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BĄDŹCIE LUDŹMI SUMIENIA

Bądźcie ludźmi sumienia

Nie są ludźmi sumienia ci, którzy nie miłują ojczy-
zny, odrzucają wartość patriotyzmu. 

Nie są ludźmi sumienia ci, których sprawy ojczy-
zny nie interesują, którzy nie biorą udziału w życiu 
politycznym swojego kraju, gdy toczy się walka o naj-
wyższe wartości. 

Nie są ludźmi sumienia ci, którzy dla swej wygody 
milczą wobec istniejącego zła, którzy, zwłaszcza gdy 
są do tego zobowiązani, nie podejmują się publicznej 
oceny dobra i zła dokonującego się na naszych oczach.

Nie są ludźmi sumienia ci, którym wydaje się, że 
mogą sięgać po najwyższe godności, gdy faktycznie 
nie reprezentują żadnych wartości.

W Skoczowie, w parafii Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła 7 czerwca 2015 r. o godz. 10.30 z kościoła 
parafialnego wyruszy procesja na Kaplicówkę i o go-
dzinie 11.00 pod Krzyżem Papieskim rozpocznie się 
Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Kardynała 
Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Sko-
rzystajmy jak najlepiej z tego szczególnego czasu łaski, 
by przypomnieć sobie słowa Świętego Jana Pawła II, 
by odkrywać ich aktualność dla nas dzisiaj. 

 Szczęść Boże
ks. Proboszcz

22 maja 1995r. w czasie Mszy Świętej odprawianej 
na wzgórzu Kaplicówka, Ojciec Święty Jan Paweł II 
wołał o ludzi sumienia. 

„Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede 
wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słu-
chać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on 
nieraz trudny i wymagający, to znaczy angażować się 
w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także 
nie godzić się nigdy na zło.  (...) Być człowiekiem sumie-
nia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa 
Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, 
miłości i pokoju w naszych rodzinach, społecznościach, 
w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie, to znaczy także 
podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy 
publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać 
oczu na biedy i potrzeby bliźniego w duchu ewange-
licznej solidarności. Jeden drugiego, brzemiona noście.”

W dalszej części homilii Ojciec Święty ostrzega 
nas słowami: „Nasz wiek XX był okresem szczegól-
nych gwałtów zadawanych ludzkim sumieniom. (...) 
Pamiętamy okres zniewalania sumień, okres pogardy 
dla godności człowieka, cierpień tylu niewinnych ludzi, 
którzy własnym przekonaniom postanowili być wierni. 
Pamiętamy jak doniosłą role odegrał w tych czasach 
Kościół jako obrońca praw sumienia. (...) O tamtych 
czasach, czasach wielkiej próby sumień trzeba pa-
miętać, gdyż są one dla nas stale aktualną przestrogą 
i wezwaniem do czujności: aby sumienia Polaków nie 
uległy demoralizacji. (...) Dzisiaj kiedy zmagacie się 
o przyszły kształt życia społecznego, państwowego 
pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, 
jaki będzie człowiek - jakie będzie jego sumienie.”

Sumienie jest głosem Boga, który w naszym wnę-
trzu ocenia moralną wartość postępowania. Ten po-
wszechnie istniejący głos może być zagłuszony, albo 
tak wymanewrowany przez złe wychowanie, że go 
nie słyszymy, albo podstawiamy pod niego nasze 
zapatrywania. 

20 lat temu odbyła się w Ołomuńcu kanonizacja bł. Jana Sarkandra. Z tej okazji Jan Paweł II Papież 
przybył również do Polski, aby nawiedzić miejsce narodzin kanonizowanego Męczennika. Zjawili się 
w Skoczowie także liczni pielgrzymi z całej Polski, wezwani przede wszystkim przez Radio Maryja. 
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JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”

Jedność w różnorodności
serwuję, że w ciągu kilku zaledwie ostatnich 

lat pasożytnicza jemioła zaatakowała 
wszystkie (!) cztery lipy – tak, że są 

one już prawie martwe. Ciekawe, 
że inne pozostałe gatunki drzew 

są całkowicie wolne od jemioły. 
Widocznie są odporne, albo je-
mioła ich nie lubi.

Nie od dziś wszyscy rolnicy, 
leśnicy, przyrodnicy wiedzą, że 

różnorodność jest wpisana w jed-
ność i jest potrzebna, bo tak ten 

świat urządził Stwórca i takie są 
– mądre i dobre – prawa przez Nie-

go ustanowione.
Świat lubi tymczasem ludzi porówny-

wać i wytykać braki innych, podkreślać 
niedociągnięcia, uchybienia i niedoskonałości 

bliźnich. Warto się jednak zastanowić, czy aby 
każdemu z nas czegoś nie brakuje! Na tym polega 

postawa pokory, że każdy powinien sobie uświadomić, 
iż oprócz zalet posiada zawsze pewne wady. Bez nich 
nie ma ludzi. Nikt z ludzi nie jest samotną wyspą i to, 
że się różnimy nie jest żadną klęską, bo tam, gdzie my 
nie domagamy, inni powinni nas uzupełnić. Dlatego 
ważna jest wspólnota osób.

Piękna i dobra jest jedność, ale równie piękna 
różnorodność. Powinniśmy współpracować z ludź-
mi w tym, co nas łączy, ale też akceptować innych 
takimi, jacy są.

Józef

8 maja br., w Uroczystość św. Sta-
nisława, Biskupa Męczennika, głów-
nego Patrona Polski, w Katedrze 
św. Mikołaja, ordynariusz bielsko 
– żywiecki, bp Roman Pindel 
wyświęcił trzynastu diakonów 
wywodzących się z naszej die-
cezji. Słuchałem kazania ks. bp. 
w naszym radiu diecezjalnym. 
Nawiązując do  różnorodności 
drzew rosnących w lesie, przez 
analogię bp Roman wspominał 
o mających za kilka minut przyjąć 
święcenia kandydatach, reprezentują-
cych różne temperamenty, cechy osobo-
wości, uzdolnienia; odznaczających się 
różnymi talentami i charyzmatami. Tak, 
jak każdy człowiek jest niepowtarzalny, 
tak i każdy z wyświęconych diakonów jest 
inny. Nie ma dwóch takich samych – księży, 
biskupów, czy papieży.

Z ludźmi – jest i zawsze tak było, jak ze zbiorowi-
skami leśnymi, gdzie każdy gatunek drzewa posiada 
inne cechy. Drzewa różnią się wymaganiami co do 
podłoża, światła, temperatury, czy wilgoci. Różnią 
się też odpornością na szkodliwe czynniki, choroby, 
zanieczyszczenia środowiska. Przykładem niech będzie 
widoczny z mojego okna mały zagajnik, w którym 
rośnie kilkadziesiąt drzew, a wśród nich cztery lipy, 
kilka brzóz, kilka grabów, kilka dębów i krzewy. Ob-

JAN BYŁO MU NA IMIĘ
Długowłosy mężczyzna, ubrany w skórę wielbłąda, 

żywiący się szarańczą i miodem leśnym. Jan Chrzci-
ciel na pewno zwracał na siebie uwagę, bo nie tak 
wyglądali i zachowywali się współcześni mu ludzie. 
Jan Chrzciciel w ikonografii przedstawiany jest często 
jako dorosły mężczyzna udzielający chrztu. 

Taki wizerunek świętego znajduje się w naszej 
parafialnej świątyni. Chrzciciel w prawej ręce trzyma 
naczynie z wodą, w lewej krzyż zwieńczony napisem 
„Ecce Agnus Dei”, co oznacza „Oto Baranek Boży”. 
Wizerunek znajduje się w dolnej części ambony obok 
św. Jana Ewangelisty i tablicy z dziesięcioma przyka-
zaniami. Ambona wyrzeźbiona została pod koniec XIX 
w. przez Jana Hrabca z Frydku, a malowidła wykonał 
i ozłocił cieszyński malarz Helfer. Ambona poddana 
został gruntownej renowacji w 2008 r. 
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POTĘGA RODZINY

Orędzie Niepokalanej
Wielka Nowenna Fatimska  

2009 - 2017  
Potęga rodziny

Świętej Rodziny w czasach nazna-
czonych wypaczeniem dzieła Bożego, 
powinności dzieci względem rodziców, 
uświęcanie życia rodzinnego.

Zauważamy, że te zagadnienia stały 
się dziś niezmiernie aktualne i bardzo 
często dyskutuje się nad tymi pro-
blemami, jednak kierunek wybranej 
drogi coraz bardziej odbiega od wzoru 
ukazanego nam w Świętej Rodzinie. 
Wizerunek Świętej Rodziny oraz re-
lacje małżeńskie w coraz bardziej 
zdeformowanej postaci dochodzą do 
głosu i chcą być uznawane za nor-
malne. Niezmiernie trafną i głęboką 
analizę współczesności w tym wymia-
rze znajdujemy w „Liście do rodzin” 
Jana Pawła II. 

„Dzięki tak krytycznej refleksji 
nasza cywilizacja winna uświadomić samej sobie, że 
pomimo licznych osiągnięć pozytywnych jest z wielu 
względów cywilizacją chorą i źródłem głębokich scho-
rzeń człowieka. Dlaczego jest właśnie tak? Dlatego, 
że cywilizacja została oderwana od pełnej prawdy 
o człowieku, od prawdy o tym, kim jest mężczyzna 
i kobieta jako istota ludzka. 

Czym naprawdę jest dar osób w małżeństwie? 
Czym jest miłość odpowiedzialna za rodzicielstwo, 
na czym polega autentyczna wielkość rodzicielstwa 
i wychowania? Z tymi problemami zwracają się do 
Królowej Polski słowami Jana Pawła II na codziennym 
Apelu Jasnogórskim wybrane rodziny. Jakże aktualne 
są w obecnych czasach słowa św. Jana Pawła II. „(...) 
Prawo Boże w stosunku do życia ludzkiego jest 
jednoznaczne i kategoryczne. Bóg nakazuje: „nie 
zabijaj” (por. Wj20,13). Żaden ludzki prawodawca 
nie może więc powiedzieć: wolno ci zabijać... (...) 
Niestety, w historii naszego stulecia taka dewiacja 
stała się rzeczywistością. W sposób demokratyczny 
dochodziły do władzy siły polityczne, które wydawały 
ustawy sprzeczne z prawem do życia. Towarzyszy 
im, niestety, szerokie przyzwolenie opinii publicz-
nej. Zagadnienia te dotyczą fundamentów życia 
i tożsamości człowieka. Rodzina staje niewątpliwie 
na pierwszym froncie tego rodzaju zmagań, starć 
pomiędzy cywilizacją życia, a cywilizacją śmierci. 

Rok 2015 to siódmy rok Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej. 

Szóste fatimskie objawienie w 1917 
r. pamiętamy ze szczególnego znaku 
- „cudu słońca” - potwierdzającego 
nadprzyrodzoność objawień fatim-
skich. Dzieci zaś w tym czasie ujrzały 
inną scenę. Obok „cudu słońca” ujrza-
ły Świętą Rodzinę: po prawej stronie 
znajdowała się Najświętsza Dziewica 
w białej sukni i niebieskim  płaszczu, 
po lewej św. Józef z Dzieciątkiem Jezus. 
Najświętsza Rodzina błogosławiła lud 
znakiem Krzyża Świętego. 

Rodzi się zatem pytanie: czy Bóg 
nie chciał na koniec objawień przeka-
zać czegoś bardzo istotnego? Dlatego 
dla Kościoła ta wizja stała się przed-
miotem głębszego namysłu. Stąd też 
kolejny rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej przywołuje 
to ostatnie objawienie.

O interpretację tej wizji poproszono żyjącą jesz-
cze wówczas św. Łucję - wizjonerkę fatimską, która 
dopiero po beatyfikacji Franciszka i Hiacynty za zgodą 
Stolicy Apostolskiej odpowiedziała na skierowane do 
niej pytania w książce „Apele Orędzia Fatimskiego”. 

Mówi ona, że żyjemy w czasach, kiedy rodzina jest 
źle pojmowana w formie, w jakiej została ustanowiona 
przez Boga i dotykają ją tak boleśnie błędne nauki 
przeciwne celom, dla których Boski Stworzyciel ją 
ustanowił. „(...) Bóg powierzył rodzinie świętą misję 
współpracowania ze sobą w dziele stworzenia. Ta 
właśnie decyzja zespolenia swych stworzeń z własnym 
dziełem stwórczym jest wielkim przejawem ojcowskiej 
dobroci Boga: czyni On bowiem ludzi uczestnikami 
swojej mocy stwórczej; chce się posługiwać swoimi 
dziećmi w pomnażaniu życia, które będzie rozkwitać 
na ziemi z przeznaczeniem do nieba. Boski Stwórca 
postanowił w ten sposób powierzyć rodzinie świętą 
misję, która z dwóch istnień czyni jedno, w jedności 
tak wielkiej, że nie dopuszcza ona żadnego ich roz-
dzielenia.

S. Łucja, zwracając uwagę na błędne pojmowanie: 
czym jest rodzina, jakie są jej cele, wskazuje również 
na szereg innych zagadnień, a mianowicie: świętość 
misji rodziny, nierozerwalność małżeństwa, wzór 
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JAK ŁADUJEMY ŻYCIOWE „AKUMULATORY”?

Jak ładujemy życiowe „akumulatory”?

odbywają się w trzecią sobotę miesiąca w kościele pw. 
Marii Magdaleny w Cieszynie lub mszę św. z modlitwą 
o uzdrowienie w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Skoczowie w pierwszy wtorek miesiąca. 

Kilka lat temu pierwszy raz umówiłam się z ko-
leżanką na uczestnictwo we mszy św. z modlitwą 
o uzdrowienie. Była to dla mnie wyjątkowa msza św., 
gdyż pośród tłumu pogrążonego w modlitwie,  wszyst-
ko oddałam Bogu i poczułam się wolna od wszelkich 
zmartwień. Myślę, że wiele osób przychodzi na te 
msze św. przede wszystkim prosząc o uzdrowienie 
z nieuleczalnej choroby dla siebie, dziecka, bliskich, 
a z czasem odkrywają, że nasze fizyczne dolegliwości 
nie są tak ważne jak obecność Boga w naszym życiu. 
A On jest obecny w naszym życiu przede wszystkim 
wtedy, gdy Mu na to pozwalamy, gdy świadomie spra-
wiamy, że staje się częścią naszego życia.

Dorota Klimosz

Niewątpliwie coraz częściej odczuwamy potrzebę 
tzw. odreagowania wypełnionego obowiązkami tygo-
dnia, miesiąca, dnia, kiedy nie brak sytuacji stresują-
cych. Każdy ma swój „złoty środek” - jedni wybierają 
aktywność fizyczną, inni oddają się pogłębianiu swoich 
zainteresowań. Wszystko oczywiście jest dozwolone, 
a nawet zalecane, gdyż każdy ma prawo do odpoczyn-
ku i dobrego spędzenia czasu. „Imprezki”, spotkania 
towarzyskie, słodkie leniuchowanie, to dobry sposób 
na odreagowanie, ale prawdziwe ładowanie naszych 
„akumulatorów” jest możliwe podczas zawierzenia 
w modlitwie Bogu. 

Warto uświadomić sobie, że w miejscu naszego 
zamieszkania mamy wspaniałą Świątynię pod we-
zwaniem św. Michała Archanioła, w której możemy 
jednoczyć się w modlitwie do Boga Ojca. Istnieje 
wiele możliwości wyboru, aby znaleźć coś dla siebie: 
nabożeństwo do św. Michała Archanioła - patrona 
naszej parafii, Nowenna do Maki Bożej Nieustającej 
Pomocy, Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie - godzina święta (modlitwa o powołania 
kapłańskie), Koronka do Bożego Miłosierdzia, Apel 
Jasnogórski, Nowenna Pompejańska. Warto rozważyć, 
która propozycja jest najbliższa naszemu sercu i podjąć 
próbę systematycznego uczestniczenia w wybranym 
nabożeństwie. 

Podczas Nowenny Pompejańskiej uświadomiłam 
sobie, że tutaj, w mojej parafii pod wezwaniem Mi-
chała Archanioła zgromadziło się tak wiele osób, 
które mogło spędzić ten czas inaczej, a jednak wybrali 
wieczór w Kościele. Przybyli licznie, aby się modlić, 
wspólnie zawierzyć Maryi. W ławce obok modli się 
sąsiadka, z drugiej strony widzę koleżankę z pracy, 
dalej patrzę - kolejne znajome twarze… jak miło być 
tu razem. Odkrywam znaczenie wspólnoty Kościoła 
pośród tych, których znam... Przychodźmy do na-
szej Świątyni, aby dawać świadectwo, umacniać się 
wzajemnie w wierze, napełniać radością i poczuciem 
bliskości rodziny parafialnej. 

Jeżeli ktoś lubi odmienną od tradycyjnych form 
spędzania czasu na modlitwie, polecam czuwania 
charyzmatyczne z modlitwą o uzdrowienie, które 

Ocalić rodzinę, to w jakimś sensie ocalić człowieka 
- całą ludzkość”.

I tak rozwiązuje nam się wcześniejszy problem: 
dlaczego Bóg w tak szczególnej chwili ukazuje nam 
wzór Świętej Rodziny? 

Kończę słowami św. Jana Pawła II. 
„W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzy-

chylny, a nawet wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie 
mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i pro-
mieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykański II 

nazywa rodzinę „Kościołem domowym”. (...) Win-
niśmy pamiętać, iż bramy piekielne nie przemogą 
Kościoła” (Mt16,18). (...) Nie powinniśmy się jednak 
lękać żadnych zagrożeń...”

Trzeba nieustannie z wiarą sięgać po dar - lekarstwo 
jakie otrzymaliśmy w Fatimie: codzienny różaniec 
i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (wy-
nagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca).

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat!
 Irena
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Źródło pokoju i nadziei  

Jakże mocno, przed każdym z nas kroczącym 
pod chorągwią Chrystusa Zmartwychwstałego, 
stoją do wypełnienia sercem, w każdym czasie 
i miejscu,  te wezwania miłosierdzia. W dzienniczku 
Siostry Faustyny, który jest zapisem jej spotkań 
z Bogiem i także orędziem Miłosierdzia, które jej 
przekazał, czytamy:  „Żądam od ciebie uczynków 
miłosierdzia, które mają wypływać z miłości do 
Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszę-
dzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć, ani 
wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby 
czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, 
drugi – słowo (przez przebaczenie i pocieszenie), 
trzeci modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera 
się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem 
miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia 
i oddaje cześć miłosierdziu mojemu (por.Dzien-
niczek 1158)”. 

Czy żyjemy miłosierdziem ?...
Słowa Jezusa, skierowane do Siostry Faustyny, jak 

i ewangeliczny przykład miłosiernego   Samarytani-
na, skłania nas samych do zastanowienia się, na ile 
my jesteśmy solidarni i ofiarni względem drugiego 
człowieka? Czy w dobie „gonitwy” za dobrami ma-
terialnymi potrafimy otoczyć opieką osoby chore 
i cierpiące, osoby dotknięte starością i niedołęstwem 
– ofiarnie im służyć? Czy staramy się podźwignąć 
z upadku osoby zniewolone  nałogiem, czy niewiarą? 
Jakże często  usprawiedliwiamy się sami przed sobą, 
mimo że dziesiątki razy, a może steki razy, słyszeliśmy 
przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt,23-35), 
czy to ewangeliczne 77 razy (M,18,22). Obyśmy za 
brak przebaczenia i miłosierdzia nie usłyszeli: ”Idźcie 
precz ode Mnie przeklęci, w ogień wieczny, albowiem 
łaknąłem, a nie nakarmiliście Mię”…. 

Czy jubileusz  - to zdany egzamin… 
z miłosierdzia?

 Po wielkich  zmaganiach sportowcy sięgają po 
medale, po złoto. My też po wysiłkach i wytrwało-
ści radujemy się, że w samym Sercu Miłosierdzia; 
Sercu, które pulsuje i rozlewa łaski na cały świat… 
obchodziliśmy złoty jubileusz nocnych czuwań.  Teraz 
w kwietniu, w Roku Miłosierdzia dopiero co ogłoszonym 
przez Papieża Franciszka,  w tygodniu miłosierdzia, 

Żyjemy w czasach, kiedy  ludzkość najbardziej potrzebuje Bożego zmiłowania, zawierzania Bogu 
i miłosierdzia w relacjach międzyludzkich. Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas ostatniej pielgrzymki 
do Polski, nawiedzając sanktuarium w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku dokonał konsekracji nowej 
bazyliki i uroczyście zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Przywołam tu Jego słowa: „Czynię to z go-
rącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które zostało ogłoszone za pośrednictwem 
Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców  ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to 
przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się 
spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że z Polski ma wyjść „iskra”, która przygotuje świat na 
ostateczne Jego przyjście”(por.Dzienniczek,1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba prze-
kazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”

Foto (GN.Alina Sobel-Świeży) 
 Ojcze nasz - czasie Eucharystii

w 22 rocznicę wyniesienia  w poczet błogosławionych 
Siostry Faustyny,  byliśmy tu  po raz pięćdziesiąty… 
ale czy zdaliśmy choć podstawowy egzamin z mi-
łosierdzia?... Cofnijmy się o 10 lat… . Zapewne  dla 
wszystkich apostołów Bożego Miłosierdzia – jak i dla 
nas - członków  Apostolstwa Dobrej Śmierci z diece-
zji bielsko-żywieckiej, ważny był 2005 rok, kiedy to 
została otwarta kaplica wieczystej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu przy światowym centrum kultu 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Dla 
wielu z nas  rozpoczęły się nocne  rekolekcje z Miłością 
Miłosierną i trwają już prawie dziesięć lat. Jak to się 
zaczęło? ..Bliska mi osoba obraziła Miłosierdzie Boże. 
Ból targał moim sercem. Muszę ratować jego duszę 
- pomyślałam.  Miejscem przebłagania i wynagradza-
nia wybrałam Łagiewniki. Rychło zorganizowałam 
pielgrzymkę wspólnoty ADŚ wraz z kapłanem na 
nocne czuwanie.  Pamiętam, to była noc cudów i łask, 
noc, której nie da się wymazać z serca, jak i kolejne. 
Wszyscy jednogłośnie zdecydowali… za dwa miesiące 
wracamy tu ponownie na intymne spotkanie z Bogiem 
i …tak trwa do dziś. Każdy pobyt to radość i zarazem 
pragnienie powrotu… . Jezus – w czasie głębokiej nocy 
oczyszcza nasze serca w swojej Miłości i uczy nas jak 
Go miłować, jak miłować bliźnich, jak być bliźnim dla 
potrzebujących i trwać przy nich i skutecznie poma-
gać w powstawaniu. Choć spadają powieki, językiem 
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JAK ŁADUJEMY ŻYCIOWE „AKUMULATORY”?

Jak ładujemy życiowe „akumulatory”?

odbywają się w trzecią sobotę miesiąca w kościele pw. 
Marii Magdaleny w Cieszynie lub mszę św. z modlitwą 
o uzdrowienie w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Skoczowie w pierwszy wtorek miesiąca. 

Kilka lat temu pierwszy raz umówiłam się z ko-
leżanką na uczestnictwo we mszy św. z modlitwą 
o uzdrowienie. Była to dla mnie wyjątkowa msza św., 
gdyż pośród tłumu pogrążonego w modlitwie,  wszyst-
ko oddałam Bogu i poczułam się wolna od wszelkich 
zmartwień. Myślę, że wiele osób przychodzi na te 
msze św. przede wszystkim prosząc o uzdrowienie 
z nieuleczalnej choroby dla siebie, dziecka, bliskich, 
a z czasem odkrywają, że nasze fizyczne dolegliwości 
nie są tak ważne jak obecność Boga w naszym życiu. 
A On jest obecny w naszym życiu przede wszystkim 
wtedy, gdy Mu na to pozwalamy, gdy świadomie spra-
wiamy, że staje się częścią naszego życia.

Dorota Klimosz

Niewątpliwie coraz częściej odczuwamy potrzebę 
tzw. odreagowania wypełnionego obowiązkami tygo-
dnia, miesiąca, dnia, kiedy nie brak sytuacji stresują-
cych. Każdy ma swój „złoty środek” - jedni wybierają 
aktywność fizyczną, inni oddają się pogłębianiu swoich 
zainteresowań. Wszystko oczywiście jest dozwolone, 
a nawet zalecane, gdyż każdy ma prawo do odpoczyn-
ku i dobrego spędzenia czasu. „Imprezki”, spotkania 
towarzyskie, słodkie leniuchowanie, to dobry sposób 
na odreagowanie, ale prawdziwe ładowanie naszych 
„akumulatorów” jest możliwe podczas zawierzenia 
w modlitwie Bogu. 

Warto uświadomić sobie, że w miejscu naszego 
zamieszkania mamy wspaniałą Świątynię pod we-
zwaniem św. Michała Archanioła, w której możemy 
jednoczyć się w modlitwie do Boga Ojca. Istnieje 
wiele możliwości wyboru, aby znaleźć coś dla siebie: 
nabożeństwo do św. Michała Archanioła - patrona 
naszej parafii, Nowenna do Maki Bożej Nieustającej 
Pomocy, Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie - godzina święta (modlitwa o powołania 
kapłańskie), Koronka do Bożego Miłosierdzia, Apel 
Jasnogórski, Nowenna Pompejańska. Warto rozważyć, 
która propozycja jest najbliższa naszemu sercu i podjąć 
próbę systematycznego uczestniczenia w wybranym 
nabożeństwie. 

Podczas Nowenny Pompejańskiej uświadomiłam 
sobie, że tutaj, w mojej parafii pod wezwaniem Mi-
chała Archanioła zgromadziło się tak wiele osób, 
które mogło spędzić ten czas inaczej, a jednak wybrali 
wieczór w Kościele. Przybyli licznie, aby się modlić, 
wspólnie zawierzyć Maryi. W ławce obok modli się 
sąsiadka, z drugiej strony widzę koleżankę z pracy, 
dalej patrzę - kolejne znajome twarze… jak miło być 
tu razem. Odkrywam znaczenie wspólnoty Kościoła 
pośród tych, których znam... Przychodźmy do na-
szej Świątyni, aby dawać świadectwo, umacniać się 
wzajemnie w wierze, napełniać radością i poczuciem 
bliskości rodziny parafialnej. 

Jeżeli ktoś lubi odmienną od tradycyjnych form 
spędzania czasu na modlitwie, polecam czuwania 
charyzmatyczne z modlitwą o uzdrowienie, które 

Ocalić rodzinę, to w jakimś sensie ocalić człowieka 
- całą ludzkość”.

I tak rozwiązuje nam się wcześniejszy problem: 
dlaczego Bóg w tak szczególnej chwili ukazuje nam 
wzór Świętej Rodziny? 

Kończę słowami św. Jana Pawła II. 
„W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzy-

chylny, a nawet wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie 
mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i pro-
mieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykański II 

nazywa rodzinę „Kościołem domowym”. (...) Win-
niśmy pamiętać, iż bramy piekielne nie przemogą 
Kościoła” (Mt16,18). (...) Nie powinniśmy się jednak 
lękać żadnych zagrożeń...”

Trzeba nieustannie z wiarą sięgać po dar - lekarstwo 
jakie otrzymaliśmy w Fatimie: codzienny różaniec 
i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (wy-
nagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca).

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat!
 Irena
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ŹRÓDŁO POKOJU I NADZIEI

przepraszania, przebłagania, uwielbiania, śpiewu, 
milczenia, zawierzamy siebie i wszystkich grzeszni-
ków całego świata. Przyjeżdżamy tu, na pogłębione 
rekolekcje z Jezusem i u Jezusa... zwykle co drugi 
miesiąc, zawsze z piątku na sobotę… bo nie jest nam 
obcy żaden człowiek,  bo nasze zbawienie i zbawienie 
wszystkich ludzi świata leży nam głęboko na sercu. 

Wytrwałość to wypracowana cnota
Idąc za przykładem św. Jana Pawła II, który był 

zwolennikiem wytrwałej modlitwy… możemy powie-
dzieć, że tu wypracowujemy cnotę wytrwałości… .Tą 
wytrwałość potwierdza każdy wyjazd. Nikt nie patrzy 
na to, że są ekstre-
malne warunki po-
godowe -gołoledź, 
śnieżyce,  powódź, 
czy w trakcie che-
moterapii. (Jeden 
z przykładów:  czte-
ry lata temu jadąc  
w listopadowym 
zmierzchu, cudem 
uniknęliśmy strasz-
liwego wypadku. 
Duży strażacki sa-
mochód z pełnym 
zbiornikiem wody, 
jadący do pożaru, 
wpadł w poślizg. 
Uderzył z całą siłą 
w tira, który  tuż 
przed nami  zma-
gał się ze śliską na-
wierzchnią drogi, pod górkę. Tir  wpadł do rowu, 
a na niego  jeszcze ten  wóz.  W kabinie złamanego 
na pół wozu, ktoś wołał księdza. Pobiegł  natychmiast 
z posługą, a my z różańcem w ręku przez Maryję - 
wołaliśmy do Boga. Kierowca zwierzył się… Chciałem 
wyprzedzić tego tira, Boże!... nasz autokar byłby na 
pierwszym ogniu! Zrozumieliśmy, że do ponad pięć-
dziesięciu ludzi… Pan przyszedł w łasce).

A co mówią duchowni i pielgrzymi? 
Ksiądz dr hab. Franciszek Ślusarczyk – Rektor 

Bazyliki Miłosierdzia - powiedział:  Ta modląca się 
wspólnota buduje  żywy most miłosierdzia pomiędzy 
diecezją bielsko-żywiecką a Łagiewnikami…, zaś Ksiądz 
Waldemar Niemiec – prob.  parafii św. Jana Kantegto 
w Malcu, od dwóch lat – stały nasz opiekun: To wielkie 
duchowe przeżycie razem z dojrzałą duchowo wspólnotą 
Apostolstwa Dobrej Śmierci modlić się w Łagiewnickim 
centrum Miłosierdzia Bożego. To nie tylko nocne czu-
wanie, ale niemal nieustanna modlitwa od wyjazdu do 
powrotu. Nawet dla mnie, kapłana wydawałoby się to 
przesadą, gdyby nie doświadczenie „wejścia” w tę duchową 
scenerię, ten wrzący tygiel żaru modlitwy i otwierania 
się, oraz doświadczania Bożego Miłosierdzia. Nie bez 
przesady można powiedzieć, że ważą się tutaj losy ludz-
kiego życia i śmierci, ponieważ przedstawiane intencje 
mają głębokie odniesienie do sytuacji życia…  Pamiętam 
słowa ks. Alojzego Wencepla, wówczas proboszcza  
parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu, który posługi-

wał nam ponad 40 razy w Łagiewnikach. Spowiadał 
zawsze całą noc – mówił: Tu w konfesjonale zdarzają 
się cudowne nawrócenia, a Pan Bóg podsuwa niezwykłe 
myśli. Sam staję się bogatszy jako duszpasterz. Ksiądz 
Wojciech Tyczyński - od blisko 3 lat gorliwy kapłan 
nocnych rekolekcji – mówi: Ufność w Miłosierdzie Boże 
to nadzieja na lepsze jutro… . Przyjeżdżamy tu, mówią 
siostry Maria i Barbara, bo w tym miejscu naznaczo-
nym ziemską obecnością Apostołki Miłosierdzia jakby 
inaczej – bardziej gorliwie i z większą nadzieją wypo-
wiadamy słowa…Jezu ufam Tobie, miej miłosierdzie dla 
nas i świata całego.  Zrozpaczona, szukałam ratunku 
– mówi ze łzami  w oczach Małgosia...nasze małżeń-

stwo dogorywało. 
Dziś jestem pełna 
radości w naszych 
sercach ponownie 
zakwitła wiosna 
– Jezu, ufam To-
bie. W listopadzie 
w czasie czuwania  
otrzymałam mro-
żącą krew w żyłach 
wiadomość – córka  
potrąciła samocho-
dem  matkę z dziec-
kiem - z płaczem 
wspomina -Ber-
nadeta. Podłączo-
ny do aparatury 
na ojomie Błażej 
walczył o życie. 
Czy przeżyje?...pa-
dały pytania. Ten 

krzyż cierpienia nałożony na te  rodzin przyjęliśmy 
wszyscy. W  szturmie modlitwy –  trwaliśmy całą noc, 
a właściwie do dziś. Błażej już biega… U Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych!   Dokładnie pięć lat temu, też  
w kwietniu, w piątek   kapłan z racji 90tych urodzin 
mojego teścia  zaproponował mu spowiedź. Zdecy-
dowanie odpowiedział - nie.  Nie pamiętam, a znam 
go od dziecka, grubo od  ponad pół wieku, by cho-
dził do spowiedzi i komunii św..  Akurat przed nami  
było  nocne czuwanie  w Łagiewnikach. Eucharystia 
o jego nawrócenie  i  modlitwa wspólnoty – wniosła 
w  moje serce  zaufanie. Zdecydowane” nie” Jezus 
Miłosierny  zamienił w tę noc w  słowo „tak”, bo zaraz 
w sobotę wyspowiadał się. W pierwszym przypadku, 
o którym pisałam na początku i w  drugim… widzę 
błogosławione owoce.

Może nie umiesz sobie poradzić ze sobą,  
szukasz drogi wyjścia...

Nie zwlekaj!...przybądź do tego wybranego przez 
Boga miejsca, miejsca – światowej stolicy mistyki,  do 
Jezusa Miłosiernego w Łagiewnickim Sanktuarium, 
aby pochylić się nisko i pić ze źródła miłosierdzia 
w Sakramencie Pokuty i Eucharystii. Przytul się do mi-
łosiernego Serca Jezusowego i korzystaj z krwi i wody, 
która również dla ciebie i dla mnie wytrysnęła łaskami. 
Nie lękaj się… daj sobie szansę, uklęknij i posłuchaj…
zapewne poczujesz dotyk Boga… poczujesz radość...

 Lidia Wajdzik 
 

Jubileusz - Eucharystia
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ZDOBYĆ SWOJĄ ŚWIĘTĄ GÓRĘ

ZDOBYĆ SWOJĄ ŚWIĘTĄ GÓRĘ

lekcją pokory. Marsz w grupie kosztował mnie więcej 
sił niż kilometry połykane na górskich szlakach.”

Dorota Stawowiak twierdzi, że pielgrzymka to naj-
lepszy sprawdzian człowieka. Młodzi , którzy chcą się 
pobrać, po dwóch dniach wspólnej wędrówki dowia-
dują się o sobie tyle, ile nie zdołaliby się dowiedzieć 
przez rok. Tak dzieje się zawsze w ekstremalnych 
sytuacjach. - Podczas pielgrzymki mój mąż, a wtedy 
narzeczony, zazwyczaj spokojny i opanowany, dał się 
poznać również z innej strony. Polecam narzeczonym 
takie wyprawy!

PIELGRZYM WYGODNY
Przy dzisiejszym postępie techniki trudno sobie 

wyobrazić, jak wyglądały pielgrzymki choćby dwa-
dzieścia lat temu. A przecież ludzie wędrowali do 
świętych miejsc od wieków. Pielgrzymowanie jest 
formą pobożności przejętą przez chrześcijan od Ży-
dów. W Izraelu pielgrzymowanie do Jerozolimy było 
nie tylko pobożną praktyką, ale często religijnym 
obowiązkiem. Za czasów Jezusa każdy pobożny Żyd 
miał obowiązek pielgrzymować do Świętego Miasta 
trzy razy w roku. Dla chrześcijan najważniejszym 
miejscem pielgrzymowania była i jest nadal Ziemia 
Święta. Od II wieku zaczęto pielgrzymować do Rzymu, 
czyli miejsca śmierci apostołów Piotra i Pawła, a potem 
do sanktuariów maryjnych i miejsc kultu świętych. 
W Polsce do najczęściej odwiedzanych miejsc należą 
Częstochowa, Licheń, Łagiewniki.

Ks. Łukasz Lach, były wikary naszej parafii, na 
pierwszą pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę wybrał 
się, gdy miał 10 lat. - Do dziś mam w pamięci te polowe 
warunki: posiłki przygotowywane pod gołym niebem, 
nocleg w stodole na świeżym sianie i poranną toaletę 
przy studni - wspomina na kartach parafialnej kroniki. 

Pielgrzymować znaczy po prostu „wyjść skądś” i „dokądś dojść”. Te dwa punkty tworzą ramy rzeczywisto-
ści wypełnionej przeżyciami, nadziejami i wysiłkiem pielgrzyma. Pielgrzymka to trud, wyrzeczenie, droga, 
modlitwa, spotkanie, walka z deszczem i prażącym słońcem. A wszystko po to, żeby... No właśnie.

PIELGRZYM POSZUKUJĄCY
Laptop, tablet i telefon komórkowy muszą iść w za-

pomnienie. To częste wymagania stawiane przez orga-
nizatorów pielgrzymek. A że większość pielgrzymek 
odbywa się latem, nasuwa się pytanie, czy taki sposób 
spędzenia wakacji jest jeszcze do przyjęcia?

Ks. Stefan Sputek, proboszcz parafii św. Jerzego 
w Cieszynie, przewodnik i organizator cieszyńskich 
pielgrzymek, w tym roku do Częstochowy pójdzie po 
raz dwudziesty. Z tej perspektywy przyznaje, że z roku 
na rok pielgrzymów jest coraz mniej. Nie jest to jednak 
spowodowane wygodnictwem. - Ludzie mają problemy 
z pracą, jest spore bezrobocie. Młodzi, jak znajdą dobre 
zajęcie, starają się je utrzymać. Ograniczają więc urlopy, 
wyjazdy, a pielgrzymka wiąże się z tym, że trzeba wziąć 
wolne. Niektórzy pielgrzymi wybierają inne wyprawy, 
np. pielgrzymkę zaolziańską lub pielgrzymkę do Łagiew-
nik, która trwa krócej i odbywa się w dogodniejszym 
terminie - tłumaczy cieszyński proboszcz, który już 
rozpoczął organizację tegorocznej, XXIV pielgrzymki 
na Jasną Górę. Przebiegać ona będzie pod hasłem 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Dorota Stawowiak z Cieszyna, żona Jarka i mama 
dwóch córeczek, w pieszych pielgrzymkach uczest-
niczyła czterokrotnie. Nie zapomni swojej pierwszej 
pielgrzymki. Szła, żeby pomyślnie zdać maturę. Czuła 
w nogach każdy kilometr, a tu organizatorzy zapla-
nowali jeden dzień marszu boso. Po kamieniach, po 
asfalcie, jak popadło. - Wiedziałam, że jak teraz dam 
radę, to wytrzymam już do końca - wspomina. Maturę 
zdała. Za rok znów poszła. Żeby podziękować. I potem 
znowu. Teraz marzy jej się wspólna wędrówka, całą 
rodziną. Szczególnie ciepło wspomina pielgrzymkę 
zaolziańską, z mniejszą liczbą pielgrzymów, gdzie 
łatwo było o spowiedź, rozmowę.

Wiele osób uważa, że pielgrzymka zmusza do zmie-
rzenia się ze światem, odsłania prawdziwe relacje 
z Bogiem, z innymi ludźmi. Z jednej strony jest zmę-
czeniem, z drugiej zaś odpoczynkiem. Jest podróżą 
w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale i podróżą 
w głąb siebie. Artur Nowaczewski, poeta i krytyk 
literacki, tak opisuje swoją pieszą pielgrzymkę do 
Wilna: „Nieustanna obecność innych ludzi, nieraz tak 
skrajnie różnych, dla mnie, zamkniętego w sobie indy-
widualisty, również była wyzwaniem. Obok szli zarów-
no starsi, słuchacze Radia Maryja, jak i rozkrzyczana 
gimnazjalna młodzież, studenci, inteligenci i robotnicy, 
a więc ludzie, którzy tylko na pielgrzymce mają okazję 
lepiej się poznać. Pierwsze dni były dla mnie osobistą 

PIELGRZYM WYGODNY
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ŹRÓDŁO POKOJU I NADZIEI

przepraszania, przebłagania, uwielbiania, śpiewu, 
milczenia, zawierzamy siebie i wszystkich grzeszni-
ków całego świata. Przyjeżdżamy tu, na pogłębione 
rekolekcje z Jezusem i u Jezusa... zwykle co drugi 
miesiąc, zawsze z piątku na sobotę… bo nie jest nam 
obcy żaden człowiek,  bo nasze zbawienie i zbawienie 
wszystkich ludzi świata leży nam głęboko na sercu. 

Wytrwałość to wypracowana cnota
Idąc za przykładem św. Jana Pawła II, który był 

zwolennikiem wytrwałej modlitwy… możemy powie-
dzieć, że tu wypracowujemy cnotę wytrwałości… .Tą 
wytrwałość potwierdza każdy wyjazd. Nikt nie patrzy 
na to, że są ekstre-
malne warunki po-
godowe -gołoledź, 
śnieżyce,  powódź, 
czy w trakcie che-
moterapii. (Jeden 
z przykładów:  czte-
ry lata temu jadąc  
w listopadowym 
zmierzchu, cudem 
uniknęliśmy strasz-
liwego wypadku. 
Duży strażacki sa-
mochód z pełnym 
zbiornikiem wody, 
jadący do pożaru, 
wpadł w poślizg. 
Uderzył z całą siłą 
w tira, który  tuż 
przed nami  zma-
gał się ze śliską na-
wierzchnią drogi, pod górkę. Tir  wpadł do rowu, 
a na niego  jeszcze ten  wóz.  W kabinie złamanego 
na pół wozu, ktoś wołał księdza. Pobiegł  natychmiast 
z posługą, a my z różańcem w ręku przez Maryję - 
wołaliśmy do Boga. Kierowca zwierzył się… Chciałem 
wyprzedzić tego tira, Boże!... nasz autokar byłby na 
pierwszym ogniu! Zrozumieliśmy, że do ponad pięć-
dziesięciu ludzi… Pan przyszedł w łasce).

A co mówią duchowni i pielgrzymi? 
Ksiądz dr hab. Franciszek Ślusarczyk – Rektor 

Bazyliki Miłosierdzia - powiedział:  Ta modląca się 
wspólnota buduje  żywy most miłosierdzia pomiędzy 
diecezją bielsko-żywiecką a Łagiewnikami…, zaś Ksiądz 
Waldemar Niemiec – prob.  parafii św. Jana Kantegto 
w Malcu, od dwóch lat – stały nasz opiekun: To wielkie 
duchowe przeżycie razem z dojrzałą duchowo wspólnotą 
Apostolstwa Dobrej Śmierci modlić się w Łagiewnickim 
centrum Miłosierdzia Bożego. To nie tylko nocne czu-
wanie, ale niemal nieustanna modlitwa od wyjazdu do 
powrotu. Nawet dla mnie, kapłana wydawałoby się to 
przesadą, gdyby nie doświadczenie „wejścia” w tę duchową 
scenerię, ten wrzący tygiel żaru modlitwy i otwierania 
się, oraz doświadczania Bożego Miłosierdzia. Nie bez 
przesady można powiedzieć, że ważą się tutaj losy ludz-
kiego życia i śmierci, ponieważ przedstawiane intencje 
mają głębokie odniesienie do sytuacji życia…  Pamiętam 
słowa ks. Alojzego Wencepla, wówczas proboszcza  
parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu, który posługi-

wał nam ponad 40 razy w Łagiewnikach. Spowiadał 
zawsze całą noc – mówił: Tu w konfesjonale zdarzają 
się cudowne nawrócenia, a Pan Bóg podsuwa niezwykłe 
myśli. Sam staję się bogatszy jako duszpasterz. Ksiądz 
Wojciech Tyczyński - od blisko 3 lat gorliwy kapłan 
nocnych rekolekcji – mówi: Ufność w Miłosierdzie Boże 
to nadzieja na lepsze jutro… . Przyjeżdżamy tu, mówią 
siostry Maria i Barbara, bo w tym miejscu naznaczo-
nym ziemską obecnością Apostołki Miłosierdzia jakby 
inaczej – bardziej gorliwie i z większą nadzieją wypo-
wiadamy słowa…Jezu ufam Tobie, miej miłosierdzie dla 
nas i świata całego.  Zrozpaczona, szukałam ratunku 
– mówi ze łzami  w oczach Małgosia...nasze małżeń-

stwo dogorywało. 
Dziś jestem pełna 
radości w naszych 
sercach ponownie 
zakwitła wiosna 
– Jezu, ufam To-
bie. W listopadzie 
w czasie czuwania  
otrzymałam mro-
żącą krew w żyłach 
wiadomość – córka  
potrąciła samocho-
dem  matkę z dziec-
kiem - z płaczem 
wspomina -Ber-
nadeta. Podłączo-
ny do aparatury 
na ojomie Błażej 
walczył o życie. 
Czy przeżyje?...pa-
dały pytania. Ten 

krzyż cierpienia nałożony na te  rodzin przyjęliśmy 
wszyscy. W  szturmie modlitwy –  trwaliśmy całą noc, 
a właściwie do dziś. Błażej już biega… U Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych!   Dokładnie pięć lat temu, też  
w kwietniu, w piątek   kapłan z racji 90tych urodzin 
mojego teścia  zaproponował mu spowiedź. Zdecy-
dowanie odpowiedział - nie.  Nie pamiętam, a znam 
go od dziecka, grubo od  ponad pół wieku, by cho-
dził do spowiedzi i komunii św..  Akurat przed nami  
było  nocne czuwanie  w Łagiewnikach. Eucharystia 
o jego nawrócenie  i  modlitwa wspólnoty – wniosła 
w  moje serce  zaufanie. Zdecydowane” nie” Jezus 
Miłosierny  zamienił w tę noc w  słowo „tak”, bo zaraz 
w sobotę wyspowiadał się. W pierwszym przypadku, 
o którym pisałam na początku i w  drugim… widzę 
błogosławione owoce.

Może nie umiesz sobie poradzić ze sobą,  
szukasz drogi wyjścia...

Nie zwlekaj!...przybądź do tego wybranego przez 
Boga miejsca, miejsca – światowej stolicy mistyki,  do 
Jezusa Miłosiernego w Łagiewnickim Sanktuarium, 
aby pochylić się nisko i pić ze źródła miłosierdzia 
w Sakramencie Pokuty i Eucharystii. Przytul się do mi-
łosiernego Serca Jezusowego i korzystaj z krwi i wody, 
która również dla ciebie i dla mnie wytrysnęła łaskami. 
Nie lękaj się… daj sobie szansę, uklęknij i posłuchaj…
zapewne poczujesz dotyk Boga… poczujesz radość...

 Lidia Wajdzik 
 

Jubileusz - Eucharystia
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Z ŻYCIA SZKOŁY W RUDNIKU

Zresztą przed wiekami parafia w Kończycach Wielkich, 
gdzie szerzył się kult Opatrzności Bożej, również była 
celem pątników. W XVIII i w pierwszej połowie XIX w. 
do kaplicy Opatrzności Bożej ciągnęły rzesze pielgrzy-
mów z sąsiednich parafii, a nawet z Czech i Moraw. 
Szlak pielgrzymkowy pokrywał się ze współczesnym 
szlakiem, który przemierza pielgrzymka cieszyńska. 

Na współczesnego pielgrzyma czeka znacznie wię-
cej udogodnień. Spanie po stodołach należy już do 
rzadkości. Najczęściej miejscem noclegu są prywat-
ne kwatery, pola namiotowe. Nad pątnikami czuwa 
służba medyczna i porządkowa, a w przygotowaniu 
do pielgrzymek służą strony internetowe. - Jest lepsza 

organizacja i zdyscyplinowanie. Dawniej pielgrzymki 
cechowała większa partyzantka, nie było też tylu udo-
godnień technicznych - wspomina ks. Stefan Sputek. 

Wydaje się, że 
w ideę pielgrzymowa-
nia każda epoka wnosi 
coś nowego. Najważ-
niejsze jednak jest to, 
by nie zabrakło w tym 
wszystkim miejsca dla 
Boga. 

Krystyna Stoszek

Z życia Szkoły w Rudniku
Po krótkiej przerwie świątecznej przyszedł czas na mobilizację i odkrywanie świata, który jest tak piękny 

i pełen niespodzianek. W naszej szkole odbyła się lekcja biblioteczna ukazująca piękno i tajemniczość litera-
tury. W ten klimat niekończącej się wyobraźni wprowadzili nas sami bohaterowie opowiadania o Franklinie 
i kurze Adeli. Dzieci słuchały tych opowiadań z uwagą i jak to się czasem mówi z „otwartymi buziami”, tak 
były zainteresowane. Mam nadzieję, że czytanie książek będzie  przeżywało swoisty renesans; proszę w tej 
kwestii o pomoc rodziców.

Czas biegnie szybko i już 22 kwietnia braliśmy 
udział w Święcie Ziemi. Ekologia to topowa myśl XXI 
wieku, chociaż jej patronem jest święty Franciszek 
żyjący na przełomie XII i XIII wieku. I my na jego 
wzór zadbaliśmy, by nasza okolica była czysta i przy-
jazna człowiekowi. Dbałość o przyrodę to umiejętność 
koegzystencji ze światem roślin i zwierząt. Dzieci 
z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej aktywnie 
przystąpiły do sprzątania świata – a dokładniej za-
dbały o porządek  w swojej okolicy. Natomiast dzieci 
z klasy drugiej i trzeciej uczestniczyły w zajęciach 
proekologicznych w szkole w Kończycach Wielkich, 
jednocześnie zapoznając się ze swoimi przyszłymi 
kolegami oraz przyszłą szkołą. Skutkowało to zacie-
śnieniem więzi międzyszkolnych i poznaniem wartości 
świata przyrodniczego. Ukoronowaniem działań na 
rzecz środowiska przyrodniczego było przybycie do 
nas Pana Pająka i jego pająków. Pająków się boimy, ale 
one są przyjazne i pożyteczne, do czego przekonały 
się dzieci podczas żywej lekcji przyrody.

Kwiecień plecie, ale zmierza ku końcowi, a w maju 
znów będzie się działo. Więc trzeba się przygotować. 
Jakoby introitem były pokazy ćwiczebne strażaków 
27 kwietnia, kiedy przyjechali do nas strażacy z OSP 
Kończyc Wielkich i nasza OSP Rudnik do płonącego 
samochodu...Nasze dzieci wykonały prace plastyczne 
dotyczące służby strażaków na rzecz dobra wspólnego, 
za co wszyscy otrzymali wyróżnienia od strażaków, 
ze szczególnym wskazaniem na Milenę Błaszczuk 
z klasy pierwszej, Damiana Machej z klasy  drugiej 
i Bartka Tomicy z klasy trzeciej.

I przyszedł maj – ukwiecony i wytęskniony, bo 
znowu będzie wolne. (hi hi). Będą wolne ale jakże 
pracowite dni. 1 Maja Święto Pracy i Uroczystość Św. 
Józefa Robotnika, potem 2 Maja Święto Flagi, które 

uczciliśmy kotylionami w barwach narodowych - za-
wisły na naszych piersiach z wielką dumą wykonane 
wcześniej na zajęciach artystycznych. I wreszcie Święto 
Św. Floriana Patrona Strażaków. W to święto uczest-
niczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej,  a potem nasze 
dzieci przygotowały i przedstawiły okolicznościową 
akademię ku czci Św. Floriana – patrona strażaków 
dla wszystkich zgromadzonych w remizie strażackiej. 
W szeregi strażaków zostali włączeni nowi kandydaci: 
Wojtek i Kacper Czendlik, Marcin Kędzior, Damian 
Machej i Bartek  Tomica – gratulujemy!

3 maja, w Uroczystość NMP Królowej Polski i w 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej 
Ustawy Zasadniczej w Europie i drugiej na świecie - 
dzieci klasy drugiej i trzeciej przeżywały rocznicę swojej 
pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość ta odbyła się 
w Kaplicy pod wezwaniem Imienia Maryi w Rudniku.

Niespodziewanie 7 maja na swoje Święto – 6 uro-
dziny - zaprosił nas Mateusz Pasterny. Były życze-
nia, uśmiechy zabawy i słodkości. Wszyscy świetnie 
bawiliśmy się podczas uroczystości zorganizowanej 
przez rodziców Mateuszka , a także wychowawczy-
nie przedszkolaków. Jako prezent i w podziękowaniu 
za wspaniałą zabawę dzieci wykonały pamiątkową 
„książkę” dla solenizanta.

Jeżeli ktoś myśli, iż kisimy się we własnym sosie, 
to chcemy powiedzieć, że nasze dzieci są znane i po-
dziwiane w bliższej i dalszej okolicy. Braliśmy udział 
w Zamarskach w I Przedszkolnym Przeglądzie Arty-
stycznym „Roztańczone Przedszkolaki 2015”, gdzie 
zdobyliśmy uznanie i oklaski bez końca - zajęliśmy 
I miejsce.  Talenty naszych dzieci zostały zauważone. 
Gratulujemy!

Agata Pasterny z klasy III wystąpiła w Powiatowym 
Konkursie Wokalnym Piosenki Filmowej – z piosenką 
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1.  W poniedziałek, 1 czerwca rozpoczynamy na-
bożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Modlimy się także za wszystkie dzieci 
w dniu ich święta.

2.  W czwartek, 4 czerwca - uroczystość Najświęt-
szego 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 - ul. Ks. Kukli
 IV  Ołtarz   -   Kaplica Opatrzności Bożej
Zapraszam poczty sztandarowe, dzieci I - szo Ko-
munijne w strojach, panie w strojach regionalnych, 
najmłodsze dzieci do sypania kwiatów przed Najświęt-
szym Sakramentem, panów do niesienia baldachimu 
oraz wszystkich wiernych do udziału w uroczystości 
Bożego Ciała.

O godz. 17.00 - Godzina Święta i nabożeństwo do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Dzieci I - szo Komunijne zapraszam do udziału 
w procesji w oktawie Bożego Ciała - do Uroczy-
stości Najświętszego Serca Pana Jezusa - tj. do 
12 czerwca.

2. W niedzielę, 7 czerwca odbędzie się coroczna diecezjalna 
pielgrzymka ku czci Św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę  
w Skoczowie.

3.  W sobotę, 13 czerwca  –   Dzień Fatimski.   
Nabożeństwo Fatimskie o godz. 17.00
 
4.  W niedzielę, 28 czerwca na sumie o godz. 
11.00 Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna w piątek, 
26 czerwca po Mszy św. wieczornej.

anglojęzyczną „Hallelujah” z filmu „Shrek”. Jej talent 
został także pokazany przed lokalną społecznością, 
a jej śpiew wzruszył niejedną osobę, nawet zatwardziali 
twardziele uronili łzę wzruszenia. Gratulujemy talentu!!

Dużo się działo ale będzie więcej. Zapraszamy do 
przeczytania kolejnego artykułu o naszej szkole.

Opracowała : Monika Tatka 

03.VII. - Wygoda - piątek
 ul. Podlesie 7, 3, 13, 18, 4

10.VII. -  Wygoda - piątek
 ul. Wygoda 4 ;  
 ul. Spacerowa 5, 5A, 9 ;    

17.VII. -  Wygoda - piątek
 ul. Wygoda 5, 7, 8    ul. Dworcowa 5
 ul. Cieszyńska 53, 

24.VII. -   Wygoda  - piątek
 ul. Wygoda 9, 11;    ul. Dworcowa 1 
 ul. Cieszyńska 70;   ul. Ks. Kukli 13 

31.VII.  -  Świerczyniec  -  piątek
 ul. Leśna 19, 17, 15, 11, 9

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
CZERWIEC LIPIEC

SIERPIEŃ

05. VI. –   Stawiska  -  piątek
 ul. Dworcowa 12;  ul. Stawowa 6, 16, 18 ;  
 ul. Miła 11 ;  ul. Krótka  14  

12. VI. –   Domy k/ Dworca  -  piątek 
 ul. Dworcowa 8, 10, 19, 6
 ul. Miła 8, 1;    ul. Krótka  1

19. VI. –   Podkaczok  - piątek
 ul. Spacerowa  63,  59,  57,  55,  43

26. VI. –   Podkaczok -  piątek
 ul. Spacerowa  39, 35, 21
 ul. Podlesie 8,  12, 14

07.VIII. -  Świerczyniec  -  piątek
 ul.  Leśna  7, 5, 3, 1;     ul.  Cieszyńska 60

14.VIII. –  Świerczyniec  -  piątek
 ul. Świerkowa 2, 4,  4c;    ul. Strażacka  39, 37

21.VIII. –  Świerczyniec – piątek
 ul. Świerkowa  12, 18, 14, 20, 11 

28.VIII. –  Świerczyniec  – piątek
 ul.  Strażacka  35,  33, 31, 29, 27a
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Z ŻYCIA SZKOŁY W RUDNIKU

Zresztą przed wiekami parafia w Kończycach Wielkich, 
gdzie szerzył się kult Opatrzności Bożej, również była 
celem pątników. W XVIII i w pierwszej połowie XIX w. 
do kaplicy Opatrzności Bożej ciągnęły rzesze pielgrzy-
mów z sąsiednich parafii, a nawet z Czech i Moraw. 
Szlak pielgrzymkowy pokrywał się ze współczesnym 
szlakiem, który przemierza pielgrzymka cieszyńska. 

Na współczesnego pielgrzyma czeka znacznie wię-
cej udogodnień. Spanie po stodołach należy już do 
rzadkości. Najczęściej miejscem noclegu są prywat-
ne kwatery, pola namiotowe. Nad pątnikami czuwa 
służba medyczna i porządkowa, a w przygotowaniu 
do pielgrzymek służą strony internetowe. - Jest lepsza 

organizacja i zdyscyplinowanie. Dawniej pielgrzymki 
cechowała większa partyzantka, nie było też tylu udo-
godnień technicznych - wspomina ks. Stefan Sputek. 

Wydaje się, że 
w ideę pielgrzymowa-
nia każda epoka wnosi 
coś nowego. Najważ-
niejsze jednak jest to, 
by nie zabrakło w tym 
wszystkim miejsca dla 
Boga. 

Krystyna Stoszek

Z życia Szkoły w Rudniku
Po krótkiej przerwie świątecznej przyszedł czas na mobilizację i odkrywanie świata, który jest tak piękny 

i pełen niespodzianek. W naszej szkole odbyła się lekcja biblioteczna ukazująca piękno i tajemniczość litera-
tury. W ten klimat niekończącej się wyobraźni wprowadzili nas sami bohaterowie opowiadania o Franklinie 
i kurze Adeli. Dzieci słuchały tych opowiadań z uwagą i jak to się czasem mówi z „otwartymi buziami”, tak 
były zainteresowane. Mam nadzieję, że czytanie książek będzie  przeżywało swoisty renesans; proszę w tej 
kwestii o pomoc rodziców.

Czas biegnie szybko i już 22 kwietnia braliśmy 
udział w Święcie Ziemi. Ekologia to topowa myśl XXI 
wieku, chociaż jej patronem jest święty Franciszek 
żyjący na przełomie XII i XIII wieku. I my na jego 
wzór zadbaliśmy, by nasza okolica była czysta i przy-
jazna człowiekowi. Dbałość o przyrodę to umiejętność 
koegzystencji ze światem roślin i zwierząt. Dzieci 
z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej aktywnie 
przystąpiły do sprzątania świata – a dokładniej za-
dbały o porządek  w swojej okolicy. Natomiast dzieci 
z klasy drugiej i trzeciej uczestniczyły w zajęciach 
proekologicznych w szkole w Kończycach Wielkich, 
jednocześnie zapoznając się ze swoimi przyszłymi 
kolegami oraz przyszłą szkołą. Skutkowało to zacie-
śnieniem więzi międzyszkolnych i poznaniem wartości 
świata przyrodniczego. Ukoronowaniem działań na 
rzecz środowiska przyrodniczego było przybycie do 
nas Pana Pająka i jego pająków. Pająków się boimy, ale 
one są przyjazne i pożyteczne, do czego przekonały 
się dzieci podczas żywej lekcji przyrody.

Kwiecień plecie, ale zmierza ku końcowi, a w maju 
znów będzie się działo. Więc trzeba się przygotować. 
Jakoby introitem były pokazy ćwiczebne strażaków 
27 kwietnia, kiedy przyjechali do nas strażacy z OSP 
Kończyc Wielkich i nasza OSP Rudnik do płonącego 
samochodu...Nasze dzieci wykonały prace plastyczne 
dotyczące służby strażaków na rzecz dobra wspólnego, 
za co wszyscy otrzymali wyróżnienia od strażaków, 
ze szczególnym wskazaniem na Milenę Błaszczuk 
z klasy pierwszej, Damiana Machej z klasy  drugiej 
i Bartka Tomicy z klasy trzeciej.

I przyszedł maj – ukwiecony i wytęskniony, bo 
znowu będzie wolne. (hi hi). Będą wolne ale jakże 
pracowite dni. 1 Maja Święto Pracy i Uroczystość Św. 
Józefa Robotnika, potem 2 Maja Święto Flagi, które 

uczciliśmy kotylionami w barwach narodowych - za-
wisły na naszych piersiach z wielką dumą wykonane 
wcześniej na zajęciach artystycznych. I wreszcie Święto 
Św. Floriana Patrona Strażaków. W to święto uczest-
niczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej,  a potem nasze 
dzieci przygotowały i przedstawiły okolicznościową 
akademię ku czci Św. Floriana – patrona strażaków 
dla wszystkich zgromadzonych w remizie strażackiej. 
W szeregi strażaków zostali włączeni nowi kandydaci: 
Wojtek i Kacper Czendlik, Marcin Kędzior, Damian 
Machej i Bartek  Tomica – gratulujemy!

3 maja, w Uroczystość NMP Królowej Polski i w 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej 
Ustawy Zasadniczej w Europie i drugiej na świecie - 
dzieci klasy drugiej i trzeciej przeżywały rocznicę swojej 
pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość ta odbyła się 
w Kaplicy pod wezwaniem Imienia Maryi w Rudniku.

Niespodziewanie 7 maja na swoje Święto – 6 uro-
dziny - zaprosił nas Mateusz Pasterny. Były życze-
nia, uśmiechy zabawy i słodkości. Wszyscy świetnie 
bawiliśmy się podczas uroczystości zorganizowanej 
przez rodziców Mateuszka , a także wychowawczy-
nie przedszkolaków. Jako prezent i w podziękowaniu 
za wspaniałą zabawę dzieci wykonały pamiątkową 
„książkę” dla solenizanta.

Jeżeli ktoś myśli, iż kisimy się we własnym sosie, 
to chcemy powiedzieć, że nasze dzieci są znane i po-
dziwiane w bliższej i dalszej okolicy. Braliśmy udział 
w Zamarskach w I Przedszkolnym Przeglądzie Arty-
stycznym „Roztańczone Przedszkolaki 2015”, gdzie 
zdobyliśmy uznanie i oklaski bez końca - zajęliśmy 
I miejsce.  Talenty naszych dzieci zostały zauważone. 
Gratulujemy!

Agata Pasterny z klasy III wystąpiła w Powiatowym 
Konkursie Wokalnym Piosenki Filmowej – z piosenką 
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INTENCJE MSZALNE
CZERW IEC

01.06.2015  Poniedziałek  Wspomnienie Św. 
Justyna, męczennika

 8.00 Za ++ Annę, Ferdynanda Bierski, córkę Marię, 
Martę, Teofila Wawrzyczek, syna Władysława, 
zięcia Waldemara, rodziców, rodzeństwo, całe 
++ pokrewieństwo; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

18.00 Za + Alojzego Kula w 8 rocznicę śmierci, rodziców, 
teściów, siostrę, 3 szwagrów, dusze w czyść-
cu cierpiące.

02.06.2015  Wtorek
 8.00 Za + Marię Sufa - od rodziny Brychcy.
18.00  Za ++ Annę, Franciszka Pomykała, Walerię Pomy-

kała, Annę, Emila Tomica; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

03.06.2015 Środa  Wspomnienie Świętych 
męczenników Karola Lwangi i 
Towarzyszy.

16.00 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 2 
synów, 3 córki, zięciów, Irenę Dędys, męża Józefa.

18.00 Za ++ Emilię Bijok, męża Gustawa, synową Gra-
żynę, zięcia Mariana; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

04.06.2015  CZWARTEK  UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA

 8.00 1. Za Parafian
 2. W intencji Żyjących i Zmarłych Członków 

Adoracji 
 Nocnej w Rodzinach.
11.00 W 20 rocznicę ślubu Lucyny i Leszka z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej 
dla całej rodziny.

17.00 Godzina Święta

05.06.2015 I Piątek  Wspomnienie Św. 
Bonifacego, biskupa i męczennika

16.00 Rudnik: Za ++ ojca Zdzisława Werłos; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Marię, Franciszka Machej, 
2 zięciów, syna Stanisława, Zofię, Franciszka 
Szczypka, ++ z rodziny oraz w intencji żyjących 
z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą.

06.06.2015 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokala-

nemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
18.00 Za + Stanisława Kuczaj w 5 rocznicę śmierci, ++ 

rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

07.06.2015  X Niedziela Zwykła
 7.30 Za + Ks. Tadeusza Czerneckiego w rocznicę 

śmierci, + Ks. Józefa Adamczyka, + Ks. Franciszka 
Kubaloka, + Ks. Mariana Gazka. 

 9.30 Rudnik: Za ++ Wandę Gabzdyl w 11 rocznicę 
śmierci, rodziców Marię, Józefa Panek, teściów 
Annę, Pawła Gabzdyl, ++ z rodziny.

11.00 Za ++ Emilię Gabzdyl, córkę Helenę, Helenę, 
Karola Machej, syna Leona, ich rodziców Teresę, 

Józefa Handzel, Joannę, Franciszka Machej, Ma-
riannę, Józefa Szajtr, syna Edwarda, ++ Księży 
Franciszka Kubaloka i Tadeusza Czerneckiego; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Nabożeństwo do NSPJ - w kaplicy Opatrzności 
Bożej

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Helenę, Erwi-
na Herman, Franciszka Kłósko; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

08.06.2015 Poniedziałek  Wspomnienie Św. 
Jadwigi Królowej

 8.00 Za + Marię Sufa - od chrześniaków Anny, Kry-
styny, Jacka i Józefa.

18.00 Za + Zofię Bijok w 7 rocznicę śmierci, ++ z rodzin 
Bijok, Kamiński, dusze w czyśćcu cierpiące.

09.06.2015  Wtorek
 8.00 Za + Zofię Miletic - od mieszkańców ul. Stromej 

2 i Wierzbowej 11, 6, 7 i 3
18.00 Za + męża Pawła Bijok, siostrę Marię, brata 

Franciszka, ++ rodziców z obu stron.

10.06.2015 Środa  Wspomnienie Św. Bogumiła, 
biskupa

16.00 Rudnik: Za ++ Justynę Czendlik, męża Karola, 
syna Józefa, szwagra Józefa, Joannę Szkaradnik, 
męża, 4 synów, synową, zięcia i 2 wnuczki; za 
rodzinę do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ dziadków Aleksandra Teser, Czesława 
Staśkiewicz, Ferdynanda, Annę Bierskich, Teofila, 
Martę Wawrzyczek; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

11.06.2015 Czwartek Wspomnienie Św. 
Barnaby, apostoła

18.00 1. Za ++ Zofię Gremlik w 6 rocznicę śmierci, 
męża Jana. 

 2. Za ++ rodziców Alojzję i Józefa Czakon, Marię 
i Karola Bierski, ++ rodzeństwo, szwagrów, ++ 
z rodzin Czakon, Bierski, Zahradnik; domostwo 
do Opatrzności Bożej

12.06.2015 Piątek Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

16.00 Rudnik: Za ++ Adolfa Hanzel w 22 rocznicę śmier-
ci, zięcia Stanisława, ojców Joannę i Franciszka, 
+ Antoniego Żyłę, 2 zony, ++ z rodzin Tomica 
i Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Michała, i Józefa Kaź-
mierczak, Stanisława, Zofię, Albina i Józefa Karas, 
+ Ks. Franciszka Kubaloka.

13.06.2015 Sobota Wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny

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

17.00 Fatimskie
18.00  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Św. 

Antoniego Padewskiego o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo dla rodziny, a dla ++ rodziców 
i syna Jarosława o Wieczną Szczęśliwość.

14.06.2015 XI Niedziela Zwykła
 7.30 Za + syna Jana, ++ z rodzin Kamiński, Mołek, 

Ryszka, Pindel, Odor, Piecha, Wawrzyczek, Żur, 
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Dudziński, Kajstura, Bijok, Urbaniec, Demkowicz, 
Księży pracujących w tutejszej Parafii, dusze 
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

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

11.00 Za ++ Pawła Legierskiego w 13 rocznicę śmierci, 
rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

 17.30 Nabożeństwo do NSPJ - w kaplicy Opatrzności 
Bożej

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Jana, Marię Sto-
szek, rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron, 
zięcia Józefa; domostwo do Opatrzności Bożej.

15.06.2015 Poniedziałek Wspomnienie Bł. 
Jolanty, zakonnicy

 8.00 Za ++ Annę Ściskała w 10 rocznicę śmierci, ++ 
z rodzin Ściskała, Gwóźdź i Drałus.

18.00 Za ++ Edwarda Jurgałę, jego rodziców, teściów, 
2 szwagrów, ++ z rodziny.

16.06.2015 Wtorek
 8.00 Za ++ Genowefę, Piotra Trylskich, ++ z rodzin 

Trylski, Bromblik; domostwo do Opatrzności Bo-
żej.

18.00 Za ++ Stanisława Macurę, rodziców, teściów, 
szwagrów Leona i Jana, Emilię, Gustawa Bijok; 
domostwo do Opatrzności Bożej

21.00 Apel Jasnogórski

17.06.2015 Środa Wspomnienie Św. Alberta 
Chmielowskiego, zakonnika

16.00 Rudnik: Za ++ Joannę Tomica, męża Franciszka, 
ojców Sławińskich ; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

18.00 Za ++ rodziców Zofię, Alojzego Franek, syna 
Józefa, synowe Zofię i Halinę, zięciów Józefa, 
Emila i Jana, wnuki Krzysztofa i Edwarda oraz 
za całe domostwo do Opatrzności Bożej.

18.06.2015 Czwartek
18.00 1. Za + Mariana Kocur w 2 rocznicę śmierci, 

rodziców Emilię i Antoniego, teściów Emilię 
i Gustawa, szwagierkę Grażynę.

 2. Za + Bogusława Goryczkę, ++ z bliższej i dalszej 
rodziny; za domostwo do Opatrzności Bożej.

19.06.2015 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Walerię, Tadeusza Pawełek. 
18.00 Za ++ rodziców Marię, Józefa Żywczok, zięcia 

Antoniego Szczypkę, Joannę, Franciszka i Jana 
Żywczok, Alojzego Machej, córkę Wandę, Annę 
i Jana Machej, 3 córki.

20.06.2015 Sobota
 8.00 Za ++ Alojzego Walicę, syna Alojzego, Marię, 

Rudolfa Tengler, Stanisława Śleziak, ++ z rodzin 
Walica, Ciesielski.

11.00 Ślub: Weronika Ochodek – Mateusz Klimczak 
18.00  Marię Sadlik, rodziców z obu stron, szwagrów 

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

21.06.2015 XII Niedziela Zwykła
 7.30 Z okazji rocznicy ślubu Anny i Józefa z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie 

na dalsze lata. 
 9.30 Rudnik: Za ++ Elżbietę Tomica, 2 mężów, syna 

Wilhelma, zięcia Wilhelma; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

11.00 Za + męża Józefa Brachaczka w 7 rocznicę śmierci. 
17.30 Nabożeństwo do NSPJ - w kaplicy Opatrzności 

Bożej 
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Stefanię Sie-

kierka, męża Józefa, rodziców, + Władysława, 
wnuka Tadeusza, dusze w czyśćcu cierpiące.

22.06.2015 Poniedziałek
 8.00 Za + Helenę Kubacką - od Członkiń IV Róży 

Żywego Różańca.
18.00 Z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha 

Świętego i zdrowie dla Bartka z okazji 10 urodzin 
oraz opiekę Opatrzności Bożej dla domostwa 
i rodziny.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie 

23.06.2015 Wtorek
 8.00 Za + Władysława Hanzel - od rodziny Czempiel.
18.00 Za ++ Albinę, Franciszka Gorol, ++ z rodzin 

Gorol, Dziendziel, Jurgała, Tomosz; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

24.06.2015 Środa Uroczystość Narodzenia Św. 
Jana Chrzciciela

16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Rozalię i Władysława To-
mica, Leopoldynę i Franciszka Winkler, dziadków 
z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej. 

18.00 Za ++ Marię, Alojzego Ociepka, Jana, Alojzję Wę-
glarzy, Pawła, Rozalię Ociepka, Józefa Gawlika, 
Romana Karch, Lucjana Antończyka.

25.06.2015 Czwartek
18.00 1. Za ++ Annę, Piotra Parchański, córkę Broni-

sławę, syna Erwina, ++ Zofię i Jana Gremlik.
 2. Za ++ Annę, Jana Pinkas, ich rodziców i ro-

dzeństwo, ++ z rodzin Czempiel, Stuś i Chmiel.

26.06.2015 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Zofię Gabzdyl, męża Józefa, syna 

Bronisława, wnuczkę Jadwigę, Marię, Franciszka 
Macura, Jerzego Omiotek.

18.00 Msza św. 6 – tyg. 

27.06.2015 Sobota
 8.00 Za ++ Marię, Rudolfa Chmiel, Annę, Walerię, Eu-

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

15.00 Ślub: Małgorzata Sikora - Paweł Marcinkiewicz
16.30 Z okazji 60 urodzin Józefa z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

18.00 Za ++ Karola Herman, rodziców, żonę Helenę, 
siostrę Emilię, ++ braci i bratowe.

28.06.2015 XIII Niedziela Zwykła
 7.30 Za ++ Rodziców, ++ z rodzin Piekar, Małyju-

rek, Gremlik, Haratyk i Żbel oraz za rodzinę do 
Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ męża Leona Machej w 4 rocznicę 
śmierci, rodziców, dziadków, ++ z rodziny, + 
Emilię Gabzdyl, córkę Helenę, Teresę, Karola 
Stuchlik, Annę, Pawła Tomaszko; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Chrzty – Roczki
17.30 Nabożeństwo do NSPJ – w kaplicy Opatrzności 

Bożej
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej. 1. Za ++ Annę, Jana, 
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INTENCJE MSZALNE
CZERW IEC

01.06.2015  Poniedziałek  Wspomnienie Św. 
Justyna, męczennika

 8.00 Za ++ Annę, Ferdynanda Bierski, córkę Marię, 
Martę, Teofila Wawrzyczek, syna Władysława, 
zięcia Waldemara, rodziców, rodzeństwo, całe 
++ pokrewieństwo; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

18.00 Za + Alojzego Kula w 8 rocznicę śmierci, rodziców, 
teściów, siostrę, 3 szwagrów, dusze w czyść-
cu cierpiące.

02.06.2015  Wtorek
 8.00 Za + Marię Sufa - od rodziny Brychcy.
18.00  Za ++ Annę, Franciszka Pomykała, Walerię Pomy-

kała, Annę, Emila Tomica; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

03.06.2015 Środa  Wspomnienie Świętych 
męczenników Karola Lwangi i 
Towarzyszy.

16.00 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 2 
synów, 3 córki, zięciów, Irenę Dędys, męża Józefa.

18.00 Za ++ Emilię Bijok, męża Gustawa, synową Gra-
żynę, zięcia Mariana; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

04.06.2015  CZWARTEK  UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA

 8.00 1. Za Parafian
 2. W intencji Żyjących i Zmarłych Członków 

Adoracji 
 Nocnej w Rodzinach.
11.00 W 20 rocznicę ślubu Lucyny i Leszka z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej 
dla całej rodziny.

17.00 Godzina Święta

05.06.2015 I Piątek  Wspomnienie Św. 
Bonifacego, biskupa i męczennika

16.00 Rudnik: Za ++ ojca Zdzisława Werłos; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Marię, Franciszka Machej, 
2 zięciów, syna Stanisława, Zofię, Franciszka 
Szczypka, ++ z rodziny oraz w intencji żyjących 
z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą.

06.06.2015 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokala-

nemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
18.00 Za + Stanisława Kuczaj w 5 rocznicę śmierci, ++ 

rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

07.06.2015  X Niedziela Zwykła
 7.30 Za + Ks. Tadeusza Czerneckiego w rocznicę 

śmierci, + Ks. Józefa Adamczyka, + Ks. Franciszka 
Kubaloka, + Ks. Mariana Gazka. 

 9.30 Rudnik: Za ++ Wandę Gabzdyl w 11 rocznicę 
śmierci, rodziców Marię, Józefa Panek, teściów 
Annę, Pawła Gabzdyl, ++ z rodziny.

11.00 Za ++ Emilię Gabzdyl, córkę Helenę, Helenę, 
Karola Machej, syna Leona, ich rodziców Teresę, 

Józefa Handzel, Joannę, Franciszka Machej, Ma-
riannę, Józefa Szajtr, syna Edwarda, ++ Księży 
Franciszka Kubaloka i Tadeusza Czerneckiego; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Nabożeństwo do NSPJ - w kaplicy Opatrzności 
Bożej

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Helenę, Erwi-
na Herman, Franciszka Kłósko; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

08.06.2015 Poniedziałek  Wspomnienie Św. 
Jadwigi Królowej

 8.00 Za + Marię Sufa - od chrześniaków Anny, Kry-
styny, Jacka i Józefa.

18.00 Za + Zofię Bijok w 7 rocznicę śmierci, ++ z rodzin 
Bijok, Kamiński, dusze w czyśćcu cierpiące.

09.06.2015  Wtorek
 8.00 Za + Zofię Miletic - od mieszkańców ul. Stromej 

2 i Wierzbowej 11, 6, 7 i 3
18.00 Za + męża Pawła Bijok, siostrę Marię, brata 

Franciszka, ++ rodziców z obu stron.

10.06.2015 Środa  Wspomnienie Św. Bogumiła, 
biskupa

16.00 Rudnik: Za ++ Justynę Czendlik, męża Karola, 
syna Józefa, szwagra Józefa, Joannę Szkaradnik, 
męża, 4 synów, synową, zięcia i 2 wnuczki; za 
rodzinę do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ dziadków Aleksandra Teser, Czesława 
Staśkiewicz, Ferdynanda, Annę Bierskich, Teofila, 
Martę Wawrzyczek; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

11.06.2015 Czwartek Wspomnienie Św. 
Barnaby, apostoła

18.00 1. Za ++ Zofię Gremlik w 6 rocznicę śmierci, 
męża Jana. 

 2. Za ++ rodziców Alojzję i Józefa Czakon, Marię 
i Karola Bierski, ++ rodzeństwo, szwagrów, ++ 
z rodzin Czakon, Bierski, Zahradnik; domostwo 
do Opatrzności Bożej

12.06.2015 Piątek Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

16.00 Rudnik: Za ++ Adolfa Hanzel w 22 rocznicę śmier-
ci, zięcia Stanisława, ojców Joannę i Franciszka, 
+ Antoniego Żyłę, 2 zony, ++ z rodzin Tomica 
i Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Michała, i Józefa Kaź-
mierczak, Stanisława, Zofię, Albina i Józefa Karas, 
+ Ks. Franciszka Kubaloka.

13.06.2015 Sobota Wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny

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

17.00 Fatimskie
18.00  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Św. 

Antoniego Padewskiego o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo dla rodziny, a dla ++ rodziców 
i syna Jarosława o Wieczną Szczęśliwość.

14.06.2015 XI Niedziela Zwykła
 7.30 Za + syna Jana, ++ z rodzin Kamiński, Mołek, 

Ryszka, Pindel, Odor, Piecha, Wawrzyczek, Żur, 
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Marię, Piotra, Kazimierza i Stanisławę.
 2. Za + Marię Sufa - od Janusza z żoną Bernadetą.

29.06.2015 Poniedziałek Uroczystość 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 8.00 Za + Władysława Hanzel - od syna Michała 
z rodziną.

18.00 Za ++ Józefa Piekar w 10 rocznicę śmierci, żonę 
Emilię, syna Stanisława.

30.06.2015 Wtorek
 8.00 Za ++ Karola Wawrzyczek, Ernestynę Tomica, 

męża Józefa, ++ rodziców.
18.00 Za + Ferdynanda Świeży w rocznicę śmierci, ++ 

rodziców, teściów, rodzeństwo; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

LIPIEC
01.07.2015 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Helenę, Adama Par-

chański, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mariana 
z okazji urodzin i imienin.

02.07.2015  I Czwartek 
18.00 Za ++ Annę i Zofię Żyła, męża Pawła, Jana i Mał-

gorzatę Szewczyk.

03.07.2015  I Piątek Święto Św. Tomasza, 
Apostoła 

 8.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon w 10 rocznicę śmierci, 
++ rodziców Amalię i Karola.

18.00 Za ++ Helenę Herman, męża Karola, Emilię 
Herman, Annę, Alojzję i Józefa Machej.

04.07.2015 I Sobota 
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokala-

nemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
18.00  Za ++ męża Franciszka, rodziców, teściów, ++ Jo-

annę, Józefa Gospodarczyk, ++ z rodzin Handzel 
i Zorychta.

05.07.2015 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 7.30 Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Bro-

nisława, dziadków Justynę i Franciszka Waw-
rzyczek, Emilię i Józefa Pupek, wszystkich ++ 
z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za + Elżbietę Bijok.
11.00 Z okazji 20 rocznicy ślubu Beaty i Marka, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny. 

17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Marię, Euge-

niusza Foltyn, synową Urszulę, Helenę, Józefa 
Fujcik, wnuczkę Joannę, Matyldę, Rudolfa Kopiec, 
córkę Halinę, jej męża, ++ z rodzin Foltyn, Kopiec 
i Fujcik.

06.07.2015 Poniedziałek Wspomnienie Bł. 
Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 

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

18.00 Za + Władysława Hanzel - od wnuczki Moniki 
z mężem

07.07.2015  Wtorek
 8.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziad-

ków Joannę i Józefa, Ludwinę i Józefa, ++ wujka 

Ottona oraz Andrzeja Zelik.
18.00 Za + Elżbietę Lose - od wnuczki Barbary z ro-

dziną.

08.07.2015  Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Chmiel w 15 rocznicę 

śmierci, ojców, siostry Annę i Justynę, męża 
Józefa, syna Władysława, ++ Bronisława Gabz-
dyl, brata Józefa, żonę Helenę, ojców, + Marię 
Gawron, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

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.

09.07.2015 Czwartek 
18.00 Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata 

Władysława, Annę, Henryka Gabzdyl, 2 córki, 
szwagra Józefa, szwagierkę Marię; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

10.07.2015  Piątek 
16.00 Rudnik: Za ++ Władysława Handzel w 3 rocznicę 

śmierci, ++ z rodziny Jarosz i Handzel. 
 18.00 Za ++ Stanisława Karas w 5 rocznicę śmierci, 

Zofię, Albina, Józefa Karas, Michała i Józefa Kaź-
mierczak, + Ks. Franciszka Kubaloka.

11.07.2015 Sobota Święto Św. Benedykta, 
opata, patrona Europy 

 8.00 Za + Stanisława Szafarczyka w 2 rocznicę śmier-
ci, jego rodziców Marię i Władysława, teściów 
Helenę i Leona, ++ z rodziny.

18.00 Za ++ Franciszka Brychcy w 6 rocznicę śmierci, 
rodziców Zofię, Józefa Brychcy; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

12.07.2015 XV NIEDZIELA ZWYKŁA – Odpust ku 
czci Opatrzności Bożej

 7.30 Za ++ Karola Smelik w 20 rocznicę śmierci, jego 
żonę Helenę, Józefa Chwolek, brata Andrzeja, ++ 
dziadków z obu stron; za domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Justynę , Rudolfa Chmiel, syna 
Franciszka, Justynę, Józefa, Władysława Tomica, 
Bronisława, Józefa, Helenę Gabzdyl, Zdzisława 
Werłos; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00 Kaplica Opatrzności Bożej :  1. Za Parafian 
 2. W intencji Ofiarodawców i Darczyńców
 3. Za + Jerzego Piesta - od rodziny Kajzar
 4. Za ++ rodziców Józefa, Emilię Pupek, wnuka 

Bronisława, zięciów Władysława i Franciszka, 
++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej 
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Marię, Józefa 

Fyrtuś, Joannę Wawrzyczek, Emila Czakon, jego 
rodziców, Annę i Michała Dziergas, ++ z rodzin 
Czakon, Dziergas i Wawrzyczek.

13.07.2015 Poniedziałek Wspomnienie 
Świętych pustelników Andrzeja Świerada 
i Benedykta 

 8.00 Za ++ Stanisława Śleziak, Alojzego Walicę, ojca 
Alojzego, Marię, Rudolfa Tengler, ++ z rodzin 
Walica, Tengler i Ciesielski.

17.00 Nabożeństwo Fatimskie
18.00 Za + Władysława Hanzel - od rodziny Banot

14.07.2015 Wtorek 
 8.00 Za ++ Alojzję Dziedzic, jej rodziców, braci siostry, 
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zięciów Józefa i Piotra, syna Romana, synową 
Anielę, ++ z rodzin Dziedzic, Brachaczek, Pieron, 
Iskra.

18.00 Za + Władysława Hanzel - od rodzin Kuchejda 
i Łojko. 

15.07.2015 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ Amalię, Edwarda Bijok, rodzeństwo 

Leopolda, Zofię i Olgę, zięciów Józefa i Walentego.
18.00 Za ++ Zofię, Milorada Miletic, ++ z rodziny.

16.07.2015 Czwartek Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

18.00 Za ++ Gustawa Bijok, żonę Emilię, synową Gra-
żynę, zięcia Mariana.

21.00 Apel Jasnogórski

17.07.2015 Piątek 
 16.00 Rudnik: Za ++ Anielę Tomica w 2 rocznicę śmierci, 

męża Teofila, córkę Irenę, syna Władysława, ++ 
z rodziny.

18.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza 
i Stanisławę.

18.07.2015 Sobota 
 8.00 Za + Józefa Handzel, ++ z rodziny. 
18.00 Za ++ Emilię, Franciszka i Jana Grzybek, Stanisła-

wa Dalach; za domostwo do Opatrzności Bożej.

19.07.2015 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30  Za ++ rodziców Annę, Józefa Foltyn, Emilię, 

Adolfa Szypuła, ++ pokrewieństwo.
 9.30 Rudnik: Z okazji 60 urodzin Anny z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie 
na dalsze lata.

11.00 Za ++ Annę Szajter, męża Franciszka, syna An-
toniego, córkę Marię, 2 zięciów; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

13.00 Ślub: Joanna Kuś - Adam Marks
17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej 
18.00  Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ mamę Marię 

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

20.07.2015 Poniedziałek 
 8.00  Za ++ Józefa Brychcy, żonę Zofię, syna Franciszka, 

4 braci, ++ z rodzin Brychcy i Dzida.
18.00 Za + Władysława Hanzel - od rodziny Matuszek 

i Teresy Brzezińskiej.

21. 07.2015 Wtorek 
 8.00 Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, córkę Marię, 

wnuka Wiesława, zięciów Pawła i Bolesława, 
dziadków z obu stron, ++ Księży, którzy pracowali 
w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Za + Władysława Hanzel - od rodzin Matloch, 
Stoły, Gabzdyl i Kraus.

22. 07.2015 Środa Wspomnienie Św. Marii 
Magdaleny 

16.00 Rudnik: Z okazji 50 urodzin Jana z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dal-
sze lata.

18.00 Za ++ Stefanię Wybraniec, rodziców, rodzeń-
stwo, ++ z rodziny Zaleski, ++ Herminę, Rudolfa 
Czendlik, ++ Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.07.2015 Czwartek Święto Św. Brygidy, 
zakonnicy, patronki Europy

18.00 Za ++ Władysława Matuszek, brata Franciszka, 
siostrę Zofię, ++ rodziców.

24.07.2015 Piątek Wspomnienie Św. Kingi, 
dziewicy

16.00 Rudnik : Za ++ Władysława Wawrzyczek w 3 rocz-
nicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ z rodziny, 
dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrz-
ności Bożej. 

18.00 Za ++ męża Roberta Wawrzyczek w rocznicę 
śmierci, wnuczkę Beatę, zięcia Leszka, rodzi-
ców z obu stron, szwagra Henryka, 3 siostry, 
2 braci, + Ks. Franciszka Kubaloka; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

25.07. 2015 Sobota Wspomnienie Św. Jakuba, 
Apostoła 

 8.00 Za ++ Marię, Rudolfa Chmiel, Annę, Walerię, 
Eugeniusza Hanzel, wnuczkę Klaudię, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Zofię Berek w 1 rocznicę śmierci, męża Lu-
dwika.

26.07. 2015 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30  W intencji Imienniczek Św. Anny z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie.
 9.30 Rudnik: Za ++ Elżbietę Tomica w 11 rocznicę 

śmierci, 2 mężów, syna Wilhelma, zięcia Wil-
helma; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 CHRZTY - ROCZKI
17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej 
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ rodziców Martę , 

Sylwestra Salamon, dziadków z obu stron, teściów 
Annę, Henryka Parchański, Herminę, Barbarę 
i Józefa Żyła, Elfrydę Pieczonka; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

27.07.2015 Poniedziałek
 8.00 Z okazji 50 urodzin Jolanty z podziękowaniem 

Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Opatrzności Bożej 
i łaskę zdrowia dla całej rodziny. 

18.00  Za + Władysława Hanzel - od rodzin Węglorz, 
Staniek , Żyła.

28.07.2015 Wtorek 
 8.00 Za ++ Annę, Władysława Straszak, ++ z rodzin 

Straszak i Bromblik.
18.00 Za + Władysława Hanzel - od Ani i Jasia.

29.07.2015 Środa Wspomnienie Św. Marty 
16.00 Rudnik: Za + Irenę Dędys - od szwagierki Mał-

gorzaty z rodziną.
18.00 Za ++ Erwina Gilowskiego, jego rodziców, Ewę, 

Kazimierza Jamroz, syna Kazimierza, Emilię, 
Jana Pilch, 2 synów, ++ z pokrewieństwa.

30.07.2015 Czwartek
18.00 Za + męża Józefa w 3 rocznicę śmierci, ++ pokre-

wieństwo z obu stron, ++ Księży, którzy pracowali 
w naszej Parafii.

31.07.2015 Piątek Wspomnienie Św. Ignacego 
z Loyoli, prezbitera

16.00 Rudnik: Za + Justyna Węglarzy, syna Józefa, 
Emilię, Franciszka Grzybek, ich synów, synową, 
zięciów, wszystkich ++ z rodziny.

18.00 Msza św. 6 - tyg.
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Marię, Piotra, Kazimierza i Stanisławę.
 2. Za + Marię Sufa - od Janusza z żoną Bernadetą.

29.06.2015 Poniedziałek Uroczystość 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 8.00 Za + Władysława Hanzel - od syna Michała 
z rodziną.

18.00 Za ++ Józefa Piekar w 10 rocznicę śmierci, żonę 
Emilię, syna Stanisława.

30.06.2015 Wtorek
 8.00 Za ++ Karola Wawrzyczek, Ernestynę Tomica, 

męża Józefa, ++ rodziców.
18.00 Za + Ferdynanda Świeży w rocznicę śmierci, ++ 

rodziców, teściów, rodzeństwo; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

LIPIEC
01.07.2015 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Helenę, Adama Par-

chański, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mariana 
z okazji urodzin i imienin.

02.07.2015  I Czwartek 
18.00 Za ++ Annę i Zofię Żyła, męża Pawła, Jana i Mał-

gorzatę Szewczyk.

03.07.2015  I Piątek Święto Św. Tomasza, 
Apostoła 

 8.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon w 10 rocznicę śmierci, 
++ rodziców Amalię i Karola.

18.00 Za ++ Helenę Herman, męża Karola, Emilię 
Herman, Annę, Alojzję i Józefa Machej.

04.07.2015 I Sobota 
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokala-

nemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
18.00  Za ++ męża Franciszka, rodziców, teściów, ++ Jo-

annę, Józefa Gospodarczyk, ++ z rodzin Handzel 
i Zorychta.

05.07.2015 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 7.30 Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Bro-

nisława, dziadków Justynę i Franciszka Waw-
rzyczek, Emilię i Józefa Pupek, wszystkich ++ 
z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za + Elżbietę Bijok.
11.00 Z okazji 20 rocznicy ślubu Beaty i Marka, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny. 

17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Marię, Euge-

niusza Foltyn, synową Urszulę, Helenę, Józefa 
Fujcik, wnuczkę Joannę, Matyldę, Rudolfa Kopiec, 
córkę Halinę, jej męża, ++ z rodzin Foltyn, Kopiec 
i Fujcik.

06.07.2015 Poniedziałek Wspomnienie Bł. 
Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 

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

18.00 Za + Władysława Hanzel - od wnuczki Moniki 
z mężem

07.07.2015  Wtorek
 8.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziad-

ków Joannę i Józefa, Ludwinę i Józefa, ++ wujka 

Ottona oraz Andrzeja Zelik.
18.00 Za + Elżbietę Lose - od wnuczki Barbary z ro-

dziną.

08.07.2015  Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Chmiel w 15 rocznicę 

śmierci, ojców, siostry Annę i Justynę, męża 
Józefa, syna Władysława, ++ Bronisława Gabz-
dyl, brata Józefa, żonę Helenę, ojców, + Marię 
Gawron, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

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.

09.07.2015 Czwartek 
18.00 Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata 

Władysława, Annę, Henryka Gabzdyl, 2 córki, 
szwagra Józefa, szwagierkę Marię; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

10.07.2015  Piątek 
16.00 Rudnik: Za ++ Władysława Handzel w 3 rocznicę 

śmierci, ++ z rodziny Jarosz i Handzel. 
 18.00 Za ++ Stanisława Karas w 5 rocznicę śmierci, 

Zofię, Albina, Józefa Karas, Michała i Józefa Kaź-
mierczak, + Ks. Franciszka Kubaloka.

11.07.2015 Sobota Święto Św. Benedykta, 
opata, patrona Europy 

 8.00 Za + Stanisława Szafarczyka w 2 rocznicę śmier-
ci, jego rodziców Marię i Władysława, teściów 
Helenę i Leona, ++ z rodziny.

18.00 Za ++ Franciszka Brychcy w 6 rocznicę śmierci, 
rodziców Zofię, Józefa Brychcy; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

12.07.2015 XV NIEDZIELA ZWYKŁA – Odpust ku 
czci Opatrzności Bożej

 7.30 Za ++ Karola Smelik w 20 rocznicę śmierci, jego 
żonę Helenę, Józefa Chwolek, brata Andrzeja, ++ 
dziadków z obu stron; za domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Justynę , Rudolfa Chmiel, syna 
Franciszka, Justynę, Józefa, Władysława Tomica, 
Bronisława, Józefa, Helenę Gabzdyl, Zdzisława 
Werłos; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00 Kaplica Opatrzności Bożej :  1. Za Parafian 
 2. W intencji Ofiarodawców i Darczyńców
 3. Za + Jerzego Piesta - od rodziny Kajzar
 4. Za ++ rodziców Józefa, Emilię Pupek, wnuka 

Bronisława, zięciów Władysława i Franciszka, 
++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej 
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Marię, Józefa 

Fyrtuś, Joannę Wawrzyczek, Emila Czakon, jego 
rodziców, Annę i Michała Dziergas, ++ z rodzin 
Czakon, Dziergas i Wawrzyczek.

13.07.2015 Poniedziałek Wspomnienie 
Świętych pustelników Andrzeja Świerada 
i Benedykta 

 8.00 Za ++ Stanisława Śleziak, Alojzego Walicę, ojca 
Alojzego, Marię, Rudolfa Tengler, ++ z rodzin 
Walica, Tengler i Ciesielski.

17.00 Nabożeństwo Fatimskie
18.00 Za + Władysława Hanzel - od rodziny Banot

14.07.2015 Wtorek 
 8.00 Za ++ Alojzję Dziedzic, jej rodziców, braci siostry, 
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01.08.2015 I Sobota Wspomnienie Św. Alfonsa 
Marii Liguoriego, biskupa i doktora 
Kościoła 

8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokala-
nemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

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

02.08.2015  XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30  Z okazji 80 urodzin Heleny i Stanisława z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata oraz za domostwo 
do Opatrzności Bożej.

9.30  Rudnik: Za ++ rodziców Julię, Józefa Ogrocki, 
Marię, Józefa Machej, dziadków z obu stron, dusze 
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

11.00  Za ++ Annę i Ferdynanda Węglarzy, Mariana 
Żmudę, ++ z rodzin Węglarzy i Gawłowski. 

17.30  Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej 
18.00  Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Emila Parchań-

skiego, rodziców i rodzeństwo.

03.08.2015  Poniedziałek
 8.00 Za + Elżbietę Lose - od rodziny Byrdziak
 18.00  Za + Władysława Hanzel - od sąsiadów z ul. 

Sosnowej 1 i 3, ul. Ks. Olszaka 23

04.08.2015  Wtorek Wspomnienie Św. Jana Marii 
Vianneya, prezbitera 

8.00  Za ++ Geowefę, Piotra Trylskich, ++ z rodzin 
Trylski i Bromblik, dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + Władysława Hanzel - od rodziny Jojko.

05.08.2015 Środa 
16.00  Rudnik: Za ++ Aleksandra, Helenę Szczypka, syna 

Edwarda, rodziców, rodzeństwo z obu stron, ++ 
z rodziny Janota, Szczypka, Siąkała.

18.00  Za ++ Pawła, Marię Kuchejda, syna Emila, Ru-
dolfa Machej, ++ z rodzin Kuchejda i Machej; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

06. 08.2015 I Czwartek Święto 
Przemienienia Pańskiego 

18.00 Za ++ Zuzannę, Pawła Polok, ++ z rodzin Polok, 
Kobielusz, Legierski; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

07. 08.2015 I Piątek 
16.00 Rudnik: Za ++ Henryka Tomicę, żonę Helenę, 

rodziców Stefanię, Karola Czakon. 
18.00 Za + Józefa Matuszek w 9 rocznicę śmierci, jego 

rodziców, teściów, ++ pokrewieństwo.

08.08.2015 Sobota Wspomnienie Św. Dominika, 
prezbitera

 8.00 Z okazji 25 urodzin Katarzyny z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

13.00 Ślub: Martyna Szypuła - Wojciech Wysłych
18.00 Za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, córki Bronisławę 

i Marię, zięcia Józefa Żyła, za całą rodzinę do 
Opatrzności Bożej.

09.08.2015   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 + męża Franciszka Wawrzyczek, 
rodziców Filomenę i Franciszka Parchański, 
brata Stanisława, bratową Marię, teściów Annę 
i Franciszka, dusze w czyśćcu cierpiące, ++ Księży, 
którzy pracowali w naszej Parafii.

11.00  Za + Jerzego Błasiak, rodziców z obu stron, dusze 
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

17.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Marię Sło-

wik, męża Józefa, rodziców z obu stron, synową 
Barbarę, siostrę, brata, całe ++ pokrewieństwo, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

10.08.2015 Poniedziałek Święto Św. 
Wawrzyńca, diakona i męczennika

 8.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy 
i Mariana z okazji rocznicy ślubu.  

18.00 Za ++ Władysława Hanzel - od Członków VI Róży 
Żywego Różańca.

11.08.2015 Wtorek Wspomnienie Św. Klary, 
dziewicy 

 8.00  Za + Helenę Grelowską.
18.00 Za + Władysława Hanzel - od rodzin Czakon 

i Frydecki

12.08.2015 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ Karola Czendlik, żonę Justynę, 

syna, brata Józefa, ++ z rodziny, + Konstantego 
Szkaradnik, żonę Joannę, 4 synów, synową, zięcia, 
2 wnuczki; za rodzinę do Opatrzności Bożej.

 18.00 Za + Józefa w 16 rocznicę śmierci, ++ z rodzin 
Świeży, Kudłacz, dusze w czyśćcu cierpiące.

13.08.2015 Czwartek 
17.00 Nabożeństwo Fatimskie
18.00 Z okazji 60 urodzin Bronisławy z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie.

14.08.2015 Piątek Uroczystość Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera 
i męczennika, głównego Patrona Diecezji

16.00 Rudnik: Za ++ Annę Zahraj, męża Bolesława, 
rodziców z obu stron; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

18.00  Dziękczynna - za 25 lat pożycia małżeńskiego 
Beaty i Czesława z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze 
wspólne lata.

15.08.2015 Sobota Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

 7.30 Za + Stanisława Kuczaj.
 9.30 Rudnik: Za ++ Mariannę, Józefa Szajter, syna 

Edwarda, Helenę, Karola Machej, Walerię, Fran-
ciszka Niemczyk.

11.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 50 
rocznicę ślubu Marty i Antoniego, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie na dalsze wspólne 
lata oraz opiekę Opatrzności Bożej dla całej ro-
dziny.

16.08.2015  XX NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30  Za ++ Bolesława i Henryka Wątroba, ++ z rodzin 

Wątroba i Kret. 
 9.30 Rudnik: Za + Helenę Gabzdyl w 2 rocznicę śmierci, 

męża Józefa, ++ z rodzin Wiśniewski, Gabzdyl, 
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Matuszek; domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00 Za ++ Alojzję, Jana Żyła, Andrzeja Grela, ++ z całej 

rodziny. 
17.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej 
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Annę, Henry-

ka Parchański, Herminę, Józefa i Barbarę Żyła, 
++ pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.

21.00 Apel Jasnogórski 

17.08.2015 Poniedziałek Wspomnienie Św. 
Jacka,prezbitera

 8.00 Za ++ Marię, Emila Bijok, synową Martę, rodzi-
ców z obu stron, Annę, Józefa Żyła, Joannę, Jana 
Bijok, dusze w czyśćcu cierpiące; za rodzinę do 
Opatrzności Bożej.

18.00  Za + Władysława Hanzel - od rodziny Kanadysów 
z dziećmi.

18.08.2015 Wtorek
 8.00  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza 

i Stanisławę.
18.00 Za + Elżbietę Lose - od Małgorzaty z rodziną.

19.08.2015 Środa 
16.00  Rudnik: Za ++ Teresę Szajter, męża i syna, Annę 

Szczyrba, matkę, dusze w czyśćću cierpiące.
18.00  Za ++ Elżbietę, Jana Stoły, synów Karola i Sta-

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

20.08.2015 Czwartek Wspomnienie Św. 
Bernarda, opata i doktora Kościoła 

18.00 Za ++ Franciszka Gabzdyl, żonę Martę, zięcia 
Roberta, dusze w czyśćcu cierpiące.

21.08.2015 Piątek  Wspomnienie Św. Piusa X, 
papieża 

16 .00  Rudnik: Za ++ Helenę Parchańską, jej rodziców 
i teściów, ++ z rodziny.

18.00 Za ++ Karola Świeży, rodziców, teściów, ++ z ro-
dziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

22.08.2015 Sobota Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej 

 8.00 Za + męża Janusza Foltyn, ++ Franciszkę, Józefa, 
Annę, Antoniego Foltyn, Annę, Karola Owczarzy; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ Franciszka Kłósko, Wandę, Tadeusza Bor-
tlik, ++ rodziców z obu stron.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.08.2015 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 

dla Józefa z okazji urodzin.
 2. W 60 rocznicę ślubu Walerii i Jana z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie.

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

11.00 Za ++ Mieczysława Branny, jego rodziców Joannę 
i Rudolfa oraz ++ dzieci.

17.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Zofię, Karola 

Żyła, syna Ferdynanda, Martę, Gustawa i Rudllfa 
Widenka, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

24.08.2015 Poniedziałek Święto Św. 
Bartłomieja, Apostoła

 8.00 Za + Józefa Ściskała w 16 rocznicę śmierci, 
++ z rodzin Ściskała, Gwóźdź i Drałus. 

18.00 Za + Karola Żyłę - od syna Kazimierza z żoną 

i wnuczek Karoliny i Alicji z ich rodzinami.

25.08.2015 Wtorek 
 8.00 Za + Karola Żyłę - od rodzin Zygmuntów, Homów 

i Dadaków.
18.00 Za + Elżbietę Lose - od rodzin Borski, Zahraj, 

Połednik

26.08.2015 Środa Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Częstochowskiej 

 8.00 Za + Karola Żyłę - od rodziny Chruszcz z Ma-
zańcowic.

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 ++ Marię, Józefa Szajter, synową Marię, ro-
dziców Annę, Franciszka, Józefa, Marię, ++ po-
krewieństwo, + Ks. Tadeusza i siostrę Elżbietę.

27.08.2015 Czwartek Wspomnienie Św. Moniki
18.00  Za + Władysława Morawiec, rodziców, teściów; 

domostwo do Opatrzności Bożej.

28.08.20145 Piątek Wspomnienie Św. 
Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

16.00 Rudnik: Za ++ Emila Tomicę, żonę Elżbietę, 
syna Wilhelma, zięcia Wilhelma, ++ całą rodzinę 
Handzlową i Tomicową.

18.00 Msza św. 6 tyg. 

29.08.2015 Sobota Wspomnienie męczeństwa 
Św. Jana Chrzciciela  

 8.00 Za + Albina Gwóźdź, rodziców, ++ z rodzin Gwóźdź, 
 Ściskała i Buzek.
18.00 1. Za ++ Elżbietę, Józefa Staroń, Helenę, Alojze-

go Drobek, braci Tadeusza i Franciszka, siostrę 
Małgorzatę, szwagra Teodora, bratową Walerię; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Karola Żyła - od syna Zbyszka i synowej.

30.08.2015 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, 

Anielę Jończy, 2 mężów, wszystkich ++ z rodzin 
Jojko i Budzik, dusze w czyśćcu cierpiące.

 9.30 Rudnik : Do Matki Bożej o zdrowie i Boże błogo-
sławieństwo w 15 rocznicę ślubu Renaty i Marka 
z prośbą o dalszą opiekę dla całej rodziny.

11.00 1. Chrzty - Roczki
 2. W 18 urodziny Eweliny z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej. 

17.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Albinę, Józefa 

Bijok, Alfreda Bąkowskiego, ++ z rodzin Bijok, 
Bąkowski oraz o opiekę Opatrzności Bożej dla 
całej rodziny.

31.08.2015 Poniedziałek 
 8.00 Za + Karola Żyła - od współpracowników syna Zbi-

gniewa.
18.00 Za ++ Bronisławę Brachaczek, Zofię, Jana Gremlik
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –    piątek - po Mszy św.  
        szkolnej
MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 16.00
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.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  – Msza św. wynagradzająca 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. 6 czerwca od godz. 9.00
Nabożeństwa do NSPJ –   codziennie po 
Mszy św., a w niedzielę  - o godz.  17.30  
w kaplicy Opatrzności Boże

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Tadeusz Machej, Krystyna 
Stoszek, Monika Tatka, Irena Hanzel, Lidia Wajdzik, Dorota Klimosz.
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. wspomnienie Św. Justyna, męczennika
03.06. wspomnienie Świętych męczenników Karola 

Lwangi i Towarzyszy 
04.06. uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa
05.06. wspomnienie Św. Bonifacego, biskupa  

i męczennika
08.06. wspomnienie Św. Jadwigi, Królowej
10.06. wspomnienie Bł. Bogumiła, biskupa
11.06. wspomnienie Św. Barnaby, Apostoła
12.06. uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa
13.06. wspomnienie Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny
15.06. wspomnienie Bł. Jolanty, zakonnicy
17.06. wspomnienie Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego, zakonnika 
24.06. uroczystość Narodzenia Św. Jana 

Chrzciciela
29.06. uroczystość Świętych Apostołów Piotra  

i Pawła

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 czerwca (tj. poniedziałek) 

22 lipca (tj. środa)
22 sierpnia (tj. sobota)

godzina 19.00

Zapraszamy do licznego udziału
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