Wniebowstąpieniem 
polecił jedenastu Apostołom: „Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Chrześci-
jaństwo  jest z nakazu Chrystusa misją czyli drogą.

Przez całe dwa tysiąclecia ludzie pielgrzymują do Ziemi 
Świętej. Tu chcą oddychać klimatem miejsc, które są świad-
kami ziemskiego życia naszego Zbawiciela. Tam wszystkie 
dróżki, głazy, miejsca są relikwiami, po których stąpały 
stopy Jezusa. Pielgrzymki te są praźródłem wszystkich 
innych pielgrzymek do miejsc świętych. Szczególnymi były 
też wyprawy krzyżowe, gdy zaszła potrzeba wyzwolenia 
świętych miejsc z rąk niechrześcijan.

Również Polacy odbywali pielgrzymki do Ziemi Świętej, 
przywożąc stamtąd cenne pamiątki i tworząc potem na 
ziemiach polskich liczne kalwarie, które przypominają 
i naśladują wygląd miejsc świętych. Również z Jerozo-
limy już w XII w. sprowadzono do Polski zakon rycerzy 
Grobu Pańskiego (Bożogrobcy). Siedziba ich dzisiaj jest 
w Miechowie. 

Od II w. chrześcijanie byli prześladowani. Rosła licz-
ba miejsc pielgrzymkowych, którymi stawały się groby 
męczenników. Wśród nich najważniejszy jest grób świętych 
Piotra i Pawła w Rzymie. Męczeństwo chrześcijan wpisane 
jest w mękę Chrystusa.

Z biegiem lat, na całym świecie przybywało miejsc 
pielgrzymkowych związanych z objawieniami Najświętszej 
Maryi Panny i sanktuariów, w których czczony jest Jej obraz 
lub figura, gdzie Bóg wysłuchuje modłów zanoszonych do 
Niego przez wstawiennictwo Maryi.

Ludzie pielgrzymują z potrzeby ducha – aby się spotkać 
z Bogiem na modlitwie i w sakramentach świętych, aby 
pojednać się z Bogiem i z ludźmi, aby ofiarować Mu swój 
trud. Intencje pielgrzymów bywają i dziękczynne i błagal-
ne.

Pielgrzymują pątnicy pojedynczo, całymi rodzinami, 
często całe wspólnoty – np. młodzież, rolnicy, górnicy. 
Bywają pielgrzymki piesze, autokarowe, rowerowe, moto-
cyklowe…

Zespołowe pielgrzymki zawiązują więzi wspólnotowe. 
Uczestnikom otwierają oczy na potrzeby innych.  Takie 
wędrówki, często w trudnych warunkach pogodowych 
rodzą autentyczną miłość bliźniego. Pielgrzymka otwiera 
też oczy na fizyczne i duchowe piękno.

Najbardziej znane u nas są doroczne piesze pielgrzymki 
na Jasną Górę. Biorą w nich udział nasi kapłani i świeccy. 
Co roku też liczna grupa parafian udaje się pod przewod-
nictwem naszego ks. Proboszcza Andrzeja na kilkudniową 
pielgrzymkę do miejsc o szczególnych walorach historycz-
nych i duchowych.

Bieżący rok jest wyjątkowy: papież Franciszek wyniósł 
na ołtarz dwie wielkie postacie Kościoła – św. papieża Jana 
XXIII i św. papieża Jana Pawła II. Prawdopodobnie jeszcze 
tego roku jesienią kanonizowany będzie Sługa Boży papież 
Paweł VI, następca papieża Jana XXIII. Kanonizacji doko-
nuje obecny papież, który urzeka świat wyjątkowością 
– choćby pod względem prostoty i ubóstwa.

Również  pod względem pielgrzymowania rok bieżący 
zapowiada się obiecująco. Jedna pielgrzymka diecezjalna, 
z Bielska do Łagiewnik odbyła się w dniach 30 kwietnia 
– 3 maja. Piechotą z Bielska do Krakowa podążało ok. 
1100 pątników, a wśród nich nasz wikariusz ks. Michał 
z dziewiątką młodzieży. Właśnie 3 maja po południu, na 
zakończenie pielgrzymki, Biskup Ordynariusz Roman 
Pindel dokonał aktu zawierzenia naszej Diecezji Miło-
sierdziu Bożemu. Pozwolę sobie zacytować jedno tylko 
zdanie z wypowiedzi ks. Michała po odbytej pielgrzymce, 
jaką zamieścił „Gość Niedzielny” : „Czuję wielką radość, że 
mogliśmy razem dotrzeć do sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia i wspólnie zawierzyć Mu siebie, nasze rodziny, parafie.” 
Trzeba dodać, że podobnie radosne były wypowiedzi 
młodzieży po zakończonej pielgrzymce. Chwała Panu i tej 
młodzieży – Bóg zapłać!

Gdy powstaje ten artykuł, trwają ostatnie przygoto-
wania do wyjazdu pielgrzymów do Rzymu, do Stolicy 
Apostolskiej, do grobu św. Jana Pawła II. Trwają też zapisy 
na tegoroczne spotkanie młodzieży na polach Lednicy dnia 
7 czerwca. Z pewnością i w sierpniowej pielgrzymce do 
Częstochowy nie braknie chętnych spośród nas. Jesienią 
zaś wraz z ks. proboszczem Andrzejem grupa parafian 
uda się do Mediugoria.

Wszystkim pielgrzymom i duchowym przewodnikom 
wyrażamy wdzięczność za ponoszony trud – dla nas i za 
nas – za tych, którzy z różnych przyczyn już takich wędró-
wek nie podejmują. Drodzy Pielgrzymi wyruszają i dźwi-
gają bagaże swoich problemów i naszych, za co wszyscy 
jesteśmy im wdzięczni. 

Życzymy bezpiecznych wędrówek i powrotów oraz 
niezapomnianych przeżyć duchowych.

Józef
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MODLITWA EWANGELIĄ

Czwarte objawienie

13 sierpnia w Cova da Iria zgromadziło się do 20 000 
ludzi. Większość przybyła tu z ciekawości. O przybyciu 
na miejsce objawień Pięknej Pani świadczyły błyskawice 
i grzmoty. Brakowało natomiast dzieci, jednak nie z ich 
winy, ale dlatego, że nastała godzina próby. Dzieci zostały 
uwięzione. Zawsze tak jest, gdy wielkie łaski Boże, równo-
ważą wielkie krzyże i właśnie to jest doskonałym znakiem 
dzieła z nieba.

Władze żądały od dzieci zdradzenia tajemnicy. Prze-
słuchaniom, groźbom, zastraszeniom utraty życia nie 
było końca. Nawet rodzice i krewni namawiali do odwo-
łania, tego co rzekomo widziały. Dzieci jednak dzielnie, z 
mocnym postanowieniem wypełniły polecenie Madonny. 
Nie zdradziły tajemnicy, nawet Franek cieszył się, że: 
„Gdy nas zabiją, będziemy wnet w niebie. Jakie to będzie 
wspaniałe!”

Modlitwa Ewangelią
I niedziela czerwca, 01.06.2014, 
Wniebowstąpienie Pańskie, 
Ewangelia z dnia: Mt 28,16-20
(skrót Mt 28,16-20 oznacza Ewangelia wg św. Mateusza, 
rozdział 28, wersety 16-20)

O co proszę? O radość i głęboką wiarę w nieustającą 
obecność Jezusa w moim życiu.

• „Przyłączę się” do Jedenastu. Są w drodze do Galilei, 
jak polecił im Jezus. Wracają do miejsca, gdzie Go 
poznali, gdzie razem mieszkali, gdzie przeżywali 
swą codzienność. Pomyślę o mojej Galilei, o mojej 
codzienności. To Jezus mi ją ofiarował…

• Niektórzy jednak wątpili. Przypatrzę się twarzom 
uczniów, którzy nie potrafią rozpoznać Jezusa, wątpią, 
czy to naprawdę On i czy zostanie z nimi na zawsze. 
Czy jestem pewny obecności Jezusa, czy wierzę, że 
mnie nie opuszcza?

• Wyobrażę sobie, że Jezus zbliża się do mnie i patrząc 
mi w oczy mówi: „Dana mi jest wszelka władza”. Czy 
wierzę, że Jezus ma władzę nad wszystkim, co dzieje 
się w moim życiu? O co chciałbym Go prosić? 

• Wsłucham się w słowa Jezusa, który rozsyła uczniów. 

Wyobrażę sobie siebie pośród nich. Jezus mówi i do 
mnie: „Idź na cały świat”. Pomyślę o świecie, w którym 
codziennie się obracam. Czy potrafię być świadkiem 
Jezusa? 

• Jezus zostawia mi obietnicę, która może stać się dla 
mnie oparciem w najtrudniejszych momentach życia. 
Będę powtarzał moje wyznanie wiary: „Wierzę, że 
jesteś ze mną przez wszystkie dni!”.

II niedziela czerwca 8.06.2014, 
Zesłanie Ducha Świętego, 
Ewangelia z dnia: J 20, 19-23

O co proszę? O hojne otwarcie się na prowadzenie Ducha 
Świętego.

• Jest wieczór Niedzieli Zmartwychwstania. Spróbu-
ję wczuć się w przeżycia zalęknionych apostołów. 
Zamknęli się z obawy przed Żydami. Czują się 
samotni i zagubieni po utracie najbliższej im osoby 
– Jezusa. Czy w moim życiu nie przeżywam podob-
nych doświadczeń? Kiedy najczęściej zamykam się  
w sobie?

• „Jezus stanął pośrodku”. Czy wierzę, że ilekroć czuję 

Myśl, że cierpią za grzeszników i zadośćuczynią Niepo-
kalanemu Sercu Maryi za zniewagi, dodawała im otuchy. 
Były jednak smutne, bo straciły nadzieję, czy Madonnę 
jeszcze zobaczą.

Nieprzewidziane objawienie (czwarte)
Kilka dni po wyjściu z więzienia, w niedzielę 19 sierpnia 

dzieci pasły owce niedaleko domu. W dolinie Valinhos. I tu 
nieoczekiwanie przyszła do nich Piękna Pani, objawiając 
się na wysokim drzewie. W rozmowie z Łucją zapowie-
działa, że przyjdzie w następnym miesiącu i uczyni cud. 
Zachęcała dzieci do modlitwy różańcowej i umartwień za 
prześladowców Kościoła. Mówiła: „Módlcie się! Módlcie 
się wiele! Czyńcie ofiary za grzeszników, gdyż wielu 
grzeszników idzie do piekła dlatego, że nie ma nikogo, 
kto by się za nich ofiarował. Pieniądze pielgrzymów 
niech zostaną przeznaczone na zbudowanie kaplicy w 
Cova da Iria...

Irena
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się słaby i samotny, tylekroć pojawia się Jezus i staje 
pośrodku mojej biedy? Spróbuję sobie uświadomić 
moje największe smutki, doświadczenia samotności 
i bezradności. Powiem Jezusowi z wiarą: „Ufam, że 
Ty jesteś obecny pośród moich cierpień, że nigdy nie 
zostawiasz mnie samego”. 

• Doświadczenie obecności Jezusa rodzi głęboki pokój. 
Jaki jest stan mojego ducha? Czy jest we mnie pokój, 
czy strach? Poproszę Jezusa, aby pokazał mi, co jest 
źródłem moich największych niepokojów.

• Pomyślę, których darów najbardziej pragnę i potrze-
buję dla uzyskania wewnętrznego pokoju, radości  
i pewności. Będę prosił Ducha Świętego o potrzebne 
dary powtarzając wielokrotnie moją prośbę.

• W modlitwie końcowej w sposób szczególny będę 
błagał Jezusa, aby otworzył mnie na Ducha Prawdy. 
Będę powtarzał: „Jezu poślij mi Ducha, abym zawsze 
żył w prawdzie!”.

• 
III niedziela czerwca, 15.06.2014, 
Najświętszej Trójcy, Ewangelia z dnia: J 3, 16-18

O co proszę? O otwartość serca na 
przyjęcie Bożej miłości.

• „Tak Bóg umiło-
w a ł  ś w i a t …”. 
P o m y ś l ę ,  ż e 
Jezus tymi słowa-
mi zwraca się do 
mnie osobiście . 
Chce mi powiedzieć 
jak bardzo Bóg miłuje 
świat. Jakie poruszenia 
odzywają się we mnie, 
kiedy słyszę wyznanie Jezu-
sa?

• Jezus wyznaje, że Ojciec, który Go posłał nie chce niko-
go potępić. Jakie jest moje wyobrażenie Boga Ojca? Do 
jakiego Boga się modlę? Czy jest to Bóg o twarzy pełnej 
dobroci i zatroskania o mnie, czy raczej Bóg surowy  
i potępiający? Zwrócę uwagę na odczucia, które rodzą 
się we mnie. Powiem o nich Jezusowi.

• W serdecznej modlitwie poproszę Jezusa, aby pomógł 
mi odkryć i kontemplować prawdziwą „twarz” Boga 
Ojca. Poproszę Go, aby opowiedział mi o swoim i moim 
Ojcu i pozwolił doświadczyć Jego czułej miłości. 

• Uświadomię sobie, że jestem dzieckiem Boga, 
ochrzczonym w Jego Przenajświętsze Imię. Uwiel-
bię Trójcę Przenajświętszą za dar chrztu i wiarę 
przekazaną mi przez rodziców. Będę częściej dzisiaj 
powtarzał modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu…”.

IV niedziela czerwca, 22.06.2014, 
Ewangelia z dnia: Mt 10, 26-33

O co proszę? O silną wiarę w Ojca, który troszczy się  
o mnie.

• Jezus uczy mnie ważnej zasady w rozeznawaniu 
duchowym. Osoba, która kieruje się duchem Jezusa, 
nie ma nic do ukrycia. Pragnie żyć w prawdzie wobec 
Boga, który wie wszystko. Osoba, która ulega działa-
niu złego ducha, lęka się i ukrywa, aby jej uczynki nie 
wyszły na światło dzienne. 

• Co mogę powiedzieć dzisiaj o mojej postawie ducho-

wej? Czy jest we mnie szczerość i prostolinijność? Czy 
nie ukrywam się z lęku przed ujawnieniem nieszcze-
rych postaw? Powiem o tym Jezusowi. 

• Jezus trzykrotnie powtarza: „Nie bójcie się…”. Czego 
najbardziej się boję? Przypomnę sobie sytuacje  
z mojego życia, kiedy najbardziej ulegałem swoim 
lękom. Powiem o nich Jezusowi. Będę gorąco Go prosił, 
aby sam panował w moich lękach. 

• Szczerze uraduję się Bogiem, który jest zatroskanym 
o mnie Ojcem. Wyobrażę sobie scenę, w której ojciec 
czule prowadzi za rękę swoje dziecko i chroni je przed 
każdym niebezpieczeństwem. 

• „Bójcie się tego, który duszę i ciało może zatracić  
w piekle”. Lęk przed szatanem i jego mocą jest słusz-
ną reakcją ludzkiej duszy. Chodzenie w grzechu, bez 
szukania ratunku w Sakramencie Pokuty, jest lekcewa-
żeniem siły Złego. Czy nie trwam w grzechu ciężkim? 
Czy nie zwlekam ze spowiedzią świętą?

• 
V niedziela czerwca, 29.06.2014, 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
Ewangelia z dnia: Mt 16, 13-19

O co proszę? O wewnętrz-
ną radość i wdzięczność 
za moją wiarę i życie w 
Kościele .

• Wyobrażę sobie siebie 
w  g r o n i e  J e z u s a  i 
uczniów. Już minęło 
trochę czasu od chwili, 
gdy ich powołał. Towa-
rzyszą Mu. Doświadcza-
ją, jak naucza z mocą. 
Byli świadkami wielu 
Jego cudów. Jakie mam 
najważniejsze doświad-
czenia w moim życiu z 
Jezusem?

•  „A wy za kogo mnie uważacie?”. Kim jest Jezus dla 
mojej rodziny? Jak przeżywany jest w mojej wspól-
nocie? Jezus czeka na moje osobiste wyznanie. Ty 
jesteś… Wymienię tytuły, w których jest mi najbliższy. 
Jaką wartością dla mnie jest Jego obecność w moim 
życiu? 

• Zatrzymam się na rozmowie Jezusa z Piotrem. Proste-
go, słabego człowieka czyni fundamentem swojego 
Kościoła. To co kruche, potrafi zamienić w skałę.

• Jezus zostawił mi w Kościele Sakrament Pokuty. Przez 
pasterzy kruchych i słabych jak Piotr mówi do mnie: 
„niech ci udzieli przebaczenia i pokoju”. Podziękuję 
Jezusowi za dar spowiedzi, za moich spowiedników. 
Powierzę Mu zwłaszcza tych, którzy szczególnie 
potrzebują mojej modlitwy. 

• W żarliwej modlitwie uwielbię Jezusa za rodziców  
i kapłanów, którzy uczyli mnie życia w Kościele i dla 
Kościoła. Oddam Mu każdego z nich powtarzając: 
„Jezu, bądź dla nich skałą i zbawieniem!”

na podstawie książki 
„Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”  

Krzysztofa Wonsa SDS, Alina
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MODLITWA EWANGELIĄ

Czwarte objawienie

13 sierpnia w Cova da Iria zgromadziło się do 20 000 
ludzi. Większość przybyła tu z ciekawości. O przybyciu 
na miejsce objawień Pięknej Pani świadczyły błyskawice 
i grzmoty. Brakowało natomiast dzieci, jednak nie z ich 
winy, ale dlatego, że nastała godzina próby. Dzieci zostały 
uwięzione. Zawsze tak jest, gdy wielkie łaski Boże, równo-
ważą wielkie krzyże i właśnie to jest doskonałym znakiem 
dzieła z nieba.

Władze żądały od dzieci zdradzenia tajemnicy. Prze-
słuchaniom, groźbom, zastraszeniom utraty życia nie 
było końca. Nawet rodzice i krewni namawiali do odwo-
łania, tego co rzekomo widziały. Dzieci jednak dzielnie, z 
mocnym postanowieniem wypełniły polecenie Madonny. 
Nie zdradziły tajemnicy, nawet Franek cieszył się, że: 
„Gdy nas zabiją, będziemy wnet w niebie. Jakie to będzie 
wspaniałe!”

Modlitwa Ewangelią
I niedziela czerwca, 01.06.2014, 
Wniebowstąpienie Pańskie, 
Ewangelia z dnia: Mt 28,16-20
(skrót Mt 28,16-20 oznacza Ewangelia wg św. Mateusza, 
rozdział 28, wersety 16-20)

O co proszę? O radość i głęboką wiarę w nieustającą 
obecność Jezusa w moim życiu.

• „Przyłączę się” do Jedenastu. Są w drodze do Galilei, 
jak polecił im Jezus. Wracają do miejsca, gdzie Go 
poznali, gdzie razem mieszkali, gdzie przeżywali 
swą codzienność. Pomyślę o mojej Galilei, o mojej 
codzienności. To Jezus mi ją ofiarował…

• Niektórzy jednak wątpili. Przypatrzę się twarzom 
uczniów, którzy nie potrafią rozpoznać Jezusa, wątpią, 
czy to naprawdę On i czy zostanie z nimi na zawsze. 
Czy jestem pewny obecności Jezusa, czy wierzę, że 
mnie nie opuszcza?

• Wyobrażę sobie, że Jezus zbliża się do mnie i patrząc 
mi w oczy mówi: „Dana mi jest wszelka władza”. Czy 
wierzę, że Jezus ma władzę nad wszystkim, co dzieje 
się w moim życiu? O co chciałbym Go prosić? 

• Wsłucham się w słowa Jezusa, który rozsyła uczniów. 

Wyobrażę sobie siebie pośród nich. Jezus mówi i do 
mnie: „Idź na cały świat”. Pomyślę o świecie, w którym 
codziennie się obracam. Czy potrafię być świadkiem 
Jezusa? 

• Jezus zostawia mi obietnicę, która może stać się dla 
mnie oparciem w najtrudniejszych momentach życia. 
Będę powtarzał moje wyznanie wiary: „Wierzę, że 
jesteś ze mną przez wszystkie dni!”.

II niedziela czerwca 8.06.2014, 
Zesłanie Ducha Świętego, 
Ewangelia z dnia: J 20, 19-23

O co proszę? O hojne otwarcie się na prowadzenie Ducha 
Świętego.

• Jest wieczór Niedzieli Zmartwychwstania. Spróbu-
ję wczuć się w przeżycia zalęknionych apostołów. 
Zamknęli się z obawy przed Żydami. Czują się 
samotni i zagubieni po utracie najbliższej im osoby 
– Jezusa. Czy w moim życiu nie przeżywam podob-
nych doświadczeń? Kiedy najczęściej zamykam się  
w sobie?

• „Jezus stanął pośrodku”. Czy wierzę, że ilekroć czuję 

Myśl, że cierpią za grzeszników i zadośćuczynią Niepo-
kalanemu Sercu Maryi za zniewagi, dodawała im otuchy. 
Były jednak smutne, bo straciły nadzieję, czy Madonnę 
jeszcze zobaczą.

Nieprzewidziane objawienie (czwarte)
Kilka dni po wyjściu z więzienia, w niedzielę 19 sierpnia 

dzieci pasły owce niedaleko domu. W dolinie Valinhos. I tu 
nieoczekiwanie przyszła do nich Piękna Pani, objawiając 
się na wysokim drzewie. W rozmowie z Łucją zapowie-
działa, że przyjdzie w następnym miesiącu i uczyni cud. 
Zachęcała dzieci do modlitwy różańcowej i umartwień za 
prześladowców Kościoła. Mówiła: „Módlcie się! Módlcie 
się wiele! Czyńcie ofiary za grzeszników, gdyż wielu 
grzeszników idzie do piekła dlatego, że nie ma nikogo, 
kto by się za nich ofiarował. Pieniądze pielgrzymów 
niech zostaną przeznaczone na zbudowanie kaplicy w 
Cova da Iria...

Irena
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NIEBIESKA HONDA I CZARNA MADONNA

Coroczny Gwiaździsty Zlot Jasnogórski staje się już naszą tradycją,  
bo jak rozpoczynać sezon motorowy to tylko na Jasnej Górze. 

Jak to się wszystko zaczęło? Trochę historii Jasno-
górskich Zlotów wg relacji założyciela – Wiktora 
Węgrzyna: „W dniu 23 czerwca 2003 roku, jadąc moto-
cyklem z Warszawy do Białegostoku, w okolicy wsi Wola 
Rasztowska, uległem ciężkiemu wypadkowi. Uderzyłem 
w wyjeżdżający z bocznej drogi samochód osobowy. 
Jechałem szybko. Nie spodziewałem się, że nadjeżdża-
jący samochód się nie zatrzyma. Pękła szklanka. Tyle 
zapamiętałem.

Obudziłem się w szpitalu. Po kilku dniach wróciła 
pamięć, a po tygodniu opuściłem szpital. Okazało się, że 
jestem mocno poobijany, ale w jednym kawałku, żadnych 
złamań. Z motocykla pozostała kupa złomu. W rozmo-
wie z Księdzem Zdzisławem Peszkowskim powiedzia-
łem, że jak tylko zacznę chodzić bez pomocy kul, pójdę 
piechotą na Jasną Górę, aby podziękować Jasnogórskiej 
Pani, Królowej Polski, za dar życia, bowiem nie można 
w sposób logiczny wytłumaczyć tego wypadku. Duża 
szybkość i praktycznie bez hamowania - wyjście z tego 
bez szwanku - graniczy z cudem. Ksiądz Peszkowski 
powiedział wówczas: Pan Bóg coś od ciebie chce. Jedź 
motocyklem i weź ze sobą kolegów. Odpowiedziałem: 
Ojcze, to może zrobimy zlot motocyklowy? Świetnie, zrób 
zlot. I tak w 2004 roku, 25 kwietnia odbyła się pierwsza 
pielgrzymka „RADOSNE ROZPOCZĘCIE SEZONU MOTO-
CYKLOWEGO - ZLOT GWIAŹDZISTY „JASNA GÓRA 2004” 
(źródło: http://www.rychu.erpebud.pl)

Tegoroczny Zlot Gwiaździsty im. Księdza Ułana 
Zdzisława Peszkowskiego był organizowany już po raz 
jedenasty.

Magdalena Czyż

Niebieska Honda i Czarna Madonna

7:30, 2 stopnie Celsjusza, 20 tysięcy motocyklistów 
i trzysta kilometrów – te liczby wskazują, że ten wypad 
nie jest zwykłą wycieczką, ale pielgrzymką w pełnym tego 
słowa znaczeniu. W tym roku wybieramy się już po raz 
szósty. Ubieram się jak na narty bo to przecież dopiero 
kwiecień, a bywało już tak, że jechaliśmy w ulewie tam  
i z powrotem.  Jedziemy na sześć motorów – reszta dołączy 
po drodze. Słońce słabo jeszcze grzeje, więc na każdym 
postoju szyba zaparowuje. Od Katowic motorów przybywa, 
na każdej stacji stoi mnóstwo dwuśladów – sprzedawcy 
liczą zyski – pielgrzymka to też dla niektórych okazja do 
zarobku. W samej Częstochowie aż do samego celu motory 
zlewają się w jedną wielką rzekę, która porywa nas aż na 
Błonie. Parkujemy na tym samym miejscu co zawsze. Idzie-
my najpierw do kaplicy zanieść intencje przed jasnogórski 
obraz. Później wchodzimy na mury rzucić okiem jak daleko 
w tym roku sięga morze motorów.  Po drodze naciągacze 
wciskają nam do ręki medalik i mówią ile się należy. Tutaj 
wesprzeć potrzebujących można jednak inaczej – oddać 
zabawki dla ubogich dzieci lub kupić odznakę zlotową, 
z której dochód przeznaczony jest na wsparcie finansowe 
dla rodzin ze wschodu. Wracamy na wały, bo zaczyna się 
msza. W trakcie przeistoczenia ogłusza dźwięk klaksonów, 
które trąbią podczas podniesienia. Kierowcy w skórach, 
kombinezonach zasłuchali się w słowa kapłana to trochę 
niecodzienny widok. Jeszcze poświęcenie palm oraz 
specjalne błogosławieństwo dla motocyklistów na nowy 
sezon i można ruszać do domu. 
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Duszo… stań się kapłanką
Bądźcie solą i światłem, przejrzystym  znakiem i drogowska-

zem dla drugich, uczył Jan Paweł II, zwracając się do kapłanów. 

Orędzia Matki Bożej
Matka Boża w ostatnim czasie w swoich orędziach, wypowiedzianych 

wobec Mirjany do całego świata, szczególnie prosi: Módlcie się za kapła-
nów. Módlcie się za tych, których wybrał mój Syn, to jest za waszych pasterzy.  
W kolejnym przesłaniu  Maryja mówi: Jeśli wy, moje dzieci, zatracicie szacunek dla 
kapłanów, to stopniowo, powoli, stracicie szacunek dla Kościoła, a potem dla samego 
Pana. Kapłani nie potrzebują waszego osądu, waszych krytyk. Potrzebują natomiast 
waszych modlitw i waszej miłości, ponieważ Bóg sam osądzi ich kapłaństwo, ale 
osądzi również was i waszą postawę wobec kapłanów. Kiedyś Maryja powiedziała, 
i to bardzo dobitnie: Jakim prawem ośmielacie się sądzić tych, których wybrał mój 
Syn. Tylko On ma takie prawo. 

(Fragmenty świadectwa Mirjany Dragićević-Soldo -  Znak Pokoju 314/2014)

W czasach, w których żyjemy, obserwujemy w środ-
kach masowego przekazu atak na kapłanów. Niczym  
w  krzywym lustrze pokazuje się  ich życie, a to skutkuje 
odchodzeniem ludzi, a szczególnie młodych,  od  wiary 
w życie wieczne,  w zmartwychwstanie Chrystusa i nasze 
zmartwychwstanie. Osąd kapłanów spotyka się wszędzie, 
ale  najbardziej boli to, że oskarżają i krytykują ich również  
osoby uważające się za religijne. Zachowują się często 
tak, jakby nie miały  świadomości, że bez kapłana nie ma 
chrześcijańskiego, sakramentalnego życia, Eucharystii. 
Przecież  prostym znakiem  wody kapłan czyni nas dziećmi 
Bożymi, ma władzę odpuszczania grzechów i wskrzeszania  
obumarłych dusz, porażonych grzechem śmiertelnym; 
na jego słowo mały kawałek chleba staje się pokarmem 
duszy, by nie zasłabła w pielgrzymce życia do nieba.  
Z ich namaszczonych rąk  otrzymujemy radość Bożego 
błogosławieństwa i pokój serca.  Czy o tym pamiętamy?... 
Jaka jest nasza reakcja, kiedy często słyszymy od swoich 
bliskich i znajomych sensacyjne wieści o pasterzach 
Kościoła, czy dolewamy oliwy do ognia? … Czy zapraszamy 
ich do modlitwę i sami podejmujemy modlitwę?... Jakże 

pasują tu wymowne słowa Jezusa, zapisane w  Ewangelii 
św.Mateusza (12.36-37): Z każdego bezużytecznego słowa, 
które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. 
Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na 
podstawie słów twoich będziesz potępiony. 

Ksiądz jest jak Mojżesz, prowadzi swój Kościół

Pamiętam, jak dostałam skrzydeł, kiedy przeczytałam 
słowa Pana Jezusa, zapisane w Dz. Sł. B.siostry Leoni 
Nastał (s.216 ) Dusza, która modlitwą i ofiarą wspomaga 
kapłanów, staje się kapłanką w tym znaczeniu, że w niebie 
będzie mieć udział w tym osobliwym szczęściu i chwale, 
jakie przygotowałem od wieków dla sług moich ołtarzy.  
Tak, dostałam wówczas skrzydeł i zapragnęłam, aby 
do Apostolatu Margaretka, włączyć jak najwięcej osób  
wspólnoty ADŚ, by te modliły się wieczystą modlitwą za 
kapłanów, aby ich życie było święte. Twórzmy wieczerniki 
modlitwy. W Apostolstwie przyjął się już piękny zwyczaj, 
że grupy osób modlą się przez 54 dni Nowenną Pompejań-
ską za konkretnego biskupa, proboszcza, wikarego. Dołącz 
do nas, módl się w swoim miejscu nowenną za swojego 
kapłana, bo kiedy modlisz się za umiłowanych synów 
Matki Bożej, tak Maryja mówi o kapłanach, to zapewne 
Ona rozwiąże i twoje problemy.

Również papież  Franciszek stale prosi o modlitwę.  
Mówiąc o kapłanach w czasie audiencji ogólnej w dniu 
26 marca, zachęcał, aby modlić się do Pana za wszystkich 
szafarzy Jego Kościoła, pamiętając szczególnie o tych, 
którzy są w trudnej sytuacji, lub którzy muszą odzyskać 
wartość i świeżość swojego powołania.

Okażmy zatem modlitwą naszą miłość i  wyraz 
troski kapłanom, których powierzył nam Chrystus. 
Pamiętajmy… ksiądz jest jak Mojżesz, prowadzi swój 
Kościół. Niech dusze nasze staną się kapłankami, 
abyśmy przeżywali na wieki radość z nimi i doświad-
czali Nieba.

 Lidia Wajdzik ads
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NIEBIESKA HONDA I CZARNA MADONNA

Coroczny Gwiaździsty Zlot Jasnogórski staje się już naszą tradycją,  
bo jak rozpoczynać sezon motorowy to tylko na Jasnej Górze. 

Jak to się wszystko zaczęło? Trochę historii Jasno-
górskich Zlotów wg relacji założyciela – Wiktora 
Węgrzyna: „W dniu 23 czerwca 2003 roku, jadąc moto-
cyklem z Warszawy do Białegostoku, w okolicy wsi Wola 
Rasztowska, uległem ciężkiemu wypadkowi. Uderzyłem 
w wyjeżdżający z bocznej drogi samochód osobowy. 
Jechałem szybko. Nie spodziewałem się, że nadjeżdża-
jący samochód się nie zatrzyma. Pękła szklanka. Tyle 
zapamiętałem.

Obudziłem się w szpitalu. Po kilku dniach wróciła 
pamięć, a po tygodniu opuściłem szpital. Okazało się, że 
jestem mocno poobijany, ale w jednym kawałku, żadnych 
złamań. Z motocykla pozostała kupa złomu. W rozmo-
wie z Księdzem Zdzisławem Peszkowskim powiedzia-
łem, że jak tylko zacznę chodzić bez pomocy kul, pójdę 
piechotą na Jasną Górę, aby podziękować Jasnogórskiej 
Pani, Królowej Polski, za dar życia, bowiem nie można 
w sposób logiczny wytłumaczyć tego wypadku. Duża 
szybkość i praktycznie bez hamowania - wyjście z tego 
bez szwanku - graniczy z cudem. Ksiądz Peszkowski 
powiedział wówczas: Pan Bóg coś od ciebie chce. Jedź 
motocyklem i weź ze sobą kolegów. Odpowiedziałem: 
Ojcze, to może zrobimy zlot motocyklowy? Świetnie, zrób 
zlot. I tak w 2004 roku, 25 kwietnia odbyła się pierwsza 
pielgrzymka „RADOSNE ROZPOCZĘCIE SEZONU MOTO-
CYKLOWEGO - ZLOT GWIAŹDZISTY „JASNA GÓRA 2004” 
(źródło: http://www.rychu.erpebud.pl)

Tegoroczny Zlot Gwiaździsty im. Księdza Ułana 
Zdzisława Peszkowskiego był organizowany już po raz 
jedenasty.

Magdalena Czyż

Niebieska Honda i Czarna Madonna

7:30, 2 stopnie Celsjusza, 20 tysięcy motocyklistów 
i trzysta kilometrów – te liczby wskazują, że ten wypad 
nie jest zwykłą wycieczką, ale pielgrzymką w pełnym tego 
słowa znaczeniu. W tym roku wybieramy się już po raz 
szósty. Ubieram się jak na narty bo to przecież dopiero 
kwiecień, a bywało już tak, że jechaliśmy w ulewie tam  
i z powrotem.  Jedziemy na sześć motorów – reszta dołączy 
po drodze. Słońce słabo jeszcze grzeje, więc na każdym 
postoju szyba zaparowuje. Od Katowic motorów przybywa, 
na każdej stacji stoi mnóstwo dwuśladów – sprzedawcy 
liczą zyski – pielgrzymka to też dla niektórych okazja do 
zarobku. W samej Częstochowie aż do samego celu motory 
zlewają się w jedną wielką rzekę, która porywa nas aż na 
Błonie. Parkujemy na tym samym miejscu co zawsze. Idzie-
my najpierw do kaplicy zanieść intencje przed jasnogórski 
obraz. Później wchodzimy na mury rzucić okiem jak daleko 
w tym roku sięga morze motorów.  Po drodze naciągacze 
wciskają nam do ręki medalik i mówią ile się należy. Tutaj 
wesprzeć potrzebujących można jednak inaczej – oddać 
zabawki dla ubogich dzieci lub kupić odznakę zlotową, 
z której dochód przeznaczony jest na wsparcie finansowe 
dla rodzin ze wschodu. Wracamy na wały, bo zaczyna się 
msza. W trakcie przeistoczenia ogłusza dźwięk klaksonów, 
które trąbią podczas podniesienia. Kierowcy w skórach, 
kombinezonach zasłuchali się w słowa kapłana to trochę 
niecodzienny widok. Jeszcze poświęcenie palm oraz 
specjalne błogosławieństwo dla motocyklistów na nowy 
sezon i można ruszać do domu. 
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DUSZO… STAŃ SIĘ KAPŁANKĄ

Co warto wiedzieć o Apostolacie Margaretka?

kiem odmówienia przypisanej modlitwy oddzielnie za 
każdego z nich. Siódemka nie ma obowiązku zbierania się 
wspólnie na modlitwę. Każdy modli się w tym miejscu,  
w którym jest.

Każda osoba składa przyrzeczenie modlitwy, że do 
końca swojego życia – a nie życia kapłana – będzie się 
modliła za niego. Jeżeli osoba z  Siódemki umrze wcześniej 
niż kapłan, istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną. 
Jeżeli kapłan umrze wcześniej, nie przestajemy za niego 
się modlić.

Najlepiej przyrzeczenie modlitwy składać przy wysta-
wionym  Najświętszym Sakramencie na głos w obecności 
kapłana, ale bardzo rzadko jest to możliwe. Dlatego po 
Komunii św. cicho w sercu, można złożyć przyrzeczenie, 
prosząc tym samym aktem  o pomoc Nieba w wytrwaniu 
i  o umocnienie taką  oto formułą:

 „Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju,  
w ramach powstałego Apostolatu Margaretka przyrze-
kam wieczystą modlitwę za księdza. Moje przyrzecze-
nie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa, Jego 
Przenajdroższej Krwi i Niepokalanym Sercu Maryi, 
Amen”. Najważniejsze, aby uczynić to w całkowitej 
wolności serca i w stanie łaski uświęcającej.

Fragmenty – za Echem Medjugoria nr 296.

Jest wspaniałym dziełem Bożym. Istotą Apostolatu Margaretki  jest codzienna modlitwa za 
konkretnego kapłana. Nazwa pochodzi od imienia dziewczyny, która swoją chorobę przyjęła jako 
powołanie, jako modlitwę za kapłanów. Margaret 0’Donnell w wieku 13 lat (1951r.) zaraziła się 
chorobą Heine-Medina. Zmarła w Wielki Piątek w wieku 40 lat, była całkowicie sparaliżowana, 
mogła poruszać tylko głową. 

Po jej śmierci pani profesor Louise Ward, z Kanady 
przybyła z pielgrzymką do Medjugoria. Dogłębnie poru-
szona nauką o kapłaństwie oraz orędziami Matki Bożej 
porzuciła Uniwersytet, aby w całej Ameryce tworzyć 
wieczerniki modlitwy za kapłanów. Pani Louise Ward 
znała osobiście Margaret 0’Donnell i 1 sierpnia 1981 roku 
założyła Ruch Margaretek, którego inspiracją było  życie 
i modlitwa Margaret, dlatego nazwała go jej imieniem. 
Imię to jest zarazem nazwą kwiatu. W centrum kwiatu 
wpisujemy nazwisko i imię kapłana, zaś na siedmiu list-
kach nazwiska 7 osób, lub 7 rodzin, które składają Bogu 
przyrzeczenie wieczystej modlitwy w jednym, określonym 
dniu tygodnia za konkretnego kapłana.

Margaretkę tworzy 7 rodzin lub 7 osób. Osoba przyj-
muje na siebie  obowiązek dobrowolnie wybranej przez 
grupę modlitwy za konkretnego kapłana  w wyznaczonym 
dla niej jednym dniu tygodnia. Rekomenduje się  Koronkę  
z Medjugoria – „Wierzę” oraz 7 razy („Ojcze nasz”, „Zdro-
waś Maryjo”, ”Chwała Ojcu”). Oczywiście  zamiast tej modli-
twy można  ofiarować: dowolną koronkę  np. do Ducha 
Świętego, litanię lub inną pełną modlitwę uzgodnioną   
i odmawianą przez całą siódemkę.

Można należeć do wielu Margaretek, np. siedmiu 
kapłanów. Istnieje możliwość zwielokrotnienia liczby 
kapłanów i objęcia modlitewnym wstawiennictwem   
w tym samym dniu tygodnia kilku kapłanów, pod warun-
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W niedzielę, 1 czerwca ma miejsce coroczna 

diecezjalna pielgrzymka ku czci Św. Jana Sarkandra 
na Kaplicówkę w Skoczowie. W tym roku jest to 
dar dziękczynienia naszej diecezji za kanonizację 
Jana Pawła II. Także w tym dniu rozpoczynamy 
nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Modlimy się także za wszystkie 
dzieci w dniu ich święta.

2. W poniedziałek, 9 czerwca obchodzony jest Misyjny 
Dzień Chorych.

3. W piątek, 13 czerwca  –   Dzień Fatimski. Po Mszy św. 
wieczornej – nabożeństwo Fatimskie. 

4. W czwartek, 19 czerwca - Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o godz. 8.00 i 11.00.

Po Mszy św. o godz. 8.00 wyruszy procesja 
Eucharystyczna ulicami parafii do czterech ołtarzy.
I      Ołtarz   -  p. Majętny - Machej
II    Ołtarz   -  p. Parchański - Foltyn
III   Ołtarz  -  Mieszkańcy Bloku przy ul. Ks. Kukli 
IV   Ołtarz  -  Kaplica Opatrzności Bożej

Zapraszam poczty sztandarowe, dzieci  
I-szo Komunijne    w strojach, panie w strojach 
regionalnych, najmłodsze dzieci do sypania kwiatów 
przed Najświętszym Sakramentem, panów do 
niesienia baldachimu oraz wszystkich wiernych do 
licznego udziału w Uroczystości Bożego Ciała. 

Dzieci I - szo Komunijne zapraszam do udziału 
w procesji w oktawie Bożego Ciała tj. do Uroczystości 
Najświętszego Serca Pana Jezusa - do  27 czerwca. 

5. W niedzielę, 29 czerwca na sumie o godz. 11.00    
Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna w piątek, 27 
czerwca po Mszy św. wieczornej.

lipiec
04.VII. - Świerczyniec - piątek

  ul. Strażacka 23, 21, 8, 10, 9

11.VII. - Świerczyniec - piątek
  ul. Strażacka 7, 5, 3, 
  ul. Ks. Kukli 8, 5, 6

18.VII. - Karłowiec piątek
  ul. Dworska 1, 2
  ul. Zamkowa 27;  ul. Dębina 7, 11

25.VII. - Domy k/ Zamku - piątek
   ul. Zamkowa 22, 24, 32
   ul. Ks. Kukli  22

sierpień
01.VIII.  -  Domy k/ Zamku  -  piątek

  Rodziny z Bloku  
 przy ul. Ks. Kukli 24 i 24 A 

08.VIII. -  Domy k/ Zamku  -  piątek
  ul.  Willowa  9, 11, 16
  ul.  Ks. Kukli   18, 14

16.VIII. – Lewa Str. Piotrówki  -  sobota
  ul. Kościelna 2, 4,  1 
  ul. Ks. Olszaka  3, 5

22.VIII. – Lewa Str. Piotrówki – piątek
  ul. Ks. Olszaka 7, 9, 17, 15, 23 A

29.VIII. – Lewa Str. Piotrówki – piątek
  ul.  Ks. Olszaka  27,  31, 33, 35, 37

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
czerwiec

06. VI. –   Świerczyniec  -  piątek
  ul. Leśna 7,  5,  3,  1 
  ul. Cieszyńska  60  

13. VI. –   Świerczyniec  -  piątek 
  ul. Świerkowa  2, 4,  4c
  ul. Strażacka 39, 37

20. VI. –   Świerczyniec  - piątek
  ul.  Świerkowa  12,  18,  14, 20,  11

27. VI. –   Świerczyniec-  piątek
  ul.  Strażacka  35, 33, 31, 29  

 oraz p. Kopala
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DUSZO… STAŃ SIĘ KAPŁANKĄ

Co warto wiedzieć o Apostolacie Margaretka?

kiem odmówienia przypisanej modlitwy oddzielnie za 
każdego z nich. Siódemka nie ma obowiązku zbierania się 
wspólnie na modlitwę. Każdy modli się w tym miejscu,  
w którym jest.

Każda osoba składa przyrzeczenie modlitwy, że do 
końca swojego życia – a nie życia kapłana – będzie się 
modliła za niego. Jeżeli osoba z  Siódemki umrze wcześniej 
niż kapłan, istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną. 
Jeżeli kapłan umrze wcześniej, nie przestajemy za niego 
się modlić.

Najlepiej przyrzeczenie modlitwy składać przy wysta-
wionym  Najświętszym Sakramencie na głos w obecności 
kapłana, ale bardzo rzadko jest to możliwe. Dlatego po 
Komunii św. cicho w sercu, można złożyć przyrzeczenie, 
prosząc tym samym aktem  o pomoc Nieba w wytrwaniu 
i  o umocnienie taką  oto formułą:

 „Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju,  
w ramach powstałego Apostolatu Margaretka przyrze-
kam wieczystą modlitwę za księdza. Moje przyrzecze-
nie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa, Jego 
Przenajdroższej Krwi i Niepokalanym Sercu Maryi, 
Amen”. Najważniejsze, aby uczynić to w całkowitej 
wolności serca i w stanie łaski uświęcającej.

Fragmenty – za Echem Medjugoria nr 296.

Jest wspaniałym dziełem Bożym. Istotą Apostolatu Margaretki  jest codzienna modlitwa za 
konkretnego kapłana. Nazwa pochodzi od imienia dziewczyny, która swoją chorobę przyjęła jako 
powołanie, jako modlitwę za kapłanów. Margaret 0’Donnell w wieku 13 lat (1951r.) zaraziła się 
chorobą Heine-Medina. Zmarła w Wielki Piątek w wieku 40 lat, była całkowicie sparaliżowana, 
mogła poruszać tylko głową. 

Po jej śmierci pani profesor Louise Ward, z Kanady 
przybyła z pielgrzymką do Medjugoria. Dogłębnie poru-
szona nauką o kapłaństwie oraz orędziami Matki Bożej 
porzuciła Uniwersytet, aby w całej Ameryce tworzyć 
wieczerniki modlitwy za kapłanów. Pani Louise Ward 
znała osobiście Margaret 0’Donnell i 1 sierpnia 1981 roku 
założyła Ruch Margaretek, którego inspiracją było  życie 
i modlitwa Margaret, dlatego nazwała go jej imieniem. 
Imię to jest zarazem nazwą kwiatu. W centrum kwiatu 
wpisujemy nazwisko i imię kapłana, zaś na siedmiu list-
kach nazwiska 7 osób, lub 7 rodzin, które składają Bogu 
przyrzeczenie wieczystej modlitwy w jednym, określonym 
dniu tygodnia za konkretnego kapłana.

Margaretkę tworzy 7 rodzin lub 7 osób. Osoba przyj-
muje na siebie  obowiązek dobrowolnie wybranej przez 
grupę modlitwy za konkretnego kapłana  w wyznaczonym 
dla niej jednym dniu tygodnia. Rekomenduje się  Koronkę  
z Medjugoria – „Wierzę” oraz 7 razy („Ojcze nasz”, „Zdro-
waś Maryjo”, ”Chwała Ojcu”). Oczywiście  zamiast tej modli-
twy można  ofiarować: dowolną koronkę  np. do Ducha 
Świętego, litanię lub inną pełną modlitwę uzgodnioną   
i odmawianą przez całą siódemkę.

Można należeć do wielu Margaretek, np. siedmiu 
kapłanów. Istnieje możliwość zwielokrotnienia liczby 
kapłanów i objęcia modlitewnym wstawiennictwem   
w tym samym dniu tygodnia kilku kapłanów, pod warun-
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG

Międzyregionalnego Centrum Informacji  
i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Nasze biuro to miejsce, w którym każda osoba niepełnosprawna lub z otoczenia 
niepełnosprawności, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, nie zna swoich praw 

 i nie wie gdzie powinna się udać, otrzyma bezpłatną poradę i informację.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, rodzicem, opiekunem lub z innych 
względów dotyka Cię problematyka niepełnosprawności Nie czekaj!!!  

Skorzystaj z naszych darmowych usług!!!

Gwarantuj emy:
- poufność  - bezstronność  - otwartość  - aktualność i rzetelność informacji

Porady udzielane są osobiście, telefonicznie i online!!!
Porady udzielane są bezpłatnie! Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 

Centrum Informacji oferuje bezpłatne:
• porady i informacje nt. ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych 
• porady prawne 
• porady psychologa 
• poradnictwo ds. socjalnych 
• porady psychoterapeutyczne 
• wsparcie w pokonywaniu różnego rodzaju barier i problemów dnia codziennego

Regionalny Ośrodek Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Działajmy Razem TRIANON.PL

ul. Bielska 4,43-400 Cieszyn  
tel. 33445 70 11

 Więcej informacji na stronie  www.kson.pl
 e-mail:  infocieszyn@kson.pl
 ogólnopolska bezpłatna infolini 800 700 025

Uwaga! Dysponujemy tłumaczami języka migowego
Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany jest ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych  

realizowany przez Karkonoski Sejmik Osób Nipełnosprawnych 
 w Jeleniej Górze
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01.06.2014 Niedziela  Uroczystość Wniebowstąpienia  
Pańskiego

 7.30 Za ++ Marię Kania w 1 rocznicę śmierci, wnuka Marcina, 
++ z rodziny.

 9.30 Rudnik: Za ++ Justynę Chmiel, męża Rudolfa, 
syna Franciszka, córkę Justynę, męża Józefa, syna 
Władysława, ++ Bronisława, Józefa i Helenę Gabzdyl, 
Zdzisława Werłos, Annę i Leopolda Josiek; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

11.00 1. Z okazji 80 urodzin Wandy z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu.

 2. Za + Rozalię Majchrzak – od chrześniaczki Marii             
z rodziną. 

17.30 Nabożeństwo do NSPJ - w kaplicy Opatrzności Bożej  
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej:  Za ++ Stanisława 

Kuczaj w 4 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, dusze     
w czyśćcu cierpiące.

02.06.2014  Poniedziałek
18.00 Za + Gustawa Stoszek w 15 rocznicę śmierci, ++ rodziców, 

teściów oraz za całą rodzinę do Opatrzności Bożej.
03.06.2014 Wtorek      Wspomnienie Świętych 

męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
  8.00 Za ++ męża Franciszka, Joannę, Józefa Gospodarczyk, 

++ rodziców, braci, teściów, ++ z rodzin Handzel i Zorychta.
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Józefa z okazji 

urodzin oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.
04.06.2014 Środa  
16.00 Rudnik: Za ++ Zdzisława Werłos, Annę, Alojzego 

Gabzdyl, 2 synów, synową Helenę, Monikę, Jana 
Matuszek ; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 1.  Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Władysława z okazji 60 urodzin oraz całego domostwa.

 2. Za + Annę Żyła.
05.06.2014 I Czwartek  Wspomnienie Św. Bonifacego, 

biskupa i męczennika
18.00 1. Za + Ks. Tadeusza Czerneckiego, + Ks. Józefa Adamczyka, 

+ Ks. Franciszka Kubaloka, + Ks. Mariana Gazka.  
 2.  Za + Emilię Bijok w 1 rocznicę śmierci, męża 

Gustawa, synową Grażynę, zięcia Mariana; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

06.06.2014 I Piątek
 8.00 Rudnik: Za ++ Walerię i Tadeusza Pawełek. 
18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Michała, Józefa Kaźmierczak, 

Stanisława, Zofię, Albina i Józefa Karas, + Ks. Franciszka 
Kubaloka.

07.06.2014 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
18.00 Za ++ Alojzego Kula w 7 rocznicę śmierci, jego rodziców, 

teściów, siostrę, 3 szwagrów, szwagierkę Helenę, dusze 
w czyśćcu cierpiące; za rodzinę do Opatrzności Bożej. 

08.06.2014 Niedziela  Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

 7.30 Za ++ męża Stanisława, teściów, ++ z rodziny Mołek,         
+ brata Jana, ++ z rodziny Kamiński, ++ Anielę, Tadeusza 
Urbaniec; za domostwo do Opatrzności Bożej. 

 9.30 Rudnik:  Za ++ Wandę Gabzdyl w 10 rocznicę śmierci, 
rodziców Marię, Józefa Panek, teściów Annę, Pawła 
Gabzdyl, ++ z rodziny.

11.00 Za ++ Pawła Legierskiego w 12 rocznicę śmierci, 
rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące .

17.30 Nabożeństwo do NSPJ -  w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: 1.  Za ++ Emilię Bijok, 

brata Józefa, rodziców Jana i Joannę, Emila i Marię Bijok, 
 ++ z rodzin Bijok i Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Eugeniusza Waligórskiego

INTENCJE MSZALNE w czerwcu
09.06.2014 Poniedziałek   Święto Najświętszej Maryi 

Panny Matki Kościoła
  7.30  Za Parafian
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę Żyła w 11 rocznicę śmierci, męża 

Wiktora, ich rodziców, Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę, 
Emila, Eugeniusza Jurgała, Zofię, Gabriela Machej; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00  Za ++ Emilię Gabzdyl, córkę Helenę, Karola, Helenę 
Machej, syna Leona, ich rodziców, Teresę, Józefa Handzel, 
Joannę, Franciszka Machej, Mariannę, Józefa Szajter, 
syna Edwarda, + Ks. Franciszka Kubaloka, Ks. Tadeusza 
Czerneckiego; domostwo do Opatrzności Bożej

10.06.2014 Wtorek
  8.00 Za ++  Annę, Władysława Straszak, ++ z rodzin Straszak    

i Bromblik.
18.00 Za ++ Marię, Franciszka Machej, 2 zięciów, syna 

Stanisława, Zofię, Franciszka Szczypkę, ++ z rodziny 
oraz w intencji żyjących z prośbą o zdrowie i opiekę 
Bożą.

11.06.2014     Środa       Wspomnienie Św. Barnaby, Apostoła
16.00 Rudnik: 1.  Za ++ Franciszka Wawrzyczek, rodziców 

Annę    i Franciszka, Filomenę, Franciszka Parchański, 
syna Stanisława, ++ pokrewieństwo, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

 2. Za + Józefa Folwarczny - od córek z rodzinami.
18.00 Za ++ Zofię Gremlik w 5 rocznicę śmierci, męża Jana.
12.06.2014  Czwartek
18.00 1.  Za ++ Alojzego Walicę, syna Alojzego, Marię, 

Rudolfa Tengler, Stanisława Śleziak, ++ z rodzin Walica  
i Ciesielski.     
2. Za ++ Zofię Bijok w 6 rocznicę śmierci, syna Emila, 
synową Marię, zięcia Jana Kamińskiego, ++ z rodzin 
Kamiński – Bijok, dusze w czyśćcu cierpiące.

13.06.2014  Piątek  Wspomnienie Św. Antoniego  
z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

  8.00 Rudnik:  Za ++ Annę Szajter, męża Karola, ++ z rodzin 
Matuszek i Żyła, + Edwarda Kowalskiego.

18.00 Msza św. szkolna: 1. Do Opatrzności Bożej za 
wstawiennictwem Św. Antoniego Padewskiego o 
 zdrowie, Boże błogosławieństwo dla rodziny, a dla  
+ syna i ++ rodziców o Wieczną Szczęśliwość.

 2. Za + Eugeniusza Waligórskiego
14.06.2014   Sobota Wspomnienie Bł. Michała 

Kozala, biskupa i męczennika
  8.00 Za ++ Edwarda Foltyn, żonę Danielę, rodziców  

z obu stron, + Stanisława Kuczaj, ++ z rodzin Foltyn, 
Wiśniowski, Rakoczy, Kuczaj.

12.00 Ślub: Weronika Pala – Marek Knauer
18.00  Za ++ Marię, Alojzego Ociepka, Jana Alojzję Węglarzy, 

Pawła, Rozalię Ociepka, Józefa Gawlik, Romana Karch, 
Lucjana Antończyk.

15.06.2014 Niedziela Uroczystość Najświętszej Trójcy
  7.30 Za ++ Edwarda Jurgałę, rodziców, ++ Czesławę, 

Tadeusza Kocur, ich syna Mariana, wnuka Bogdana,  
++ z rodziny. 

  9.30 Rudnik: Za ++ Julię Ogrocką, bratową Bronisławę, Marię, 
Józefa Machej, Helenę, Otylię i Jana Holeksa,   dusze  
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Z okazji 10 urodzin Oliwii, Gracjana i Remigiusza,  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego            
i zdrowie.

 17.30 Nabożeństwo do NSPJ  - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: Za ++ rodziców 

Ryszka, Kamiński, + syna Jana, braci, ++ z rodzin Mołek, 
Urbaniec, Dudziński, Bajda, Kajstura, Wawrzyczek, 
Bijok; domostwo do Opatrzności Bożej.
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16.06.2014 Poniedziałek
18.00 Za ++ rodziców Zofię, Alojzego Franek, syna Józefa, 

synowe Zofię i Halinę, zięciów Józefa, Jana i Emila, 
wnuków Krzysztofa i Edwarda; za całe domostwo do 
Opatrzności Bożej.

21.00 Apel Jasnogórski
17.06.2014 Wtorek     Wspomnienie Św. Alberta 

Chmielowskiego, zakonnika
  8.00 Za + Annę Ściskała w rocznicę śmierci, ++ z rodzin 

Ściskała, Gwóźdź i Drałus.
18.00 Za + Mariana Kocur w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców      

i teściów. 
18.06.2014   Środa
16.00 Rudnik:  1.  Za ++ Karola Foltyn, Stefanię i Karola 

Czakon, dziadków Barbarę i Franciszka Filipek, dusze      
w czyśćcu cierpiące.

 2. Za + ojca Zdzisława Werłos, ++ z rodzin Werłos, 
Gabzdyl, Matuszek; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ Marię Żywczok, mężów Józefa i Alojzego, zięcia 
Antoniego, jego rodziców i rodzeństwo, dusze w czyśćcu 
cierpiące oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

19.06.2014  Czwartek  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

  8.00 1.  Za Parafian
 2. W intencji Żywych i Zmarłych Członków Adoracji 

Nocnej w Rodzinach.
11.00 Z okazji 30 rocznicy ślubu Janiny i Marka z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej na dalsze 
lata życia.

17.00 Godzina św. – Nabożeństwo do NSPJ
20.06.2014   Piątek
  8.00 Rudnik: Za ++ Joannę Tomica, męża, ojców Sławińskich; 

domostwo do Opatrzności Bożej. 
18.00 1. Za + męża Józefa Brachaczek w 6 rocznicę śmierci 

oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. Za + Eugeniusza Waligórskiego
21.06.2014  Sobota Wspomnienie Św. Alojzego 

Gonzagi, zakonnika
  8.00 Za ++ Edwarda i Danielę Foltyn, ++ rodzeństwo i rodziców 

z obu stron.
13.00 Ślub: Renata Parchańska – Grzegorz Gardas 
18.00  Marię Sadlik, rodziców z obu stron, szwagrów Franciszka  

i Antoniego Foltyn, Władysława Żyłę, Franciszka 
Herman, Alojzego Pieczonkę, dusze w  czyśćcu 
cierpiące.

22.06.2014  XII Niedziela  Zwykła
 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji  

25 rocznicy ślubu Anny i Eugeniusza, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej nad 
całą rodziną na dalsze lata wspólnego życia.

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Leona, Stefanię Siąkała, dziadków 
Monikę, Jana Matuszek, Annę, Ludwika Kuboszek, 
Justynę, Rudolfa Chmiel, Katarzynę, Wacława Siąkała, 
++ z rodzin Siąkała, Matuszek, Tomica, Gabzdyl, Chmiel; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Annę, Henryka Pucek, rodziców, rodzeństwo,      
+ zięcia Piotra, ++ z rodzin Pucek, Baszczyński, Potulny     
i Bulandra.

11.00 Z okazji 55 urodzin Marka z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo            
i zdrowie oraz opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny. 

17.30 Nabożeństwo do NSPJ - w kaplicy Opatrzności Bożej  
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej:  W intencji 

Dominiki z okazji 16 urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
Dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża.

23.06.2014 Poniedziałek
18.00 Za ++ dziadków Annę i Jana Pinkas, Antoninę i Adolfa 

Czempiel, syna Stanisława, Franciszka Brachaczek i Jana 
Chmiel. 

24.06.2014 Wtorek   Uroczystość Narodzenia  
Św. Jana Chrzciciela

  8.00 Za ++ Rudolfa, Marię Chmiel, Annę, Walerię, Eugeniusza 
Hanzel, wnuczkę Klaudię, ++ Księży, którzy pracowali      
w naszej Parafii.

18.00 Za ++ Zofię, Jana Gremlik, ++ Bronisławę Brachaczek, 
brata Erwina oraz ich rodziców Annę i Piotra 
Parchański.

25.06.2014 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 2 synów,        

3 córki, ++ zięciów. 
18.00 Za ++ Albinę, Franciszka Gorol, ++ z rodzin Gorol, 

Dziendziel, Jurgała i Tomosz   
26.06.2014 Czwartek
18.00 1. Za ++ Karola Herman, żonę Helenę, rodziców  

z obu stron, braci, bratowe, siostrę Emilię oraz Alojzję 
Machej.

 2. Za ++ Józefa Piekar w 9 rocznicę śmierci, żonę Emilię, 
syna Stanisława.

27.06.2014   Piątek   Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa

  8.00 Rudnik: Za ++ Justynę Czendlik w 8 rocznicę śmierci, 
męża Karola, szwagra Józefa, ojców z obu stron, 
wszystkich ++ z rodziny Szkaradnik; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

18.00  Za + Marię Gabzdyl -  6 – tygodni po śmierci  
- od III Róży Żywego Różańca.

28.06.2014  Sobota     Wspomnienie Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny

  8.00 Za ++ ojców Waleriana i Józefa, matkę Annę, brata 
Kazimierza; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Z okazji 40 rocznicy ślubu Bronisławy i Władysława             
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Opatrzności Bożej 
na dalsze lata.

29.06.2014 Niedziela  Uroczystość Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła

  7.30 Za + Józefa w 50 rocznicę śmierci, żonę Ernestynę, 
rodziców z obu stron, + Karola Wawrzyczek oraz za 
domostwo do Opatrzności Bożej.

  9.30  Rudnik: Za ++ Leona Machej w 3 rocznicę śmierci, 
rodziców, dziadków, ++ z rodziny, + Emilię Gabzdyl, 
Teresę, Karola Stuchlik, Annę, Pawła Tomaszko; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 1.  Chrzty – Roczki
 2. W intencji Anny i Józefa z okazji rocznicy ślubu             

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Opatrzności Bożej.

17.30 Nabożeństwo do NSPJ – w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej. Za ++ Annę, 

Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stanisławę.
30.06.2014 Poniedziałek
18.00 Za ++ Ferdynanda Świeży w 8 rocznicę śmierci, rodziców, 

teściów, rodzeństwo oraz za domostwo do Opatrzności 
Bożej.

INTENCJE w Lipcu
01.07.2014  Wtorek  
  8.00 Za ++ Józefa Brychcy, żonę Zofię, syna Franciszka, 

++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.
02.07.2014 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Helenę, Adama Parchański, 

brata Józefa, bratanka Ryszarda, syna Adriana, dusze  
w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Helenę Herman, męża Karola, rodziców z obu 
stron, + Emilię, ++ Franciszka, Joannę Herman, Alojzję 
Machej, Jana Handzel.
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03.07.2014  I Czwartek  Święto Św. Tomasza, Apostoła     
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mariana  

z okazji urodzin i imienin.
04.07.2014  I Piątek 
  8.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon w 9 rocznicę  śmierci,  

++ rodziców; domostwo do Opatrzności Bożej.
18.00 Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata 

Władysława, Annę i Henryka Gabzdyl, 2 córki.
05.07.2014 I Sobota 
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
12.00    Ślub rzym. – kat.: Agata Kacyrz – Marcin Broda   
18.00    Za ++ Władysława Wawrzyczek w 2 rocznicę śmierci, 

rodziców z obu stron, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu 
cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.  

06.07.2014       XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  7.30 Za ++ brata Jana Juroszka w 1 rocznicę śmierci, teścia 

Władysława, ojca Franciszka Wawrzyczek, brata 
Bronisława, ++ z rodziny.

  9.30 Rudnik: Za ++ Edwarda, Amalię Bijok, syna Leopolda, 
córki Olgę i Zofię, zięciów Józefa i Walentego.

11.00 Z okazji 40 - lecia pożycia małżeńskiego Zofii  
i Bronisława, z prośbą o zdrowie oraz potrzebne łaski na 
dalsze wspólne lata. 

17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00   Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: Za ++ Mariannę, 

Józefa Fyrtuś, Joannę, Franciszka Wawrzyczek, Emila 
Czakon i jego rodziców.

07.07.2014       Poniedziałek  
18.00 Za ++ Franciszka Wawrzyczek, 2 żony, siostrę Bronisławę, 

++ z rodzin z obu stron.
08.07.2014  Wtorek 
  8.00 Za ++ Bogusława Goryczka w 10 rocznicę śmierci, 

wszystkich ++ z rodziny oraz za całą rodzinę do 
Opatrzności Bożej.

09.07.2014  Środa
16.00 Rudnik:    Za + Zofię Gabzdyl w 20 rocznicę śmierci, męża 

Józefa, syna Bronisława, wnuczkę Jadwigę, ++ rodziców 
z obu stron. 

18.00 Za ++ Marię, Eugeniusza Foltyn, rodziców, rodzeństwo, 
synową Urszulę, Joannę Zambrzycką, Helenę, Józefa 
Fujcik, Matyldę, Rudolfa Kopiec, córkę Halinę.

10.07.2014 Czwartek 
18.00 Za + Marcina Gabzdyl w 4 rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
11.07.2014  Piątek       Święto Św. Benedykta, opata, 

Patrona Europy 
   8.00 Rudnik: Za ++ Władysława Handzel w 2 rocznicę 

śmierci, ++ rodziców Marię i Henryka Handzel. 
 18.00 Za ++ Alojzję Dziedzic, jej rodziców, braci i siostry, 

syna Romana, synową Anielę, zięciów Józefa i Piotra,  
++ z rodzin Dziedzic, Pieron, Brachaczek i  Machej.

12.07.2014 Sobota   Wspomnienie Św. Brunona 
Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika 

   8.00 Za ++ rodziców Marię, Rudolfa Matuszek, męża Erwina 
Żyłę, teściów Emilię i Mateusza, ich 3 córki, ++ z rodzin 
Żyła, Matuszek i Żywczok.

18.00 Za ++ Milorada Mileticza, ++ z rodziny.
13.07.2014   XV NIEDZIELA ZWYKŁA – Odpust ku czci 

Opatrzności Bożej
  7.30 Za ++ Józefa Tomicę w 10 rocznicę śmierci, rodziców, 

teściów, ++ z rodzin Tomica i Szwarc oraz za domostwo 
do Opatrzności Bożej.

  9.30 Rudnik: 1. Za ++ Elżbietę Bijok.
 2. Za + Annę Zahraj, męża Bolesława, ++ rodziców      

z obu stron, ++ Księży pracujących w naszej Parafii.
11.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności  Bożej: 
 1.  Za Parafian         

2.  W intencji Ofiarodawców i Darczyńców 
3.   Za ++ Roberta Majętnego, Antoniego Kuchejdę, Jana 
Szajter, Alojzego Jurgała i Alojzego Gospodarczyka.
4. Za ++ Marię, Władysława Szafarczyk, rodziców, 
rodzeństwo, syna Stanisława, chrześniaka Bogusława, 

++ z rodzin Grzybek, Pieron, Szuścik i Goryczka.
17.00 Nieszpory –  Nabożeństwo Fatimskie - w kaplicy 

Opatrzności Bożej  
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: 
 Za + Stanisława Szafarczyka w 1 rocznicę śmierci,     

++ rodziców i teściów.
14.07.2014 Poniedziałek  
18.00 Za ++ rodziców Annę i Józefa Foltyn , ++ z rodzin 

Szypuła, Foltyn i Machej.
15.07.2014        Wtorek   Wspomnienie Św. Bonawentury, 

biskupa i doktora Kościoła 
   8.00  Za ++ rodziców Elżbietę i Henryka Cyrzyk, dziadków        

z obu stron, wujka Ottona , + Andrzeja Zelik.
16.07.2014 Środa      Wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny z Góry Karmel  
16.00 Rudnik: Za ++ Anielę Tomica, męża Teofila w 23 rocznicę 

śmierci, córkę Irenę, syna Władysława, rodziców z obu 
stron.

18.00 Za ++ mamę Marię Szajter, dziadków Annę  
i Ferdynanda Bierski,  Marię, Józefa Szajter, Marię, 
Jana Stoszek, + Józefa Pala, wszystkich ++ z rodziny; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

21.00 Apel Jasnogórski
17.07.2014 Czwartek  
18.00 Za ++ Annę Szajter, męża Franciszka, syna Antoniego, 

córkę Marię, 2 zięciów; domostwo do Opatrzności 
Bożej .

18.07.2014 Piątek  
  8.00 Rudnik: Za ++ dziadków Otylię, Gustawa Wawrzyczek, 

Zofię,  Józefa Gabzdyl.
18.00 Za ++ Stanisława Karas w 4 rocznicę śmierci, Zofię, 

Albina, Józefa Karas, Michała, Józefa Kaźmierczak,       
 + Ks. Franciszka Kubaloka.

19.07.2014 Sobota  
  8.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stanisławę.   
18.00  Za ++ rodziców Helenę i Karola Smelik, Józefa Chwolek, 

brata Andrzeja, ++ dziadków z obu stron; za domostwo 
do Opatrzności Bożej.

20.07.2014      XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30  Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo  
i pomoc Bożą na dalsze lata życia dla Heleny z okazji  
70 urodzin oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

  9.30 Rudnik: Za ++ Adolfa Hanzel w 21 rocznicę śmierci, 
ojców Joannę i Franciszka, zięcia Stanisława, + Antoniego 
Żyłę, 2 żony, ++ z rodzin Tomica i Żyła  ; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ Annę, Władysława Łapuszek, ++ rodzeństwo  
rodziców, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej  
18.00  Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: Za ++ Władysława 

Matuszek, brata Franciszka, siostrę Zofię  i ich rodziców.
21.07.2014 Poniedziałek  
18.00  Za ++ Stanisława Śleziak, Alojzego Walicę, syna Alojzego, 

Marię, Rudolfa Tengler, ++ z rodziny Walica.
22. 07.2014 Wtorek    Wspomnienie Św. Marii 

Magdaleny   
  8.00 Z okazji 80 urodzin Walerii z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i zdrowie na dalsze lata życia oraz opiekę Opatrzności 
Bożej dla całej rodziny.

23,07.2014 Środa     Święto Św. Brygidy, zakonnicy, 
Patronki Europy

16.00 Rudnik: Za + Franciszka Chmiel w 14 rocznicę śmierci, 
++ ojców, siostry Annę i Justynę męża Józefa, syna 
Władysława, Bronisława Gabzdyl, brata Józefa, żonę 
Helenę, ojców, Marię Gawron, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ rodziców Emilię, Józefa Pupek, synową   Ludmiłę, 
wnuczkę Janinę, wnuków Bronisława i Jana, zięciów 
Władysława i Franciszka, dziadków z obu stron, 
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16.06.2014 Poniedziałek
18.00 Za ++ rodziców Zofię, Alojzego Franek, syna Józefa, 

synowe Zofię i Halinę, zięciów Józefa, Jana i Emila, 
wnuków Krzysztofa i Edwarda; za całe domostwo do 
Opatrzności Bożej.

21.00 Apel Jasnogórski
17.06.2014 Wtorek     Wspomnienie Św. Alberta 

Chmielowskiego, zakonnika
  8.00 Za + Annę Ściskała w rocznicę śmierci, ++ z rodzin 

Ściskała, Gwóźdź i Drałus.
18.00 Za + Mariana Kocur w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców      

i teściów. 
18.06.2014   Środa
16.00 Rudnik:  1.  Za ++ Karola Foltyn, Stefanię i Karola 

Czakon, dziadków Barbarę i Franciszka Filipek, dusze      
w czyśćcu cierpiące.

 2. Za + ojca Zdzisława Werłos, ++ z rodzin Werłos, 
Gabzdyl, Matuszek; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ Marię Żywczok, mężów Józefa i Alojzego, zięcia 
Antoniego, jego rodziców i rodzeństwo, dusze w czyśćcu 
cierpiące oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

19.06.2014  Czwartek  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

  8.00 1.  Za Parafian
 2. W intencji Żywych i Zmarłych Członków Adoracji 

Nocnej w Rodzinach.
11.00 Z okazji 30 rocznicy ślubu Janiny i Marka z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej na dalsze 
lata życia.

17.00 Godzina św. – Nabożeństwo do NSPJ
20.06.2014   Piątek
  8.00 Rudnik: Za ++ Joannę Tomica, męża, ojców Sławińskich; 

domostwo do Opatrzności Bożej. 
18.00 1. Za + męża Józefa Brachaczek w 6 rocznicę śmierci 

oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. Za + Eugeniusza Waligórskiego
21.06.2014  Sobota Wspomnienie Św. Alojzego 

Gonzagi, zakonnika
  8.00 Za ++ Edwarda i Danielę Foltyn, ++ rodzeństwo i rodziców 

z obu stron.
13.00 Ślub: Renata Parchańska – Grzegorz Gardas 
18.00  Marię Sadlik, rodziców z obu stron, szwagrów Franciszka  

i Antoniego Foltyn, Władysława Żyłę, Franciszka 
Herman, Alojzego Pieczonkę, dusze w  czyśćcu 
cierpiące.

22.06.2014  XII Niedziela  Zwykła
 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji  

25 rocznicy ślubu Anny i Eugeniusza, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej nad 
całą rodziną na dalsze lata wspólnego życia.

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Leona, Stefanię Siąkała, dziadków 
Monikę, Jana Matuszek, Annę, Ludwika Kuboszek, 
Justynę, Rudolfa Chmiel, Katarzynę, Wacława Siąkała, 
++ z rodzin Siąkała, Matuszek, Tomica, Gabzdyl, Chmiel; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Annę, Henryka Pucek, rodziców, rodzeństwo,      
+ zięcia Piotra, ++ z rodzin Pucek, Baszczyński, Potulny     
i Bulandra.

11.00 Z okazji 55 urodzin Marka z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo            
i zdrowie oraz opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny. 

17.30 Nabożeństwo do NSPJ - w kaplicy Opatrzności Bożej  
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej:  W intencji 

Dominiki z okazji 16 urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
Dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża.

23.06.2014 Poniedziałek
18.00 Za ++ dziadków Annę i Jana Pinkas, Antoninę i Adolfa 

Czempiel, syna Stanisława, Franciszka Brachaczek i Jana 
Chmiel. 

24.06.2014 Wtorek   Uroczystość Narodzenia  
Św. Jana Chrzciciela

  8.00 Za ++ Rudolfa, Marię Chmiel, Annę, Walerię, Eugeniusza 
Hanzel, wnuczkę Klaudię, ++ Księży, którzy pracowali      
w naszej Parafii.

18.00 Za ++ Zofię, Jana Gremlik, ++ Bronisławę Brachaczek, 
brata Erwina oraz ich rodziców Annę i Piotra 
Parchański.

25.06.2014 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 2 synów,        

3 córki, ++ zięciów. 
18.00 Za ++ Albinę, Franciszka Gorol, ++ z rodzin Gorol, 

Dziendziel, Jurgała i Tomosz   
26.06.2014 Czwartek
18.00 1. Za ++ Karola Herman, żonę Helenę, rodziców  

z obu stron, braci, bratowe, siostrę Emilię oraz Alojzję 
Machej.

 2. Za ++ Józefa Piekar w 9 rocznicę śmierci, żonę Emilię, 
syna Stanisława.

27.06.2014   Piątek   Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa

  8.00 Rudnik: Za ++ Justynę Czendlik w 8 rocznicę śmierci, 
męża Karola, szwagra Józefa, ojców z obu stron, 
wszystkich ++ z rodziny Szkaradnik; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

18.00  Za + Marię Gabzdyl -  6 – tygodni po śmierci  
- od III Róży Żywego Różańca.

28.06.2014  Sobota     Wspomnienie Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny

  8.00 Za ++ ojców Waleriana i Józefa, matkę Annę, brata 
Kazimierza; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Z okazji 40 rocznicy ślubu Bronisławy i Władysława             
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Opatrzności Bożej 
na dalsze lata.

29.06.2014 Niedziela  Uroczystość Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła

  7.30 Za + Józefa w 50 rocznicę śmierci, żonę Ernestynę, 
rodziców z obu stron, + Karola Wawrzyczek oraz za 
domostwo do Opatrzności Bożej.

  9.30  Rudnik: Za ++ Leona Machej w 3 rocznicę śmierci, 
rodziców, dziadków, ++ z rodziny, + Emilię Gabzdyl, 
Teresę, Karola Stuchlik, Annę, Pawła Tomaszko; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 1.  Chrzty – Roczki
 2. W intencji Anny i Józefa z okazji rocznicy ślubu             

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Opatrzności Bożej.

17.30 Nabożeństwo do NSPJ – w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej. Za ++ Annę, 

Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stanisławę.
30.06.2014 Poniedziałek
18.00 Za ++ Ferdynanda Świeży w 8 rocznicę śmierci, rodziców, 

teściów, rodzeństwo oraz za domostwo do Opatrzności 
Bożej.

INTENCJE w Lipcu
01.07.2014  Wtorek  
  8.00 Za ++ Józefa Brychcy, żonę Zofię, syna Franciszka, 

++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.
02.07.2014 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Helenę, Adama Parchański, 

brata Józefa, bratanka Ryszarda, syna Adriana, dusze  
w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Helenę Herman, męża Karola, rodziców z obu 
stron, + Emilię, ++ Franciszka, Joannę Herman, Alojzję 
Machej, Jana Handzel.
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Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

24.07.2014 Czwartek   Wspomnienie Św. Kingi, 
dziewicy 

18.00 Za ++ męża Roberta Wawrzyczek w rocznicę śmierci, 
wnuczkę Beatę, zięcia Leszka, rodziców z obu stron,        
3 siostry, 2 braci, + ks. Franciszka Kubaloka; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

25.07.2014 Piątek      Święto Św. Jakuba, Apostoła
  8.00 Rudnik: Do Opatrzności Bożej podziękowanie za 

otrzymane łaski z okazji  60 urodzin Aurelii, z prośbą     
o dalszą opiekę i zdrowie. 

18.00 Msza św. 6 tyg.:
26.07.2014 Sobota Wspomnienie Świętych Joachima    

i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny
  8.00  W intencji Imienniczek Św. Anny z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie.
18.00   Za ++ Marię, Rudolfa Chmiel, Annę, Walerię, Eugeniusza 

Hanzel, wnuczkę Klaudię, ++ z rodzin Hanzel, Chmiel, 
Węglarzy i Stuś. 

27.07.2014 XVII  NIEDZIELA   ZWYKŁA
  7.30   Za ++ rodziców Elżbietę, Józefa Staroń, Helenę, Alojzego 

Drobek, braci Tadeusza, Franciszka, siostrę Małgorzatę, 
szwagra Teodora, bratową Walerię, dusze w czyśćcu 
cierpiące oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.

 9.30  Rudnik: Za ++ męża Justyna Węglarzy, syna Józefa, 
ojców Franciszka i Emilię Grzybek, 2 synów, synową 
Antoninę, 2 szwagrów, ojców z obu stron, dusze  
w czyśćcu cierpiące.

11.00      CHRZTY - ROCZKI
17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej 
18.00     Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej:  Za + Józefa Pala 

w 2 rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron.
28.07.2014 Poniedziałek    
18.00  Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski, zdrowie,        

opiekę Bożą z okazji urodzin Anny i Stanisława oraz  
40 rocznicy pożycia małżeńskiego, z prośbą o dalszą opiekę 
i Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny. 

29.07.2014 Wtorek    Wspomnienie Św. Marty
  8.00   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  

o Boże błogosławieństwo dla Barbary i Leszka z okazji  
33 rocznicy ślubu.

30.07.2014 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ Henryka Tomicę, żonę Helenę, rodziców 

Stefanię i Karola Czakon, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Stefanię Wybraniec, rodziców, rodzeństwo, 

++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii, dusze  
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

31.07.2014 Czwartek        Wspomnienie Św. Ignacego  
z Loyoli, prezbitera

18.00 Za ++ Emilię, Franciszka, Jana Grzybek, Stanisława 
Dalach; domostwo do Opatrzności Bożej.  

INTENCJE w sierpniu
   01.08.2014   I Piątek  Wspomnienie Św. Alfonsa Marii  

Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
  8.00 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 3 córki,   

2 synów,  zięciów, ++ z rodzin Wawrzyczek, Hałgas, 
Stoły i Chmiel.   

  18.00   Za ++ Teresę, Henryka Morawiec, syna Władysława, 
córkę Marię, Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

02.08.2014 I Sobota  
8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu   

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
18.00    Za ++ Elżbietę, Jana Stoły, synów Karola i Stanisława, 

synową Annę, zięcia Tadeusza, wnuka Czesława, ++ 
pokrewieństwo.

03.08.2014  XVIII  NIEDZIELA   ZWYKŁA
7.30   Za ++ Zuzannę, Pawła Polok, ++ z rodziny Polok,     

Kobielusz, Legierski; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

9.30  Rudnik:  Za ++ Elżbietę Tomica w 10 rocznicę śmierci, 
2 mężów, syna Wilhelma, zięcia Wilhelma;   domostwo 
do Opatrzności Bożej.  

11.00   Za + Stanisława Kuczaj - od córki Emilii z rodziną. 
17.30      Nieszpory  - w kaplicy Opatrzności  Bożej   
18.00   Msza św. w kaplicy Opatrzn. Bożej: Za ++ Emila    

  Parchańskiego, rodziców i rodzeństwo.  
04.08.2014  Poniedziałek Wspomnienie Św. Jana 

Marii Vianneya, prezbitera       
18.00   Za ++ Pawła i Marię Kuchejda, Rudolfa Machej, ++ z 

rodzin Kuchejda i Machej; za domostwo do Opatrzności 
Bożej.

05.08.2014  Wtorek 
8.00  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierz i Stanisławę.
06.08.2014 Środa   Święto Przemienienia Pańskiego  
16.00  Rudnik: Za + Heleną Parchańską, jej rodziców i teściów.
18.00  Za ++ Erwina Gilowskiego, jego rodziców, Ewę, 
 Kazimierza Jamroz, syna Kazimierza, Emilię, Jana Pilch, 

syna Jerzego, ++ pokrewieństwo.

07. 08.2014 I Czwartek 
          18.00  Za + Józefa Matuszek w 8 rocznicę śmierci, jego 

rodziców, teściów, ++ pokrewieństwo.
08. 08.2014 Piątek    Wspomnienie Św. Dominika, 

prezbitera
  8.00 Rudnik:  Za + Małgorzatę Mikołajczyk w 1 rocznicę 

śmierci,  + męża Ludwika. 
18.00   Za + Józefa w 15 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Świeży, 

Kudłacz, dusze w czyśćcu cierpiące.
09.08.2014 Sobota Święto Św. Teresy Benedykty od 

Krzyża, dziewicy i męczennicy, Patronki Europy
  8.00  Za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, córki Bronisławę i Marię, 

zięcia,  za całą rodzinę do Opatrzności Bożej.
18.00 Za ++ Annę, Henryka Parchański, Herminę, Barbarę, 

Józefa Żyła, całe ++ pokrewieństwo, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

10.08.2014    XIX NIEDZIELA   ZWYKŁA 
  7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Kariny         
z okazji urodzin.

  9.30 Rudnik: Za ++ Elżbietę Tomica, 2 mężów, syna Wilhelma, 
zięcia Wilhelma ; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00  Z okazji 15 urodzin Moniki z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.

17.30  Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej:  O zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla Teresy i Mariana z okazji rocznicy 
ślubu.

11.08.2014  Poniedziałek   Wspomnienie Św. Klary, dziewicy  
18.00 Za ++ Władysława Morawiec, rodziców, teściów i 3 

siostry.
12.08.2014 Wtorek    
8.00    Za + Mariana Kocur, teściów Emilię i Gustawa Bijok, 

szwagierkę Grażynę od rodziny Szpin. 
13.08.2014 Środa   
16.00 Rudnik:  W intencji Lucyny i Mariusza w 10 rocznicę 

ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata życia oraz 
o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny.
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18.00 Za ++ rodziców Anielę, Rudolfa Węglarzy, męża Henryka 
Lenartek, jego rodziców Jana i Stefanię, dziadków Józefa 
i Joannę, Jana i Alojzję oraz za domostwo do Opatrzności 
Bożej.

14.08.2014 Czwartek   Uroczystość Św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, 
Patrona Diecezji

18.00     Za + męża Erwina, rodziców, teściów, wszystkich ++ 
z bliższej i dalszej rodziny; domostwo do Opatrzności 
Bożej

15.08.2014 Piątek   Uroczystość Wniebowzięcia   
Najświętszej Maryi Panny

   7.30  Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Wniebowziętej 
podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie w dalszym życiu z okazji 70 
urodzin Karola.                                                                                                 

      9.30 Rudnik: W 40 rocznicę ślubu Anny i Stanisława              
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

11.00   Z okazji 18 urodzin Martyny z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie.

16.08.2014   Sobota  
   8.00    Za ++ Krzysztofa Pietrzyk, Józefa Gałuszkę, Anielę 

Ociepka, ++ z rodzin Gałuszka, Ćwięczek, Ociepka; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ Jana, Marię Stoszek, rodziców, teściów, 
rodzeństwo z obu stron, zięcia Józefa; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

21.00 Apel Jasnogórski
17.08.2014  XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA
     7.30  Za ++ Justynę Gwóźdź, męża Alojzego, 2 synów, 2 

córki, ++ z rodzin Gwóźdź - Ściskała. 
  9.30 Rudnik:  Za + Helenę Gabzdyl  w 1 rocznicę śmierci; 

domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą              o 

dalsze Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego    
i zdrowie dla Pauliny z okazji 18 urodzin.  

17.30  Nieszpory -  w kaplicy Opatrzności Bożej 
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: 
 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 60 

rocznicę urodzin Benedykta, z prośbą o dalsze  Boże 
błogosławieństwo i zdrowie.

 2. Za + Czesławę Kocur w 1 rocznicę śmierci, ++ z 
rodziny.

18.08.2014 Poniedziałek  
18.00  Za ++ Franciszka Gabzdyl, żonę Martę, zięcia 

Roberta,  dusze w czyśćcu cierpiące. 
19.08.2014 Wtorek    
8.00   Za ++ Genowefę, Piotra Trylskich, ++ z rodzin Trylski      

i Bromblik; za domostwo do Opatrzności Bożej. 
20.08.2014 Środa  Wspomnienie Św. Bernarda, opata
16.00 Rudnik: Za + Marię Teper - od koleżanki  Marty 

Handzel.
18.00  Za + Elżbietę Franiok w 1 rocznicę śmierci.
21.08.2014 Czwartek   Wspomnienie Św. Piusa X, 

papieża 
18.00   Za ++ Karola Świeży w 16 rocznicę śmierci, rodziców, 

teściów, wszystkich ++ z rodziny.
22.08.2014  Piątek  Wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny, Królowej   
  8.00   Rudnik:  Za ++ Teresę Szajter, + męża Antoniego, 

+ syna, Annę Szczyrba, + matkę, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

18.00 Za ++ Marię Szajter, męża Józefa, synową Marię, ++ 
rodziców: Annę i Franciszka, Józefa i Marię, ++ z 
pokrewieństwa.

23.08.2014 Sobota     
  8.00 Za + Józefa Ściskałę w rocznicę śmierci, ++ z rodzin 

Ściskała, Gwóźdź i Draus.
12.00  Ślub rzym. – kat.:  Karolina Gawłowska  - Paweł 

Pniok

18.00 Za + męża Janusza, ++ Annę, Antoniego, Józefa, 
Franciszkę Foltyn, Karola, Annę Owczarzy, ++ dziadków 
z rodziny Foltyn - Owczarzy; domostwo do Opatrzności 
Bożej.    

24.8.2014 XXI NIEDZIELA  ZWYKŁA
 7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, jego 

rodziców, + Anielę Jończy, 2 mężów, wszystkich ++ z 
rodzin Jojko i Budzik.

 9.30 Rudnik:  Za ++ Stanisława Grzebień w rocznicę śmierci, 
żonę Krystynę, ++ z rodziny.

11.00 Z okazji 80 urodzin Marty z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Opatrzności Bożej i Matki Najświętszej na dalsze 
lata życia.

17.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. - w kaplicy Opatrzności Bożej: W 40 rocznicę 

ślubu Danuty i Karola z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo        i zdrowie na 
dalsze wspólne lata. 

25.08.2014     Poniedziałek  
18.00 Za ++ Marię Bijok, męża Emila, synową Martę, 

rodziców z obu stron; za rodzinę do Opatrzności Bożej. 
26.08.2014 Wtorek Uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Częstochowskiej
  8.00   W pewnej intencji. 
27.08.2014    Środa  Wspomnienie Św. Moniki  
16.00 Rudnik: Za ++ Herminę Żyła, 2 mężów, syna Adolfa, 

córkę Monikę, zięcia Erwina, ++ Stefanię, Franciszka 
Białek, syna Franciszka, córkę Annę, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

18.00 Za ++ Franciszka Parchańskiego, 2 żony, brata Franciszka, 
bratową Zofię; domostwo do Opatrzności Bożej 

28.08.2014  Czwartek  Wspomnienie Św. Augustyna, 
biskupa

18.00  1. Za + Bronisławę Brachaczek, Zofię i Jana Gremlik.
         2.  Za ++ Bronisławę i Alojzego Siekierka, syna Wiesława, 

++ z rodziny.
29.08.2014  Piątek   Wspomnienie męczeństwa Św. Jana 

Chrzciciela
8.00   Rudnik: Za + Franciszka Parchańskiego w 2 rocznicę 

śmierci, rodziców Marię i Pawła, ++ z rodziny.
18.00    Msza św. 6 tyg. 
30.08.2014     Sobota    
  8.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla 
Pawła z okazji 25 urodzin.

18.00 1.  Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo w rodzinie z okazji rocznicy ślubu 
Marzeny i Bartłomieja.

 2. Z okazji 80 urodzin Stanisława z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo             
i zdrowie w dalszym życiu.

 31.08.2014 XXII NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30 Z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego   

i zdrowie dla Radosława z okazji 18 urodzin.
  9.30 Rudnik: Za ++ Józefa, Mariannę Szajter, syna Edwarda, 

Walerię, Franciszka Niemczyk, syna Franciszka, Helenę      
i Karola Machej.

11.00 1.  Chrzty - Roczki
 2. W 20 rocznicę ślubu Beaty i Andrzeja  z  podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i Boże 
błogosławieństwo. 

17.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: Za ++ synów 

Kazimierza i Józefa Pasickich, ich ojca Józefa, dziadków, 
++ z rodzin Hanzel, Buchta, Kowalczyk, Wiszczur, 
Wątroba, + Marię Pasicką, Emilię Strządała, Agnieszkę 
Szymiczek oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –  piątek po Mszy św. szkolnej

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – sobota godz. 10.00
Młodzież  -  piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca o 
godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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 czwartek od godz. 17.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
18.00 

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.
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 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 

Odwiedziny Chorych – w I sobotę  
tj. 7 czerwca od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Irena i Władysław Hanzel,    
                                           Sylwia Grzebień, Lidia Wajdzik. Alina Żyła, Tadeusz Machej, Jarosław Gabzdyl

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.

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.06. – uroczystość Wniebowstąpienia  

Pańskiego
03.06. – wspomnienie Świętych męczenników 

Karola Lwangi i Towarzyszy 
05.06. – wspomnienie Św. Bonifacego, 

biskupa i męczennika
08.06. – uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego
09.06. – święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła
10.06. – wspomnienie Bł. Bogumiła, biskupa
11.06. – wspomnienie Św. Barnaby, Apostoła
12.06. – Święto Jezusa Chrystusa Jedynego  
 i Wiecznego Kapłana
13.06. – wspomnienie Św. Antoniego z Padwy, 

prezbitera i doktora Kościoła
14.06. – wspomnienie Bł. Michała Kozala, 

biskupa  i męczennika
6.06. – uroczystość Najświętszej Trójcy
6.06. – wspomnienie Św. Brata Alberta  

 Chmielowskiego, zakonnika  
19.06. – uroczystość Najświętszego Ciała  
 i Krwi Chrystusa
6.06. – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi,  

 zakonnika
24.06. – uroczystość Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela
27.06. – uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa
28.06. – wspomnienie Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny  
29.06. – Uroczystość Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła  

Nabożeństwa do NSPJ 
–   w kościele parafialnym

codziennie po Mszy św., 
w czwartek - o godz. 17.30

w sobotę - o godz. 17.30

 a w niedzielę  - o godz.  17.30   
w kaplicy Opatrzności Bożej



Pierwsza Komunia Św. - Rudnik
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