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CICHE I POKORNE  
SERCE JEZUSA

Pokorne serce Jezusa, to nie jest serce słabe, wzgar-
dzone, niedocenione przez ludzi. To jest serce mocne, 
na którym jest zbudowane chrześcijaństwo. Wszystko 
co najpiękniejsze i najwspanialsze w historii Kościoła 
i myśli ludzkiej, wyrosło z tego serca w duchu pokory. 

Wpatrując się w Serce Jezusa, widzimy w nim 
wspaniały wzór i przykład do naśladowania. Od Jezusa 
uczymy się, że człowiek pokorny, to przede wszystkim 
człowiek wielkiego formatu. Człowiek, który potrafi się 
zniżyć, aby potem być przez Boga wywyższony. Jezus 
w swej pokorze zniżył się na krzyżu, kiedy z ust Jego 
popłynęły słowa: Wykonało się (J 19,30). Ojcze w ręce 
Twoje powierzam ducha mego (Łk 23,46). Pokorny Je-
zus wypełnił zlecone mu przez Ojca zadanie, dokonał 
zbawienia świata i dlatego mógł o Nim święty Paweł 
napisać w liście do Filipian: Chrystus uniżył samego 
siebie stawszy się posłuszny aż do śmierci i to śmierci 
krzyżowej, dlatego Bóg Go ponad wszystko wywyższył 
i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię... i aby 
wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku 
chwale Boga Ojca (2,8-11).

W każdej mszy świętej możemy spotkać cichego 
i upokorzonego Chrystusa. Zbliża się do nas i ukry-
wa się pod postacią chleba, a wszystko czyni po to, 
by nas przybliżyć do siebie. Zaufajmy Mu całkowicie 
i pozwólmy Mu się prowadzić. 

ks. Proboszcz 

 Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych

(Mt 11,29)

Jezus Chrystus zapisał się w naszej pamięci, jako 
największy nauczyciel świata. Nauczał nie tylko sło-
wem, ale przede wszystkim przykładem swojego życia. 
Nigdy nie mówił: Uczcie się ode mnie wskrzeszać 
zmarłych, rozmnażać chleb, nawet nie powiedział: 
Uczcie się ode mnie modlitwy czy pobożności, ale 
bardzo mocno podkreślał: Uuczcie się że jestem cichy 
i pokornego serca. Zależało Mu na tym, aby nasze 
serca były jakoś podobne do Jego serca.

Nie jest łatwo ludzkie serce uczynić podobnym do 
Bożego serca. Nie wolno nam jednak rezygnować z po-
dejmowania wysiłków, trzeba nasze grzeszne, słabe, 
chwiejne serca nieustannie „przykładać” do Bożego 
serca. Przyłóż, porównaj i ucz się od Jezusowego serca 
tej choćby jednej cnoty: cichości i pokory.  

Co to znaczy, że serce Jezusowe jest ciche? Aby 
zrozumieć  sens tej wypowiedzi, trzeba się przenieść 
myślą na Górę Ośmiu Błogosławieństw i wsłuchać się 
w Jezusowe słowa: Błogosławieni cisi, albowiem oni 
posiądą ziemię. Człowiek cichy w ujęciu Chrystusa, to 
człowiek zatopiony w Bogu, trwający z Nim w jakimś 
zjednoczeniu, wierzący mocno w to, że świat podbija 
się nie wojną, ale łagodnością i dobrocią. Cichość, ła-
godność, dobroć, to są wartości, które nie tracą nic ze 
znaczenia, ale coraz więcej zyskują sobie wyznawców 
i naśladowców. Rozkrzyczany człowiek nie rozumie 
Boga, nie potrafi się w nim rozkochać, przegrywa swoje 
życie. Zwycięstwo nasze leży w cichym i pokornym 
sercu, podobnym do Jezusowego serca. 
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NIEWDZIĘCZNIKOM SERCE DAŁEŚ

Czerwiec jest w Kościele miesiącem Bożego Serca. W czerwcu, w piątek po oktawie Bożego Ciała, obchodzimy 
uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. W czerwcu w wielu parafiach odprawiane są codziennie nabożeń-
stwa dla uczczenia Jezusowego Serca - czyli bożej miłości. 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą, nie dopuszcza się 
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi  
się gniewem, nie pamięta złego... -  pi-
sał św. Paweł w liście do Koryntian 
(1 Kor 13,1-13) Nie przypadkiem autora 
„Hymnu o miłości” stawia się wśród 
apostołów Bożego Serca, bo chyba 
nikt piękniej o miłości nie napisał. 
Bóg jest miłością dopowiada św. Jan 
Ewangelista (1J 4,16) tłumacząc krótko, 
że Bóg umarł na krzyżu z miłości do 
człowieka. 

Ewangelia w wielu scenach przedsta-
wia Jezusa o wielkim sercu - kochającego, 
przyjaznego, wrażliwego na ludzką niedolę, pełnego 
współczucia, litości. Jezus uzdrawia, pociesza, przytula 
dzieci, nie stroni od trędowatych, nie wydaje wyroków 
i nie potępia, co więcej, skłania innych ludzi do tego, 
że nie podnoszą kamieni na grzeszników. Ostatecz-
nie oddaje za nas swoje życie. - A nasze serca zimne 
jak lód i próżny dla nich Twej męki trud - śpiewamy 
przyznając się do nieodwzajemnionej nieraz miłości 
do Boga. Podobnie wypowiadał się św. Franciszek 
z Asyżu. - Miłość nie jest kochana - nawoływał prze-
mierzając uliczki średniowiecznych wsi i miasteczek.

Nauka o Bożej miłości była obecna w Kościele od 
pierwszych wieków chrześcijaństwa. Już Jezus posta-
wił przykazanie miłości na pierwszym miejscu jako 
najważniejsze: Będziesz miłował Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 
samego. Jednak nowością objawień, jakich w latach 
1673-1675 doznała św. Małgorzata Maria Alacoque, 
zakonnica zgromadzenia Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny we francuskiej miejscowości Paray-le-
-Monial, było zranione Boskie Serce, symbol dobitnie 
wyrażający Bożą miłość. - Moje Boskie Serce  jest tak 
rozpalone miłością do ludzi, a zwłaszcza ku Tobie, że już 
dłużej nie może stłumić w sobie płomieni tej palącej 
miłości. Ono chce ją rozlać za Twoim pośrednictwem 

i objawić ją ludziom, by ich ubogacić wspaniałymi darami 
- powiedział Jezus św. Małgorzacie w grudniu 1673 r.

Objawieniom św. Małgorzaty zawdzięczamy uro-
czystość Najświętszego Serca Jezusowego, nabożeń-
stwa dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które 
w znacznym stopniu upowszechniły praktykę częstej 
spowiedzi i przyjmowania Komunii Świętej, lecz także 
obraz Serca Jezusowego. Autorstwo pierwszego wize-
runku Bożego Serca - małego obrazka wykonanego 
piórem na papierze przedstawiającego serce oplecione 
koroną cierniową z podpisem „caritas” - przypisuje 
się samej św. Małgorzacie. 

Wraz z rozwojem kultu Bożego Serca na obra-
zach pojawiała się postać Chrystusa z widocznym na 
zewnątrz płonącym sercem, oplecionym cierniową 
koroną. Jedna dłoń Jezusa dotyka zranionego  serca, 
druga podniesiona jest jak do błogosławieństwa. Czy 
nie przypomina nam to obrazu Jezusa Miłosiernego? 
Wizerunki Bożego Serca rozpowszechnione są w wie-
lu domach i świątyniach i z powodzeniem ilustrują 
tekst śpiewanej w czerwcu Litanii do Serca Jezusa. 
W naszym parafialnym kościele znajduje się  obraz 
i figura Najświętszego Serca Jezusa. Figurę zakupił 
w 1896 r. ks. Karol Olszak. Początkowo wmontowana 
była w prawy ołtarz, dziś umieszczona jest na pod-
wyższeniu w prawej części  prezbiterium.    

Krystyna Stoszek

NIEWDZIĘCZNIKOM  
SERCE DAŁEŚ
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OBIETNICE SERCA

  Dzielił je czas, dzieliły przestrzeń i kultura. Jednak mimo to wiele okoliczności z ich życia, a przede wszystkim 
objawione orędzia, można do siebie porównać. U jednej pojawia się „otchłań miłosierdzia” i „płomienie miłosier-
dzia”, u drugiej  „morze miłosierdzia” i „płomienie miłości”.

OBIETNICE SERCA
W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka, znikło sprzed 
oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam, 
pozostał Jezus i ja - zanotowała w Dzienniczku (Dz.9). 

   Wreszcie przyszedł upragniony dzień wstąpie-
nia do klasztoru. Tutaj chcę cię mieć - św. Małgorzata 
usłyszała wewnętrzny głos, gdy tylko przekroczy-
ła próg rozmównicy klasztoru zakonu Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Paray-le-Monial.  
Św. Faustyna wstępując do zgromadzenia Matki Bożej 
Miłosierdzia usłyszy od Jezusa: Przyjmuję cię, jesteś 
w sercu mym. Obie zakonnice wkrótce otrzymały 
nakaz spisywania swoich mistycznych doświadczeń. 
Tak postały „Dzienniczek” oraz „Pamiętnik duchowy”. 
Każda z nich czuła, że trudno jej będzie podołać temu 
zadaniu.  Mam spisywać zetknięcia się duszy mojej 
z Tobą, o Boże, w chwilach szczególnych nawiedzeń 
Twoich - pisze w Dzienniczku św. Faustyna. - Jezu, 
widzisz, jak mi jest trudno pisać, jak nie umiem tego 
jasno napisać, co w duszy przeżywam. O Boże, czyż 
może napisać pióro to, w czym nieraz słów nie ma? Ale 
każesz pisać, o Boże, to mi wystarcza (Dz. 6). 

Większą niechęć do pisania przejawiała św. Mał-
gorzata. - Muszę sobie zadawać prawdziwy gwałt, aby 
spisywać te rzeczy, które dotąd trwożliwie trzymałam 
w tajemnicy i starałam się zapobiegać ich ujawnieniu. 
Najchętniej wymazałabym wszelkie wspomnienia z mojej 
pamięci, ażeby było w niej miejsce jedynie na sprawy 
mojego Pana i Mistrza - pisze św. Małgorzata. Kiedy 
skarży sie na niechęć do pisania i trudności w odtwo-
rzeniu w pamięci wydarzeń sprzed lat, Jezus surowo 
ją upomina nakazując wsłuchiwanie się w jego głos 
i przekazywanie boskich myśli i planów, aby pomóc 
innym duszom, bo wiele z nich „zostanie przez to po-
wstrzymanych przed przepaścią zatracenia”.       

ZETKNIĘCIA DUSZY

Z  „Pamiętnika duchowego”  wyłania się obraz 
świętej  bez reszty oddanej Jezusowi, gotowej z poko-
rą przyjąć każde najgorsze upokorzenie i największe 
cierpienie, by w ten sposób wynagrodzić Jezusowi 
jego krzyż. Św. Małgorzata doznała wielu objawień, 
ale kilka z nich miało kluczowe znaczenie dla roz-
woju kultu Bożego Serca i przypomnienia ludziom 
o nieskończonej miłości Boga. Pierwsze z nich miało 
miejsce 27 grudnia 1673 roku. Święta tak opisuje to 

Św. Małgorzata Maria Alacoque i św. Faustyna 
Kowalska. Między datami ich urodzin jest ponad 350 
lat. Jedna przyszła na świat w XVII-wiecznej Francji, 
druga w Polsce na początku XX wieku. Dzięki nim 
Jezus zapewnił ludzi o swojej miłości i miłosierdziu. 
Dla Kościoła nie były to rzeczy nowe. Zdawała sobie 
z tego doskonale sprawę św. Faustyna, gdy w Dzien-
niczku zapisała: Dzieło, które Bóg tak  zaleca (...) będzie 
nowym blaskiem dla Kościoła, chociaż od dawna w nim 
spoczywającym. Dlaczego więc do przekazania orędzi 
wybrane zostały proste zakonnice?  Ks. Stanisław Ja-
rzyna, autor publikacji „Św. Małgorzata Maria Alacoque 
i św. Faustyna Kowalska. Duchowość i posłannictwo” 
uważa, że słowa miłości  i miłosierdzia przekazane 
w formie objawień przemawiały mocniej do rzeszy 
wiernych niż najgłębsze traktaty teologiczne. A poja-
wiły się wówczas, gdy były światu bardzo potrzebne. 

  Obie święte od najmłodszych lat czuły powołanie 
do służby zakonnej. Św. Małgorzata wcześnie osiero-
cona przez ojca znosiła trudy dzieciństwa bez wygód 
i radości. Gdy ciężko zachorowała obiecała Matce Bożej, 
że jak wyzdrowieje i dorośnie  zostanie jedną z jej córek. 
Droga do zakonu jednak nie była łatwa. Największym 
krzyżem Małgorzaty była bieda, znoszenie upokorzeń 
ze strony krewnych i ciężka choroba matki, której 
nie potrafiła ulżyć. Gdy dorosła pojawiły się kolejne 
utrapienia. Matka nalegała, by wyszła za mąż, a dzięki 
temu wydostanie ją i siebie z nędzy. Małgorzata już 
była skłonna ulec nieustannym namowom matki 
i krewnych, zresztą, jak sama pisze, lubiła rozrywki 
i towarzystwo, gdy ukazał jej się Chrystus  w scenie 
biczowania. - Chciałabyś oddawać się tym uciechom? 
- zapytał Małgorzatę.  - A ja nie sięgnąłem po żadną 
z nich, ale wydałem się na wszelkie gorycze z miłości 
ku Tobie, aby pozyskać Twoje serce. Ty jednak jeszcze 
chciałabyś mi go odmawiać. 

TUTAJ CHCĘ CIĘ MIEĆ

Podobne przeżycia miała św. Faustyna. Rodzice, 
choć niezwykle religijni, nie zaakceptowali jej chęci 
wstąpienia do zakonu. Posłuszna ich woli próbowała 
zagłuszyć powołanie. Podczas jednej z zabaw, na którą 
poszła z dwiema siostrami, ujrzała obok siebie zakrwa-
wionego Jezusa. Wyglądał jak na Drodze Krzyżowej.  
- Dokąd cię cierpiał będę i dokąd zwodzić mnie będziesz? 
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OBIETNICE SERCA

wydarzenie: Pan rzekł do mnie: moje  Boskie Serce 
goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku 
Tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomie-
ni miłości. Musi je rozlać za Twoim pośrednictwem. 
W swoim drugim objawieniu z 16 czerwca 1675 r. 
Jezus zwrócił się do Małgorzaty: Oto serce, które tak 
bardzo ludzi umiłowało, że niczego nie szczędziło, aż 
do wyczerpania i wyniszczenia się. Równocześnie Jezus 
skarży się na obojętność, oziębłość i pogardę ludzi. 
Dlatego żąda ustanowienia święta swego Najświętszego 
Serca, w piątek po oktawie Bożego Ciała, które będzie 
wynagrodzeniem za ludzkie grzechy. 

W Dzienniczku pod datą 22 lutego 1931 r. znaj-
dziemy zapis jednego z objawień Jezusa Faustynie. 
Każe on wtedy namalować obraz „Jezu, ufam Tobie”, 
ale mówi też:  Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę 
je wylać na dusze ludzkie. Analogicznie i u Faustyny 
pojawia się skarga Jezusa, tym razem na brak ufności 
ze strony ludzi. - Nawet śmierć moja nie wystarcza im. 
Życiową misją Faustyny stało się głoszenie miłosier-
dzia, bożej miłości, która jest tak wielka, że przebacza  
grzesznikom, zwłaszcza tym, którzy pod naporem 
poczucia winy stracili sens życia. Faustyna  miała to 
uczynić na kilka sposobów - sprawić, by powstał obraz 
Jezusa Miłosiernego, doprowadzić do ustanowienia 
święta Miłosierdzia Bożego, upowszechnić Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. 

Z zapisków prowadzonych przez św. Małgorzatę 
wyodrębnionych zostało dwanaście obietnic, jakie 
złożył Jezus czcicielom swego Serca. Niektóre z nich, 
w podobny sposób sformułowane, znajdziemy również 
w orędziu  św. Faustyny. Jedna z obietnic przekazanych 
św. Małgorzacie mówi, iż „grzesznicy znajdą w moim 
sercu źródło i niezgłębione morze mojego miłosierdzia”. 
U Faustyny obietnica ta brzmi: „niechaj się nie lęka 
zbliżyć do mnie dusza słaba, grzeszna, a choćby miała 
więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko 
w otchłani miłosierdzia mego”.

WIZJONERKI I FANTASTKI

Niedowierzanie i niechęć to reakcje, skądinąd zro-
zumiałe, z jakimi i Małgorzata i Faustyna zetknęły się 
po przedstawieniu przełożonym objawień Jezusa. Nie 
mogły ich skrywać ani zachowywać wyłącznie dla 
siebie. - Uważano mnie za wizjonerkę, upierającą się 
przy swoich wydumanych i fałszywych objawieniach - 
pisze w Pamiętniku św. Małgorzata. Zaprowadzono ją 
do przełożonej. Gdy jej - ku mojemu wielkiemu zawsty-
dzeniu - opowiedziałam, co mi się przydarzyło, zaczęła 
mnie ponownie, ale o wiele surowej upokarzać. Również 
nie pozwoliła mi wtedy na to, czego - jak wierzyłam - 
żądał mój Pan. Wszystko, co jej opowiedziałam odrzuciła 
z lekceważeniem. Nie inaczej było w zgromadzeniu 
św. Faustyny. I ona dowidziała się, że jest fantastką 
i histeryczką. - Niech siostra sobie wybije z głowy, 
żeby Pan Jezus miał z siostrą tak poufale przestawać, 
z taką nędzną, z taką niedoskonałą. Pan Jezus tylko ze 
świętymi duszami obcuje - usłyszała od jednej z sióstr 
pierwszego chóru (Dz. 133).

Nic dziwnego więc, że wielką pomocą dla obu 
świętych stali się spowiednicy. Ciągły brak stałego 
kierownika duchowego był dla Faustyny prawdziwym 
utrapieniem. Dlatego wiele razy prosiła, aby na jej 
drodze znalazł  się ktoś, kto jej uwierzy i pomoże 
zrealizować postawione przed nią zadania. Tym spo-
wiednikiem był ks. Michał Sopoćko, dziś błogosławiony.  
Gdy go zobaczyła usłyszała wewnętrzny głos: Oto jest 
pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. Odpowiednikiem 
ks. Sopoćki był dla św. Małgorzaty ks. Klaudiusz de 
la Colombiere, kanonizowany w 1992 r. przez Jana 
Pawła II. 

Krystyna Stoszek
(Korzystałam z: Ks. Stanisław Jarzyna, Św. Mał-

gorzata Maria Alacoque i św. Faustyna Kowalska. 
Duchowość i posłannictwo oraz Dzienniczka i Pa-
miętnika duchowego)

Maj się do nas uśmiecha
Wiosna na dobre zagościła w naszym rudnickim pejzażu. Słoneczko coraz mocniej świeci. Wiosenny kapu-

śniaczek od czasu do czasu przelewa. Roślinność rozkwita malując swoimi barwami świat. Jest przepięknie. 
Aż chce się żyć, chociaż temperatury nie rozpieszczają.

20 kwietnia wybraliśmy się na wiosenno-rolniczy rekonesans do gospo-
darstwa rolnego Pana Mateusza. Poznawaliśmy i podziwialiśmy wysoki 
poziom mechanizacji. Mimo, że żyjemy w dobie lotów kosmicznych i fizyki 
jądrowej, maszyny rolnicze cieszyły się u dzieci ogromnym zainteresowa-
niem. Dzieci stawiały wiele pytań oczekując wyczerpujących odpowiedzi od 
wytrawnego rolnika – Pana Mateusza. Nasze Panie także mogły się popisać 
wiedzą z zakresu agronomii. Wreszcie, po uzyskaniu fachowej wiedzy, 
przyszedł czas na zabawy w silosie i oczywiście najbardziej ekscytujące 
wydarzenie - jazda na traktorze.
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MAJ SIĘ DO NAS UŚMIECHA

W następnym tygodniu, czyli 25 kwietnia, po-
jechaliśmy do Pogwizdowa i tam uczestniczyliśmy 
w lekcji bibliotecznej. Temat zajęć brzmiał „Niebieski 
atmoludek” – czyste powietrze dla każdego. Pani 
bibliotekarka wprowadziła nas w arkana zagadnień 
dotyczących funkcjonowania biblioteki, kładąc nacisk 
by dbać o czyste powietrze. Było też zwiedzanie bi-
blioteki. Niemalże staliśmy się molami książkowymi.

Przyszedł maj, a w nim oprócz tzw. pozytywistycz-
nej koncepcji pracy u podstaw – codziennej znojnej 
edukacji szkolnej – były też ekstra wydarzenia. Naj-
pierw, 7-go maja, wzięliśmy udział w Rajdzie Górskim  
- „Powitanie wiosny”. Wjechaliśmy kolejką gondolową 
na Szyndzielnie i stamtąd już pieszo „rajdowaliśmy” 
do schroniska na Błatniej. Niektórzy wyciskali osta-
nie poty, aby sprostać wyzwaniu. Raz było pod górę, 
to znowu w dół. Wokoło, piękno przyrody osładzało 
trudy. Spieszyliśmy się, bo tego samego dnia, popo-
łudniu, w Kończycach, nasze dzieci, które należą do 
Dzieci Maryi, wraz z Panią Katechetką uczestniczyły 
w uroczystym powitaniu  Obrazu Miłosierdzia Bożego 
oraz Relikwii Św. Jana Pawła II i Św. Faustyny. 

11 maja w naszym przedszkolu odwiedził nas 
Reksio. Przedszkolaki były zafascynowane postacią 
legendarnego Psiaka. Przecież na bajkach z Reksiem 
wychowały się całe pokolenia, a mino tego wciąż 
bawi i uczy.

Już wcześniej było wspomniane o lekcji biblio-
tecznej dla szkolniaków, w Pogwizdowie. Natomiast 
nasze przedszkolaki także pojechały do Biblioteki 
Pedagogicznej do  Cieszyna. Ale czym pojechały? ?? 
Pociągiem!!! Tam uczestniczyły w zajęciach o kulturze 
japońskiej oraz poznały przygody pewnego motyla.

Mimo, że św. Floriana patrona strażaków jest 4 maja, 
to u nas, to święto uroczyście obchodziliśmy w sobotę 
14 maja. Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą cele-
bracją Mszy Świętej przez księdza Proboszcza w naszej 
Kaplicy. Potem udaliśmy się do remizy strażackiej, gdzie 
nasze dzieci przedstawiły krótką – okolicznościową 
akademię pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Padały 
życzliwe słowa pod adresem naszych bohaterów, ale 
nie zabrakło też humoru i piosenek. Przedszkolaki 
i uczniowie zostali nagrodzeni za udział w konkursie 

plastycznym na temat służby strażackiej. Z przedszkola 
wszystkim wręczono wyróżnienia. Z klasy I wyróż-
niono pracę Igora Kędziera. Z klasy II wyróżniono 
pracę Jakuba Machej. Z klasy III wyróżniono pracę 
Damiana Machej. A wszystko odbywało się w scene-
rii „fajowskiego” wozu strażackiego, niczym z bajki, 
który został namalowany na prześcieradle od babci.

A teraz pora na gratulacje. Najpierw pochwa-
ły i chapeau bas (fr.), a po naszemu czapki z głów 
przed naszymi przedszkolakami, którzy brali udział 
w „Roztańczonych przedszkolakach” i zajęli I miejsce. 
Dziękujemy za wysiłek jaki włożyły zarówno dzieci 
jak i Panie Wychowawczynie, aby wspiąć się na taki 
poziom – mistrzowski.

Gratulujemy także naszej Pani Kasi, która mimo, że  
pracuje  w przedszkolu, to postarała się, ukończyła 
i obroniła dyplom logopedy. Zatem, mamy w naszej 
placówce specjalistę od poprawnej wymowy . 

W wakacje zachęcamy dzieci do udziału w półko-
loniach , które prowadzone będą przez naszą szkołę 
w okresie od 4 lipca do 15 lipca 2016 r. Zapisy u Dy-
rektora Szkoły do dnia 23.06.2016 r. 

Ciągle  zapraszamy Szanownych Rodziców do an-
gażowania się w życie naszej szkoły. Wszak tylko 
konstruktywna współpraca zapewni sukces naszemu 
przedsięwzięciu. 

Więcej informacji i zdjęć znajdą Państwo na stro-
nie internetowej Naszej Szkoły: psprudnik.strefa.pl. 
Zachęcamy do śledzenia wydarzeń, także na facebook 
Powszechnej Szkoły w Rudniku.

Opracowała: Monika Tatka
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OBIETNICE SERCA

wydarzenie: Pan rzekł do mnie: moje  Boskie Serce 
goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku 
Tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomie-
ni miłości. Musi je rozlać za Twoim pośrednictwem. 
W swoim drugim objawieniu z 16 czerwca 1675 r. 
Jezus zwrócił się do Małgorzaty: Oto serce, które tak 
bardzo ludzi umiłowało, że niczego nie szczędziło, aż 
do wyczerpania i wyniszczenia się. Równocześnie Jezus 
skarży się na obojętność, oziębłość i pogardę ludzi. 
Dlatego żąda ustanowienia święta swego Najświętszego 
Serca, w piątek po oktawie Bożego Ciała, które będzie 
wynagrodzeniem za ludzkie grzechy. 

W Dzienniczku pod datą 22 lutego 1931 r. znaj-
dziemy zapis jednego z objawień Jezusa Faustynie. 
Każe on wtedy namalować obraz „Jezu, ufam Tobie”, 
ale mówi też:  Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę 
je wylać na dusze ludzkie. Analogicznie i u Faustyny 
pojawia się skarga Jezusa, tym razem na brak ufności 
ze strony ludzi. - Nawet śmierć moja nie wystarcza im. 
Życiową misją Faustyny stało się głoszenie miłosier-
dzia, bożej miłości, która jest tak wielka, że przebacza  
grzesznikom, zwłaszcza tym, którzy pod naporem 
poczucia winy stracili sens życia. Faustyna  miała to 
uczynić na kilka sposobów - sprawić, by powstał obraz 
Jezusa Miłosiernego, doprowadzić do ustanowienia 
święta Miłosierdzia Bożego, upowszechnić Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. 

Z zapisków prowadzonych przez św. Małgorzatę 
wyodrębnionych zostało dwanaście obietnic, jakie 
złożył Jezus czcicielom swego Serca. Niektóre z nich, 
w podobny sposób sformułowane, znajdziemy również 
w orędziu  św. Faustyny. Jedna z obietnic przekazanych 
św. Małgorzacie mówi, iż „grzesznicy znajdą w moim 
sercu źródło i niezgłębione morze mojego miłosierdzia”. 
U Faustyny obietnica ta brzmi: „niechaj się nie lęka 
zbliżyć do mnie dusza słaba, grzeszna, a choćby miała 
więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko 
w otchłani miłosierdzia mego”.

WIZJONERKI I FANTASTKI

Niedowierzanie i niechęć to reakcje, skądinąd zro-
zumiałe, z jakimi i Małgorzata i Faustyna zetknęły się 
po przedstawieniu przełożonym objawień Jezusa. Nie 
mogły ich skrywać ani zachowywać wyłącznie dla 
siebie. - Uważano mnie za wizjonerkę, upierającą się 
przy swoich wydumanych i fałszywych objawieniach - 
pisze w Pamiętniku św. Małgorzata. Zaprowadzono ją 
do przełożonej. Gdy jej - ku mojemu wielkiemu zawsty-
dzeniu - opowiedziałam, co mi się przydarzyło, zaczęła 
mnie ponownie, ale o wiele surowej upokarzać. Również 
nie pozwoliła mi wtedy na to, czego - jak wierzyłam - 
żądał mój Pan. Wszystko, co jej opowiedziałam odrzuciła 
z lekceważeniem. Nie inaczej było w zgromadzeniu 
św. Faustyny. I ona dowidziała się, że jest fantastką 
i histeryczką. - Niech siostra sobie wybije z głowy, 
żeby Pan Jezus miał z siostrą tak poufale przestawać, 
z taką nędzną, z taką niedoskonałą. Pan Jezus tylko ze 
świętymi duszami obcuje - usłyszała od jednej z sióstr 
pierwszego chóru (Dz. 133).

Nic dziwnego więc, że wielką pomocą dla obu 
świętych stali się spowiednicy. Ciągły brak stałego 
kierownika duchowego był dla Faustyny prawdziwym 
utrapieniem. Dlatego wiele razy prosiła, aby na jej 
drodze znalazł  się ktoś, kto jej uwierzy i pomoże 
zrealizować postawione przed nią zadania. Tym spo-
wiednikiem był ks. Michał Sopoćko, dziś błogosławiony.  
Gdy go zobaczyła usłyszała wewnętrzny głos: Oto jest 
pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. Odpowiednikiem 
ks. Sopoćki był dla św. Małgorzaty ks. Klaudiusz de 
la Colombiere, kanonizowany w 1992 r. przez Jana 
Pawła II. 

Krystyna Stoszek
(Korzystałam z: Ks. Stanisław Jarzyna, Św. Mał-

gorzata Maria Alacoque i św. Faustyna Kowalska. 
Duchowość i posłannictwo oraz Dzienniczka i Pa-
miętnika duchowego)

Maj się do nas uśmiecha
Wiosna na dobre zagościła w naszym rudnickim pejzażu. Słoneczko coraz mocniej świeci. Wiosenny kapu-

śniaczek od czasu do czasu przelewa. Roślinność rozkwita malując swoimi barwami świat. Jest przepięknie. 
Aż chce się żyć, chociaż temperatury nie rozpieszczają.

20 kwietnia wybraliśmy się na wiosenno-rolniczy rekonesans do gospo-
darstwa rolnego Pana Mateusza. Poznawaliśmy i podziwialiśmy wysoki 
poziom mechanizacji. Mimo, że żyjemy w dobie lotów kosmicznych i fizyki 
jądrowej, maszyny rolnicze cieszyły się u dzieci ogromnym zainteresowa-
niem. Dzieci stawiały wiele pytań oczekując wyczerpujących odpowiedzi od 
wytrawnego rolnika – Pana Mateusza. Nasze Panie także mogły się popisać 
wiedzą z zakresu agronomii. Wreszcie, po uzyskaniu fachowej wiedzy, 
przyszedł czas na zabawy w silosie i oczywiście najbardziej ekscytujące 
wydarzenie - jazda na traktorze.
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BĘDZIE NAM JEJ BRAKOWAŁO

Będzie nam Jej brakowało

W r. 2009 została współzałożycielką 
I Margaretki, a jako dzień modlitwy 
za ks. Proboszcza wybrała sobotę. 
Zwierzyła mi się kiedyś osobiście, jak 
ważnym dla niej dniem jest sobota 
– dzień szczególnie poświęcony czci 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny. 

W r. 2004 Anioł Kończycki zmie-
nił zarówno szatę graficzną jak i po-
szerzył grono osób go tworzących. 
W skład zespołu redakcyjnego we-
szli wówczas małżonkowie – Irena 
i Władysław. Na uwagę i wdzięcz-

ność zasługuje Ich wnikliwe koncentrowanie się na 
przybliżeniu nam wszystkim najbardziej zagadkowych 
wydarzeń z przeszłości naszej parafii i jej zabytków 
sakralnych. Podkreślić trzeba zasługę p. Ireny w dzieło 
opracowania historii kapliczek i krzyży przydrożnych 
naszej parafii. Często gościłem w domu p. Ireny, gdzie do 
późnych godzin ustalaliśmy wspólnie z p. Władysławem  
i z Nią ostateczny tekst do druku, dyskutując również 
o problemach moralnych, społecznych i lokalnych.

Śp. Irena bywała na Mszy św. prawie codziennie, 
a było to zawsze Jej pełne uczestnictwo – z przy-
jęciem Komunii św. Najświętsza Eucharystia była 
w Jej rodzinie zawsze na pierwszym miejscu. Jesienią 
2005 r., kiedy parafia miała już szafarza Komunii św., 
kiedy Mąż Władysław po wypadku wrócił ze szpitala, 
żona nie zawahała się poprosić o przyniesienie Pana 
Jezusa do domu w niedzielę. Oboje z mężem wiedzieli 
dobrze, że nie ma niedzieli bez Eucharystii i dali temu 
piękne świadectwo. Za Ich przykładem poszły później 
inne rodziny. Właśnie świecki szafarz w parafiach 
jest ustanowiony przez biskupa po to, aby przynosił 
Ciało Pańskie w święty dzień osobom, które nie mogą 
przyjść do świątyni, a są w stanie łaski uświęcającej. 
Szafarz to nie gość, który przychodzi w odwiedziny do 
chorego, ale to gościem jest Chrystus, który pozwala 
się ująć w dłonie, które Go zaniosą do potrzebującego 
człowieka. Małżonkowie – Irena i Władysław, dobrze 
to rozumieli.

Śp. Irena, będąc zdrowa, pamiętała o chorych, od-
wiedzała. Od kilku ludzi usłyszałem już po pogrzebie: 
„Umiała pocieszać w smutku”. Robiła to z wielką wrażli-
wością i delikatnością. To też są uczynki miłosierdzia. 

Co jakiś czas odchodzą od nas ludzie znaczący i zasłużeni, wg naszego mniemania – wciąż 
potrzebni, za wcześnie; odchodzą często niespodziewanie.

Ostatnio pożegnaliśmy śp. Irenę. Poczuwam się do obowiązku napisania wspomnienia  
o Parafiance i wyrażenia wdzięczności Jej – w naszej parafialnej gazetce.

Śp. Irena była wierną Kościołowi 
i oddaną całkowicie naszemu kościo-
łowi lokalnemu, znaną i cenioną przez 
ludzi tej wspólnoty, zaangażowaną 
i praktykującą katoliczką. Od 11 lat 
Ona, jak i Jej Mąż Władysław – zmarły 
przed rokiem, współtworzyli gazetkę 
Anioł Kończycki. Oboje byli też współ-
autorami wydanej publikacji z okazji 
700 – lecia istnienia naszej parafii. 
Osobiście ja sam jestem Jej wdzięcz-
ny za bliską współpracę zarówno 
sąsiedzką jak i apostolskie wysiłki, 
ewangelizacji w naszym środowisku.

Kiedy jeszcze nie mieszkałem w Kończycach, będąc 
na Mszy św. zauważałem mężczyznę, który wyróżniał 
się aktywnym uczestnictwem w sprawowanej liturgii, 
a przede wszystkim – donośnym głosem. Kiedy py-
tałem, kim jest ten pan, dowiedziałem się: to mąż p. 
Ireny – Władysław. Z samą p. Ireną zetknąłem się po 
raz pierwszy, gdy podjąłem pracę w tutejszej szkole. 
Jako starsza stażem i wiekiem nauczycielka, dyskretnie 
i życzliwie udzieliła mi nie raz rady. Potem, wskutek 
choroby i przeniesienia do szkoły w Bąkowie, kontakty 
z Nią były rzadsze. W 1993 r., po utworzeniu Diecezji 
Bielsko – Żywieckiej, proboszcz ks. Edward Swoboda, 
powołał tzw. Grupę Synodalną (ponieważ rozpoczął 
działalność Synod naszej diecezji). Do tego zespołu 
zostało powołanych kilka osób, m.in. małżonkowie 
Irena i Władysław. Spotykaliśmy się, dyskutując, for-
mułując wnioski i postulaty, które później proboszcz 
wysyłał do władz kościelnych. Z biegiem czasu Grupa 
Synodalna przekształciła się w Krąg Biblijny, który 
jednak po kilku spotkaniach rozpłynął się. Kiedy 
w 1995 r. rozpoczęła działalność w diecezji Akcja 
Katolicka, śp. Irena i Władysław i jeszcze kilka osób 
ochoczo zaangażowało się w jej tworzenie – było to 
pół roku wykładów zakończonych egzaminem i otrzy-
maniem dyplomów. Śp. Władysław zawsze służył mi 
miejscem w samochodzie, zapraszał, ilekroć razy wy-
jeżdżaliśmy na spotkania, prelekcje czy dni skupienia 
Akcji Katolickiej. Wypożyczaliśmy sobie nawzajem 
lekturę do czytania. W roku 2000 połączył nas Żywy 
Różaniec, którego gorącymi czcicielami byli śp. Irena 
i Jej Mąż. To Ona zaproponowała mi przystąpienie do 
Nocnej Adoracji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
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WIARA… SIŁĄ MODLITWY

Jestem przekonany, że ludzi wdzięcznych p. Irenie 
za piękny przykład chrześcijańskiego życia, za pomoc, 
rady, przyjaźń – jest bardzo wielu. Świadczy o tym 
wielka rzesza uczestników Jej ostatniego pożegnania. 
Również – jak powiedział mi ks. proboszcz Andrzej 
– liczba zamówionych za Nią intencji mszalnych – 
29 – jest do tej pory niespotykana.

Odeszła od nas na zawsze nasza Parafianka – Irena. 
Ile razy przechodzimy, ja i żona wokół Jej domu, wi-
dzimy zieleniące się warzywa, które jesienią Jej ręce 
posadziły. Myślimy wówczas o tym, co pozostawiła: 
bogactwo wspomnień, dom pełen pamiątek, skar-
bów przechowywanych w parafii – choćby kronika 
parafialna. Zabrała ze sobą to, co nigdy nie ulegnie 
zniszczeniu: dobre uczynki, poświęcenie, pracowitość, 
robienie wszystkiego na chwałę Bożą.

Jeszcze w kwietniu mieliśmy nadzieję, że wróci do 
parafii przed czekającym nas nawiedzeniem Ikony 

Wiara… siłą modlitwy
w marszu i z modlitwą dotrą  piesi pielgrzymi z Cie-
szyna  i okolic do Częstochowy, i staną przed Jasno-
górską Panią, naszą Królową.  Nie dostrzegłam na ich  
twarzy zatroskania, wręcz przeciwnie!.. Barometr ich 
nastrojów radości podnosił się w górę.  Nie dziwiłam 
się ich radości, bo przecież  szli do Pani od gwiazd na 
niebie wznioślejszej…

Jadzia, zelatorka wspólnoty Apostolstwa Dobrej 
Śmierci  parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie 
spinała już dwunasty rok plecak. Tym razem chyba 
miał z 15 kilo. Spytałam jej czy mogę dołożyć jeszcze 
do niego dodatkowe kilogramy?... Zapytała tylko,  co 
to za ładunek?...to kilkaset cieniutkich egzemplarzy 
Nowenny Pompejańskiej i czasopisma Królowej Różańca 
Świętego. Uśmiechnęła się. Tak,  dobrze, bo w czasie 
rozmów ewangelizacyjnych w drodze i u gospodarzy 
będę mogła   mówić nie tylko o charyzmacie Apostol-
stwa Dobrej Śmierci… zapraszając  do „firmy zwa-
nej ubezpieczalnią na życie wieczne”, ale przytaczać 
świadectwa osób, którzy odmawiając czasochłonną 
modlitwę różańcową w formie Nowenny Pompejańskiej 
doświadczyli, Bożej łaskawości przez serce Maryi.  

Wróciła spalona słońcem, z rozpalonym sercem… 
tryskająca radością… Tak wyglądają Maryjni piel-
grzymi karmieni owocem modlitwy, owocem wiary, 
wytrwałości - pomyślałam. Patrz, plecak mam leciutki 
- mówiła Jadzia. Udało się!... Ziarno zostało zasiane 
w sercach pielgrzymów,  gospodarzy i zapewne wpa-
dło jeszcze w inne serca. Dodałam – zapewne byłaś 
błogosławieństwem dla wielu… Może  - dzięki łasce 
Bożej – zobaczysz ty i przyjaciele pielgrzymiej drogi 
owoce pielgrzymowania, może i  już  za życia?... A już 
na pewno po śmierci!

Zachęta dla każdego  nas
Często słyszymy, mam już dość różnych gazet ko-

ścielnych,  szkoda wyrzucać   złotówki na kolejne... 
Zatrzymajmy się chwilę i zauważmy -  ile co miesiąc 
wydajemy pieniędzy na środki czystości, aby dookoła 
nas panował ład i porządek? Czy czasopisma  religijne,  
nie  pełnią też roli przywracania świeżości, świeżo-
ści  naszym umysłom, sercom,  duszom? Zobacz!.. ile 
podróży do miejsc naznaczonych przez samego Boga, 
Matkę Najświętszą,  wielkich świętych  możesz sobie 
zafundować za parę groszy, czytając, religijne czasopi-
sma… Tak, czytanie dobrych tekstów to rzeczywiście  
wewnętrzna pielgrzymka, bardzo osobista, bardzo 
ubogacająca nas w  to, czym wypełniamy naszą po-
trzebę wiedzy, naszą ciekawość.  Jest to istotne tym 
bardziej, że  w złe rzeczy wszyscy szybko wierzą, 
a dobre trzeba ciągle tłumaczyć… . Spróbujmy!... W tym 
gąszczu wydawnictw religijnych  wybierać te, które 
dają odpowiedź na nurtujące nas pytania. 

Przeczytaj!... poniższe przykłady, przekonasz się, 
że warto zainwestować w tego typu nośniki Bożej 
informacji… Może po przeczytaniu wejdziesz na drogę 
wytrwałej modlitwy czy to za siebie, czy też kogoś, 
komu  poplątały się drogi życia, albo pokusy oderwały 
jego myśli i czyny  od Boga… Zapewne      doświad-
czysz owoców Bożej łaskawości i może z Twojej strony 
popłynie zachęta dla każdego z nas do „studiowania” 
czasopism.      

Szli do Pani od gwiazd na niebie wznioślejszej…
Lato… Paliło słońce, upał dawał się we znaki każ-

demu. Ziemia, rośliny pragnęły wody.  Zadawaliśmy 
sobie pytania - jak w tej spiekocie, prawie sześć dni 

Miłosierdzia Bożego. Wiemy przecież, jak bardzo ko-
chała takie podniosłe przeżycia religijne. Bóg zachciał 
jednak, aby przeżywała je w Jego bliskości i razem 
z Mężem, choć z pewnością w łączności z nami, wolna 
już całkowicie od trudów codziennych, dolegliwości 
i trosk. Nie możemy stawiać pytań: Dlaczego? Dlaczego 
już? Dlaczego tak? Odpowiedzi zna tylko Dawca Życia, 
który nas powołuje i odwołuje – zgodnie z Jego wolą.

Z Biblii wybrałem dwa zdania podsumowujące zdaje 
się tę garść wspomnień, a zwłaszcza ich końcówkę. 
Pierwszy cytat pochodzi z Księgi Hioba: „Człowiek (…) 
ma krótkie i bolesne życie, wyrasta i więdnie jak kwiat, 
przemija jak cień chwilowy (…) Człowieka dni ilość 
zliczona, i ilość miesięcy u Ciebie, kres wyznaczyłeś 
im nieprzekraczalny” (Hi 14, 1-5) Księga Koheleta 
zaś mówi: (…) nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg 
dokonuje od początku aż do końca” (Koh 3,11).

Józef
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WIARA… SIŁĄ MODLITWY

Rzucona iskra podpalała serca
Tak, Jadzia owoce miłosierdzia tej pielgrzymki 

zobaczyła już tego roku…  Kilku pielgrzymów co 
roku, zatrzymywało się na noclegu w  Orzeszu Jaśko-
wicach u  gościnnych gospodarzy Elżbiety i Eugeniu-
sza. Obfita kolacja, rozmowy, wspomnienia i zachęta 
skierowana do gospodarzy, aby nie rozstawali się 
z różańcem przez 54 dni i dołączyli do wspólnoty 
czcicieli Matki Bożej Pompejańskiej  odmawiając ró-
żaniec … Nowenną pompejańską. Jak wspomina pani 
Elżbieta, tego pamiętnego  dnia Jadzia  wpisała  nas 
do Apostolstwa Dobrej Śmierci,  wyciągnęła jeszcze 
z plecaka czasopismo „Królowa Różańca Świętego”. 
Wspólnie analizowaliśmy zawarte w nim  świadectwa 
osób, których modlitwa różańcowa w formie nowenny 
została wysłuchana. Widziałam, że mąż  bardzo się 
tym wszystkim zainteresował i miałam wrażenie, że 
dostał właściwą „receptę” na rozwiązanie różnych 
problemów w rodzinie. Rzucona iskra podpalała nasze 
serca. Prawie od zaraz przystąpiliśmy do odmawiania 
Nowenny. Przedtem  nie znaliśmy jej. Mąż zaprenume-
rował to czasopismo, a po jego przeczytaniu zanosił do 
kościoła, aby i ci, którzy są bezsilni wobec życiowych 
kłopotów skorzystali z tego skutecznego lekarstwa, 
jaką jest Nowenna Pompejańska, zwana Nowenną nie 
do odparcia. Prawie do końca swojego życia modlił 
się na różańcu. Powtarzał: patrz  Pompejańska Pani 
zawsze mnie wysłuchuje. Jego życie,  od tego  pamięt-
nego wieczoru trwało niespełna trzy lata, ale było 
inne, było pełne pokoju mimo, że w grudniu 2015 
roku diagnoza lekarska zabrzmiała jak wyrok śmierci. 
Umarł 14 marca tego roku w wielkim cierpieniu, do 
końca starał się zbierać myśli ku modlitwie, ale  kiedy  
całkowicie opuszczały go siły, trzymał zaciśniętą dłonią 
różaniec i miałam wrażenie, że powtarza za mną  ta-
jemnice radosne, bolesne, chwalebne… mówi małżonka 
Elżbieta. Odszedł zupełnie pogodzony z wolą Bożą, 
z krzyżykiem na czole, wpatrzony w zapaloną w jego 
ręce gromnicę. Tak, miał świętą śmierć …  zapewne  
Maryja była z nim, bo przez te trzy lata odkrył Ją 
jakby na nowo - dodała.  

Słuchając wypowiedzi Elżbiety - uświadomiłam 
sobie, że Eugeniusz w pełni rozumiał słowa modlitwy, 
którą nauczył nas Pan Jezus: bądź wola Twoja jako 
w niebie tak i na ziemi... 

Głęboka więź z Bogiem przez  Maryję
Wytrwała modlitwa przemienia każdego! – Te 

słowa mówił ks. Ambroży Siemianowski – proboszcz  
parafii Narodzenia Swiętego Jana Chrzciciela w Orze-
szu Jaśkowicach. Kiedy przyjeżdżałem do Eugeniusza   
z Najświętszym Sakramentem często z radością  powta-
rzał mi, że modli się wytrwale  Nowenną Pompejańską. 
Widziałem jak zanurzony w modlitwie różańcowej 
nabierał ogromnego zaufania do Boga i  wchodził 
w głęboką więź z Nim przez Maryję. Widziałem, że 
poczuł siłę tej modlitwy i chodź wiedział, że życie mu 
się kończy nie popadł w smutek, nie dramatyzował, nie 

pytał dlaczego?...ale przygotowywał się do przejścia  
na drugi brzeg w całkowitym pokoju ducha.  Ten jego 
piękny przykład zachęcił i mnie kapłana do modlitwy 
różańcowej Nowenną, a ja zaprosiłem cała wspólnotę 
parafialną, aby żyli tą modlitwą, aby ją rozwijali,  aby 
ją krzewili w rodzinach, wśród znajomych, krewnych, 
w swoich środowiskach, aby nasze serca nie popadły 
w zobojętnienie, abyśmy nie zapomnieli słów Pana Je-
zusa wypowiedzianych w ogrodzie Oliwnym: Czuwajcie, 
módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ksiądz Ambroży 
w czasie uroczystości pogrzebowej dziękował pielgrzy-
mom, że ta iskra modlitwy różańcowej rozpaliła nie 
tylko serce Eugeniusza, ale zapala dalej do nowenny  
coraz to szersze kręgi. 

Eugeniusz modlitwą, cierpieniem, zaufaniem i pod-
daniem się woli Boga, sądząc po ludzku,  „wygrał” życie 
wieczne – pomyślałam. Niech spoczywa w pokoju!.. . 

Odzyskać nadzieję wbrew nadziei…
Kilkanaście dni temu leżałam w szpitalu… Na łóżku 

obok  leżała Jola, była w wieku mojego  syna. Otwar-
ta, szczera, przedstawiając się… wspomniała, że jest 
z zawodu pielęgniarką, i  pracuje w innym szpitalu na   
onkologii. Powiedziałam jej tak: … Wiesz Jolu, mam tu 
kilka czasopism „Królowej Różańca Świętego”, może nie 
znasz zawartości tej gazetki, przeczytaj, a resztę zabierz 
do szpitala, może ktoś po przeczytaniu świadectw osób 
modlących się Nowenną Pompejańską  odzyska nadzieję 
wbrew nadziei… Po kilku dniach Jola oznajmiła mi, 
że w rodzinie wśród znajomych  jest tak wiele osób 
poranionych, że od chwili jej powrotu ze szpitala od 
zaraz sześć osób rozpoczęło 54 dniową  modlitwę 
różańcową  Nowenną Pompejańską. Zabrakło gazetek,  
wielu jest chętnych, dlatego te po przeczytaniu   dalej 
chodzą z rąk do rąk i krąg czcicieli Królowej Różańca 
Świętego z Pompejów stale się poszerza.

Z podobną sytuacją związaną z tym czasopismem 
dzieliła się Zosia, która pracuje w Anglii. Tak, tam też to 
czasopismo przechodzi z rąk do rąk, a zawarte w nim 
przykłady  otwierają serca na modlitwę różańcową. 

Patrz, nasza Najukochańsza i  pełna dobroci Mama, 
przez różne  Boże czasopisma i książki … nam grzesz-
nym, godnym litości  - wskazuje drogę do nieba! 

  Lidia Wajdzik
www.pompejanska.pl, www.kamera.pompejanska.pl
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WIARA… SIŁĄ MODLITWY

Jestem przekonany, że ludzi wdzięcznych p. Irenie 
za piękny przykład chrześcijańskiego życia, za pomoc, 
rady, przyjaźń – jest bardzo wielu. Świadczy o tym 
wielka rzesza uczestników Jej ostatniego pożegnania. 
Również – jak powiedział mi ks. proboszcz Andrzej 
– liczba zamówionych za Nią intencji mszalnych – 
29 – jest do tej pory niespotykana.

Odeszła od nas na zawsze nasza Parafianka – Irena. 
Ile razy przechodzimy, ja i żona wokół Jej domu, wi-
dzimy zieleniące się warzywa, które jesienią Jej ręce 
posadziły. Myślimy wówczas o tym, co pozostawiła: 
bogactwo wspomnień, dom pełen pamiątek, skar-
bów przechowywanych w parafii – choćby kronika 
parafialna. Zabrała ze sobą to, co nigdy nie ulegnie 
zniszczeniu: dobre uczynki, poświęcenie, pracowitość, 
robienie wszystkiego na chwałę Bożą.

Jeszcze w kwietniu mieliśmy nadzieję, że wróci do 
parafii przed czekającym nas nawiedzeniem Ikony 

Wiara… siłą modlitwy
w marszu i z modlitwą dotrą  piesi pielgrzymi z Cie-
szyna  i okolic do Częstochowy, i staną przed Jasno-
górską Panią, naszą Królową.  Nie dostrzegłam na ich  
twarzy zatroskania, wręcz przeciwnie!.. Barometr ich 
nastrojów radości podnosił się w górę.  Nie dziwiłam 
się ich radości, bo przecież  szli do Pani od gwiazd na 
niebie wznioślejszej…

Jadzia, zelatorka wspólnoty Apostolstwa Dobrej 
Śmierci  parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie 
spinała już dwunasty rok plecak. Tym razem chyba 
miał z 15 kilo. Spytałam jej czy mogę dołożyć jeszcze 
do niego dodatkowe kilogramy?... Zapytała tylko,  co 
to za ładunek?...to kilkaset cieniutkich egzemplarzy 
Nowenny Pompejańskiej i czasopisma Królowej Różańca 
Świętego. Uśmiechnęła się. Tak,  dobrze, bo w czasie 
rozmów ewangelizacyjnych w drodze i u gospodarzy 
będę mogła   mówić nie tylko o charyzmacie Apostol-
stwa Dobrej Śmierci… zapraszając  do „firmy zwa-
nej ubezpieczalnią na życie wieczne”, ale przytaczać 
świadectwa osób, którzy odmawiając czasochłonną 
modlitwę różańcową w formie Nowenny Pompejańskiej 
doświadczyli, Bożej łaskawości przez serce Maryi.  

Wróciła spalona słońcem, z rozpalonym sercem… 
tryskająca radością… Tak wyglądają Maryjni piel-
grzymi karmieni owocem modlitwy, owocem wiary, 
wytrwałości - pomyślałam. Patrz, plecak mam leciutki 
- mówiła Jadzia. Udało się!... Ziarno zostało zasiane 
w sercach pielgrzymów,  gospodarzy i zapewne wpa-
dło jeszcze w inne serca. Dodałam – zapewne byłaś 
błogosławieństwem dla wielu… Może  - dzięki łasce 
Bożej – zobaczysz ty i przyjaciele pielgrzymiej drogi 
owoce pielgrzymowania, może i  już  za życia?... A już 
na pewno po śmierci!

Zachęta dla każdego  nas
Często słyszymy, mam już dość różnych gazet ko-

ścielnych,  szkoda wyrzucać   złotówki na kolejne... 
Zatrzymajmy się chwilę i zauważmy -  ile co miesiąc 
wydajemy pieniędzy na środki czystości, aby dookoła 
nas panował ład i porządek? Czy czasopisma  religijne,  
nie  pełnią też roli przywracania świeżości, świeżo-
ści  naszym umysłom, sercom,  duszom? Zobacz!.. ile 
podróży do miejsc naznaczonych przez samego Boga, 
Matkę Najświętszą,  wielkich świętych  możesz sobie 
zafundować za parę groszy, czytając, religijne czasopi-
sma… Tak, czytanie dobrych tekstów to rzeczywiście  
wewnętrzna pielgrzymka, bardzo osobista, bardzo 
ubogacająca nas w  to, czym wypełniamy naszą po-
trzebę wiedzy, naszą ciekawość.  Jest to istotne tym 
bardziej, że  w złe rzeczy wszyscy szybko wierzą, 
a dobre trzeba ciągle tłumaczyć… . Spróbujmy!... W tym 
gąszczu wydawnictw religijnych  wybierać te, które 
dają odpowiedź na nurtujące nas pytania. 

Przeczytaj!... poniższe przykłady, przekonasz się, 
że warto zainwestować w tego typu nośniki Bożej 
informacji… Może po przeczytaniu wejdziesz na drogę 
wytrwałej modlitwy czy to za siebie, czy też kogoś, 
komu  poplątały się drogi życia, albo pokusy oderwały 
jego myśli i czyny  od Boga… Zapewne      doświad-
czysz owoców Bożej łaskawości i może z Twojej strony 
popłynie zachęta dla każdego z nas do „studiowania” 
czasopism.      

Szli do Pani od gwiazd na niebie wznioślejszej…
Lato… Paliło słońce, upał dawał się we znaki każ-

demu. Ziemia, rośliny pragnęły wody.  Zadawaliśmy 
sobie pytania - jak w tej spiekocie, prawie sześć dni 

Miłosierdzia Bożego. Wiemy przecież, jak bardzo ko-
chała takie podniosłe przeżycia religijne. Bóg zachciał 
jednak, aby przeżywała je w Jego bliskości i razem 
z Mężem, choć z pewnością w łączności z nami, wolna 
już całkowicie od trudów codziennych, dolegliwości 
i trosk. Nie możemy stawiać pytań: Dlaczego? Dlaczego 
już? Dlaczego tak? Odpowiedzi zna tylko Dawca Życia, 
który nas powołuje i odwołuje – zgodnie z Jego wolą.

Z Biblii wybrałem dwa zdania podsumowujące zdaje 
się tę garść wspomnień, a zwłaszcza ich końcówkę. 
Pierwszy cytat pochodzi z Księgi Hioba: „Człowiek (…) 
ma krótkie i bolesne życie, wyrasta i więdnie jak kwiat, 
przemija jak cień chwilowy (…) Człowieka dni ilość 
zliczona, i ilość miesięcy u Ciebie, kres wyznaczyłeś 
im nieprzekraczalny” (Hi 14, 1-5) Księga Koheleta 
zaś mówi: (…) nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg 
dokonuje od początku aż do końca” (Koh 3,11).

Józef
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01.06.2016 Środa Wspomnienie Św. Justyna, 
męczennika

16.00 Rudnik: Za ++ ojca Zdzisława Werłos, dziadków 
z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej

17.00 Za + Stanisława Kuczaj w 6 rocznicę śmierci,  
++ rodziców z obu stron.

02.06.2016 I Czwartek
 17.00 1. Za + Gustawa Stoszek, rodziców, teściów, 

++ z rodzin Stoszek i Sikora; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 2. Za + męża Pawła Bijok, siostrę Marię, rodziców z obu 
stron. 

03.06.2016 I Piątek  Uroczystość  Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

16.00 Rudnik: Za ++ dziadków Zofię, Franciszka Machej, 
Jana Kołatka. 

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Wiktora Staniek, jego ro-
dziców, dziadków: Marię, Józefa, Annę, Alojzego 
Szajter, + chrzestną Marię oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

04.06.2016 I Sobota Wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny

 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny. 

17.00 Za + Stanisława Zynę. 
05.06.2016 X Niedziela Zwykła
 7.30 Za ++ Pawła Legierskiego w 14 rocznicę śmierci, 

rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 9.30 Rudnik: Za ++ Wandę Gabzdyl w 12 rocznicę śmier-

ci, rodziców Marię, Józefa Panek, teściów Annę, 
Pawła Gabzdyl, ++ z rodziny.

11.00 1. Za ++ Emilię Bijok, męża Gustawa, synową Gra-
żynę, zięcia Mariana; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

 2. Za ++ Marię Wawrzyczek i syna Jana.
16.30  Nabożeństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.00 Za ++ Emilię, Leona Gabzdyl, siostrę Helenę,  

Helenę, Karola Machej, syna Leona, ich rodziców 
Teresę, Józefa Handzel, Joannę, Franciszka Machej, 
Mariannę, Józefa Szajter, syna Edwarda, ++ Księży 

Franciszka Kubaloka, Tadeusza Czerneckiego; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

06.06.2016  Poniedziałek
 8.00  1. Za ++ Piotra, Genowefę Trylski, ++ z rodzin Tryl-

ski, Bromblik; dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za + Józefa Surmiak - od brata z rodziną z Krakowa.
07.06.2016 Wtorek
17.00 1. Za ++ Ks. Tadeusza Czerneckiego w rocznicę 

śmierci, Ks. Józefa Adamczyka, Ks. Franciszka Ku-
baloka, Ks. Mariana Gazka.

 2. Za ++ Alojzego Kula w 9 rocznicę śmierci, rodzi-
ców, teściów, siostrę, 3 szwagrów, szwagierkę Hele-
nę, dusze w czyśćcu cierpiące.

08.06.2016 Środa Wspomnienie Św. Jadwigi 
Królowej

16.00 Rudnik: Za ++ Justynę Czendlik, męża Karola, syna 
i synową, szwagra, wszystkich ++ z rodziny Szka-
radnik; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za + Marię Kurcius, ++ rodziców i teściów.
09.06.2016 Czwartek
17.00 1. Za ++ Karola Gabzdyl w 4 rocznicę śmierci, żonę 

Marię w 8 rocznicę śmierci, Ludwika, Marię Waw-
rzyczek, Karola, Zuzannę Gabzdyl, Wiktora, Zofię 
Gabzdyl. 

 2. Za ++ rodziców Wandę i Alojzego Klimosz.
10.06.2016 Piątek Wspomnienie Bł. Bogumiła, 

biskupa
16.00 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 2 sy-

nów, 3 córki i zięciów, ++ Irenę Dędys, męża Józefa.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Michała, i Józefa Kaź-

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

11.06.2016  Sobota Wspomnienie Św. Barnaby, 
Apostoła

 8.00 Za ++ Zofię Gremlik w 7 rocznicę śmierci, męża 
Jana.

17.00 1. Za ++ męża Józefa Zorychtę, brata Stanisława 
Machej, szwagra Józefa Herman, Zofię Franciszka 
Szczypka; domostwo do Opatrzności Bożej.

12.06.2016 XI Niedziela Zwykła
 7.30 1. Za ++ Zdzisławę, Agnieszkę i Franciszka Jarosz.

INTENCJE CZERWIEC

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W środę, 1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwa 

czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Modlimy się także za wszystkie dzieci 
w dniu ich święta.

2. W niedzielę, 5 czerwca odbędzie się doroczna 
diecezjalna pielgrzymka ku czci Św. Jana Sar-
kandra do Skoczowa. Początek o godz. 10.30 
w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

3. W poniedziałek, 13 czerwca – Dzień Fatimski.   
	 Nabożeństwo	Fatimskie	o godz. 17.00

4. W niedzielę, 19 czerwca kończy się w naszej 
diecezji czas peregrynacji Jezusa Miłosiernego. 
Uroczyste zakończenie odbędzie się w kościele 
katedralnym Św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

5. Piątek, 24 czerwca jest ostatnim dniem roku 
szkolnego i katechetycznego. Dzieci, młodzież 
rodziców, nauczycieli i wychowawców zapra-
szamy na Mszę św. dziękczynną.

6.  W niedzielę, 26 czerwca na sumie o godz. 11.00    
Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna w piątek, 
24 czerwca po Mszy św. wieczornej.
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 2. Za + Zofię Chudy - od rodzin Sabiniok, Czudek 
i Bujnowski.

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

11.00 1. Za ++ Stanisława Kuczaj, rodziców, teściów, 
Edwarda Foltyn, żonę Danielę, rodzeństwo,  
++ z rodzin Kuczaj, Rakoczy, Foltyn, Wiśniowski.

 2. Za + Bogusława Goryczkę, + matkę Helenę, 
wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 Za ++ Alojzego Walicę, syna Alojzego, Marię, Ru-

dolfa Tengler, Stanisława Śleziak, ++ z rodzin Walica  
i Ciesielski.

13.06.2016 Poniedziałek Wspomnienie 
Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora 
Kościoła

 8.00 1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem  
Św. Antoniego Padewskiego o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo dla rodziny, a dla + syna Jarosława  
i ++ rodziców o wieczną szczęśliwość.

 2. Za + Annę Ściskała w 11 rocznicę śmierci,  
++ z rodzin Ściskała, Gwóźdź i Drałus.

17.00 Nabożeństwo Fatimskie
14.06.2016 Wtorek Wspomnienie Bł. Michała 

Kozala, biskupa i męczennika
17.00 1. Za ++ Józefa Szczyrbę, żonę Annę, ++ rodziców  

i rodzeństwo z obu stron.
 2. O Boże błogosławieństwo dla członków VI Róży 

i ich rodzin, a dla ++ Erwina, Piotra, Franciszka, 
Zbigniewa i Władysława - o wieczną szczęśliwość.

15.06.2016 Środa Wspomnienie Bł. Jolanty, 
zakonnicy

16.00 Rudnik: Za ++ Joannę Tomica, męża Franciszka, oj-
ców Sławińskich; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 1. Za + Józefa Brachaczka w 8 rocznicę śmierci.
 2. Za + Zofię Chudy - od rodzin Wachtarczyk,  

Szuścik, Pietraszek z Zebrzydowic.
16.06.2016 Czwartek
17.00 1. Z okazji 30 rocznicy ślubu Jolanty i Romana z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla rodziny.

 2. Za ++ Mariana Kocur w 3 rocznicę śmierci, rodzi-
ców Antoniego i Emilię, teściów Gustawa i Emilię 
Bijok, szwagierkę Grażynę.

21.00 Apel Jasnogórski
17.06.2016 Piątek Wspomnienie Św. Brata 

Alberta Chmielowskiego, zakonnika
16.00 Rudnik: Za ++ Walerię, Tadeusza Pawełek. 
17.00 Za ++ rodziców Zofię, Alojzego Franek, syna Józefa, 

synowe Zofię i Halinę, zięciów: Józefa, Jana, Emila  
i Gustawa, wnuki : Krzysztofa i Edwarda; za całe do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

18.06.2016 Sobota
 8.00 Za ++ rodziców Annę i Waleriana, Bronisławę i Jó-

zefa, brata Kazimierza, ++ z rodziny, dusze w czyść-
cu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00  1. Za + Franciszka Kłósko, ++ z rodzin Kłósko 
i Krzuś.

 2. Za + Irenę Hanzel, od koleżanek ze szkoły w Bakowie
19.06.2016 XII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Marię, Alojzego Ociepka, Jana, Alojzję  

Węglarzy, Pawła, Rozalię Ociepka, Józefa Gawlika, 
Romana Karch, Lucjana Antończyka. 

 9.30 Rudnik: Z okazji urodzin Kamila z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego oraz opie-
kę Matki Bożej w dorosłym życiu.

11.00 Z okazji 70 urodzin Bolesława i 40 urodzin Iwony 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia w dalszym 
życiu. 

16.30 Nabożeństwo do NSPJ 
17.00 Za ++ Stefanię Siekierka, męża Józefa, rodziców,  

+ Władysława, wnuka Tadeusza, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

20.06.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Józefa Surmiak - od siostry Jadwigi i siostrze-

nicy Zofii z rodziną.
 2. Za + Irenę Hanzel - od rodziny Kanadysów  

z dziećmi. 
21.06.2016 Wtorek  Wspomnienie Św. Alojzego 

Gonzagi, zakonnika
17.00 1. Za ++ Marię Sadlik, rodziców z obu stron, szwa-

grów Franciszka, Antoniego Foltyn, Franciszka Her-
man, Alojzego Pieczonkę, Władysława Żyłę, dusze  
w czyśćcu cierpiące.

 2. Za ++ Annę, Piotra Parchański, Bronisławę Bra-
chaczek, Zofię, Jana Gremlik.

22.06.2016 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Justynę Machej w 9 rocznicę śmierci, 

jej męża Józefa, Jana i Marię Parchański, Mateusza 
Wróbel, Władysława Balcarek, Tomasza Przeor; do-
mostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 Za ++ Marię, Józefa Żywczok, zięcia Antoniego, 
rodziców z obu stron, ++ Alojzego Machej i córkę 
Wandę, za rodzinę do Opatrzności Bożej.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.06.2016 Czwartek
17.00 1. Za + Franciszka w 10 rocznicę śmierci, ++ z ro-

dzin Handzel, Zorychta i Gospodarczyk.
 2. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza,  

Stanisławę oraz + Ojca Ottona.
24.06.2016 Piątek UROCZYSTOŚĆ 

NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Wawrzyczka, rodziców 

Annę i Franciszka, Filomenę, Franciszka Parchań-
ski, syna Stanisława, synową Marię, dusze w czyśćcu 
cierpiące, ++ Księży, którzy pracowali w tutejszej Pa-
rafii ; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Msza św. 6 tyg po śmierci: + Bronisławę Danel
25.06.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Edwarda Jurgałę, jego rodziców, Tadeusza  

i Czesławę Kocur, ich synów Józefa i Mariana,  
++ dziadków z obu stron, ++ z rodziny..

17.00 1. Za ++ Irenę, Władysława Hanzel, rodziców Ru-
dolfa, Marię Chmiel Annę, Walerię, Eugeniusza  
i Klaudię, dusze w czyśćcu cierpiące.

 2. Z okazji 18 urodzin Julii z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dalszym 
życiu.

26.06.2016 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Alojzego i Zofię Machej, + Marię Żywczok.
 9.30 Rudnik: Za ++ Leona Machej w 5 rocznicę śmierci, 

rodziców, teściów, dziadków ++ z rodziny; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Chrzty – Roczki
16.30 Nabożeństwo do NSPJ
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01.06.2016 Środa Wspomnienie Św. Justyna, 
męczennika

16.00 Rudnik: Za ++ ojca Zdzisława Werłos, dziadków 
z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej

17.00 Za + Stanisława Kuczaj w 6 rocznicę śmierci,  
++ rodziców z obu stron.

02.06.2016 I Czwartek
 17.00 1. Za + Gustawa Stoszek, rodziców, teściów, 

++ z rodzin Stoszek i Sikora; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 2. Za + męża Pawła Bijok, siostrę Marię, rodziców z obu 
stron. 

03.06.2016 I Piątek  Uroczystość  Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

16.00 Rudnik: Za ++ dziadków Zofię, Franciszka Machej, 
Jana Kołatka. 

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Wiktora Staniek, jego ro-
dziców, dziadków: Marię, Józefa, Annę, Alojzego 
Szajter, + chrzestną Marię oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

04.06.2016 I Sobota Wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny

 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny. 

17.00 Za + Stanisława Zynę. 
05.06.2016 X Niedziela Zwykła
 7.30 Za ++ Pawła Legierskiego w 14 rocznicę śmierci, 

rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 9.30 Rudnik: Za ++ Wandę Gabzdyl w 12 rocznicę śmier-

ci, rodziców Marię, Józefa Panek, teściów Annę, 
Pawła Gabzdyl, ++ z rodziny.

11.00 1. Za ++ Emilię Bijok, męża Gustawa, synową Gra-
żynę, zięcia Mariana; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

 2. Za ++ Marię Wawrzyczek i syna Jana.
16.30  Nabożeństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.00 Za ++ Emilię, Leona Gabzdyl, siostrę Helenę,  

Helenę, Karola Machej, syna Leona, ich rodziców 
Teresę, Józefa Handzel, Joannę, Franciszka Machej, 
Mariannę, Józefa Szajter, syna Edwarda, ++ Księży 

Franciszka Kubaloka, Tadeusza Czerneckiego; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

06.06.2016  Poniedziałek
 8.00  1. Za ++ Piotra, Genowefę Trylski, ++ z rodzin Tryl-

ski, Bromblik; dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za + Józefa Surmiak - od brata z rodziną z Krakowa.
07.06.2016 Wtorek
17.00 1. Za ++ Ks. Tadeusza Czerneckiego w rocznicę 

śmierci, Ks. Józefa Adamczyka, Ks. Franciszka Ku-
baloka, Ks. Mariana Gazka.

 2. Za ++ Alojzego Kula w 9 rocznicę śmierci, rodzi-
ców, teściów, siostrę, 3 szwagrów, szwagierkę Hele-
nę, dusze w czyśćcu cierpiące.

08.06.2016 Środa Wspomnienie Św. Jadwigi 
Królowej

16.00 Rudnik: Za ++ Justynę Czendlik, męża Karola, syna 
i synową, szwagra, wszystkich ++ z rodziny Szka-
radnik; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za + Marię Kurcius, ++ rodziców i teściów.
09.06.2016 Czwartek
17.00 1. Za ++ Karola Gabzdyl w 4 rocznicę śmierci, żonę 

Marię w 8 rocznicę śmierci, Ludwika, Marię Waw-
rzyczek, Karola, Zuzannę Gabzdyl, Wiktora, Zofię 
Gabzdyl. 

 2. Za ++ rodziców Wandę i Alojzego Klimosz.
10.06.2016 Piątek Wspomnienie Bł. Bogumiła, 

biskupa
16.00 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 2 sy-

nów, 3 córki i zięciów, ++ Irenę Dędys, męża Józefa.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Michała, i Józefa Kaź-

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

11.06.2016  Sobota Wspomnienie Św. Barnaby, 
Apostoła

 8.00 Za ++ Zofię Gremlik w 7 rocznicę śmierci, męża 
Jana.

17.00 1. Za ++ męża Józefa Zorychtę, brata Stanisława 
Machej, szwagra Józefa Herman, Zofię Franciszka 
Szczypka; domostwo do Opatrzności Bożej.

12.06.2016 XI Niedziela Zwykła
 7.30 1. Za ++ Zdzisławę, Agnieszkę i Franciszka Jarosz.

INTENCJE CZERWIEC

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W środę, 1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwa 

czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Modlimy się także za wszystkie dzieci 
w dniu ich święta.

2. W niedzielę, 5 czerwca odbędzie się doroczna 
diecezjalna pielgrzymka ku czci Św. Jana Sar-
kandra do Skoczowa. Początek o godz. 10.30 
w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

3. W poniedziałek, 13 czerwca – Dzień Fatimski.   
	 Nabożeństwo	Fatimskie	o godz. 17.00

4. W niedzielę, 19 czerwca kończy się w naszej 
diecezji czas peregrynacji Jezusa Miłosiernego. 
Uroczyste zakończenie odbędzie się w kościele 
katedralnym Św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

5. Piątek, 24 czerwca jest ostatnim dniem roku 
szkolnego i katechetycznego. Dzieci, młodzież 
rodziców, nauczycieli i wychowawców zapra-
szamy na Mszę św. dziękczynną.

6.  W niedzielę, 26 czerwca na sumie o godz. 11.00    
Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna w piątek, 
24 czerwca po Mszy św. wieczornej.
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01.07.2016  I Piątek 
 16.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon, ++ rodziców Amalię  

i Karola.
17.00 Za ++ Annę, Jana Pinkas, rodziców i rodzeństwo,  

++ z rodzin Stuś, Pinkas, Chmiel i Czempiel.
02.07.2016 I Sobota 
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
13.00 Ślub rzym: Karolina Miklar - Michał Biaduń
17.00  Za ++ Helenę Herman, męża Karola, Emilię  

Herman, Franciszka i Joannę Heman, ++ rodziców 
Annę i Józefa Machejów, + Alojzję Machej.

03.07.2016 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 7.30 Za ++ Zofię i Ludwika Berek, ++ z rodziny.
 9.30 Rudnik: Za + Elżbietę Bijok.
11.00 Za ++ Józefa Tomicę, jego rodziców, ++ Annę  

i Antoniego Szwarc, Jelenę, Stanisława i Bronisławę, 
++ z rodzin Tomica i Szwarc; domostwo do Opatrz-
ności Bożej. 

16.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00  Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ córki Urszulę 

Stańczyk, Ewę Pierchała, ++ z rodziny; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

04.07.2016 Poniedziałek 
 8.00 Za + Wandę Gremlik.
05.07.2016  Wtorek
17.00 Za ++ Annę Zahraj, męża Bolesława, rodziców z obu 

stron, ++ Księży pracujących w tutejszej Parafii.
06.07.2016  Środa Wspomnienie Bł. Marii 

Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 
16.00 Rudnik: Za ++ Władysława Handzel w 4 roczni-

cę śmierci, brata Henryka, ++ z rodziny Handzel  
i Jarosz. 

17.00 Za + Józefa Surmiak - od rodzin Stoły i Golasowska.
07.07.2016 I Czwartek
17.00 Za ++ Stanisława Karas w 6 rocznicę śmierci, Zofię, 

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

08.07.2015  Piątek Wspomnienie Św. Jana  
z Dukli, prezbitera 

16.00 Rudnik: Za ++ Helenę, Adama Parchańskich, + syna 
i wnuków. 

17.00 Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata  
Władysława, dziadków Filipek - Czakon, Annę  

i Henryka Gabzdyl, 2 córki, synową Marię, zięcia  
Józefa, dziadków z obu stron.

09. 07.2015 Sobota
 8.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego  
i zdrowie dla Pawła z okazji 10 urodzin oraz opiekę 
Opatrzności Bożej dla rodziny.

17.00 Za ++ rodziców Annę, Henryka Parchański, Hermi-
nę, Barbarę i Józefa Żyła, ++ z rodziny, dusze w czyść-
cu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

10.07.2016 XV NIEDZIELA ZWYKŁA – Odpust 
ku czci Opatrzności Bożej

 7.30 Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Broni-
sława, dziadków Justynę i Franciszka Wawrzyczek, 
Emilię, Józefa Pupek, wszystkich ++ z rodziny ; za 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Elżbietę Tomica w 12 rocznicę śmier-
ci, 2 mężów, syna Wilhelma, zięcia Wilhelma Szu-
ster; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. Za Parafian 
 2. W intencji Ofiarodawców i Darczyńców 
 3. W intencji Dominiki z okazji 18 urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej w dorosłym życiu.

 4. W 15 rocznicę ślubu Doroty i Jarosława Kędzior 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
rodziny. 

17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej 
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ z rodzin Foltyn,  

Bijok, Pucek, Wojacki, Tomica; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

11.07.2016 Poniedziałek Święto Św. Benedykta, 
opata, Patrona Europy 

 8.00 Za + Józefa Handzel, rodziców, teściów, + zięcia 
Jana.

12.07.2016 Wtorek
17.00 Za ++ rodziców Annę, Józefa Foltyn, Emilię, Adolfa 

Szypuła, ++ z pokrewieństwa.
 13.07.2016 Środa Wspomnienie Świętych pustelni-

ków Andrzeja Świerada i Benedykta 
16.00 Rudnik: Za ++ Amalię, Edwarda Bijok, Olgę, Józefa 

Krzempek, Zofię Czakon, Leopolda Żyłę, Walentego 
Nocoń.

17.00 Za ++ Stanisława Szafarczyka w 3 rocznicę śmierci, 

INTENCJE LIPIEC

17.00 Za ++ Karola Herman, żonę Helenę, siostrę Emilię, 
braci, bratowe, ++ rodziców Franciszka i Karolinę. 

27.06.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Józefa Surmiak - od mieszkańców z Bloku  

i Kierownictwa Stadniny Koni.
 2. Za + Irenę Hanzel - od Katarzyny z rodziną  

Rydlewskich.
28.06.2016 Wtorek Wspomnienie Św. Ireneusza, 

biskupa i męczennika
18.00 1. Za ++ Albinę, Franciszka Gorol, ++ z rodzin 

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

 2. Z okazji rocznicy ślubu Anny i Józefa z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej ro-
dziny.

29.06.2016 Środa UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I 
PAWŁA

16.00 Rudnik: Za ++ Zofię, Józefa Gabzdyl, ich rodziców, 
Bronisława Gabzdyl, Jadwigę Michalską; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Józefa Piekar w 11 rocznicę śmierci, żonę 
Emilię, syna Stanisława, + Anastazję Nowak.

30.06.2016 Czwartek
17.00 1. Za ++ Ferdynanda Świeży, rodziców, teściów,  

rodzeństwo; domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mariana   

z okazji urodzin i imienin.
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jego rodziców Marię i Władysława, teściów Helenę i 
Leona, ++ z rodzin Szafarczyk i Wawrzyczek.

 Nabożeństwo Fatimskie
14.07.2016 Czwartek
17.00 Za ++ Alojzję Dziedzic, jej rodziców i teściów, bra-

ci i siostry, syna Romana, jego żonę Anielę, zięciów 
Piotra i Józefa, ++ z rodzin Brachaczek, Dziedzic, 
Machej oraz Iskra.

15.07.2016 Piątek Wspomnienie 
Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Chmiel w 16 rocznicę 
śmierci, ojców, siostry Annę i Justynę, męża Józefa, 
syna Władysława, Bronisława Gabzdyl, brata Józefa, 
żonę Helenę i ojców, Marię Gawron, dusze w czyść-
cu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza Stani-
sławę , + Ojca Ottona.

16.07.2016 Sobota Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Góry Karmel 

 8.00 Za ++ Marię, Eugeniusza Foltyn, synową Urszulę, 
Helenę, Józefa Fujcik, wnuczkę Joannę, Matyldę, Ru-
dolfa Kopiec, córkę Halinę, jej męża, ++ z rodzin Fol-
tyn, Kopiec i Fujcik. 

17.00 Za ++ Karola Smelik w 21 rocznicę śmierci, jego 
żonę Helenę, rodziców, teściów, ++ z rodzin Smelik, 
Chwolek, Czendlik, Kula i Rychły ; za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

21.00 Apel Jasnogórski
17.07.2016 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30  W 15 urodziny Mateusza z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.
 9.30 Rudnik: Za ++ Anielę Tomica w 3 rocznicę śmierci, 

męża Teofila, córkę Irenę, syna Władysława, ++ z ro-
dziny.

11.00 Za ++ Annę Szajter, męża Franciszka, syna Antonie-
go, córkę Marię, 2 zięciów; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej. 

16.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej 
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Z okazji 40 urodzin 

Joanny z podziękowaniem za otrzymane łaski,  
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie  
w dalszym życiu oraz opiekę Opatrzności Bożej dla 
rodziny.

18.07.2016 Poniedziałek
 8.00  Za ++ Mariannę, Józefa Fyrtuś, ++ z rodziny Waw-

rzyczek, + Emila Czakon, jego rodziców, ++ z rodzin 
Legierski i Dziergas.

19. 07.2016 Wtorek
17.00 Za ++ mamę Marię Szajter, dziadków Annę, Fer-

dynanda Bierski, Marię, Józefa Szajter, Marię, Jana 
Stoszek, Józefa Palę, Jadwigę Pala, wszystkich  
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

20. 07.2016 Środa Wspomnienie Bł. Czesława, 
prezbitera 

16.00 Rudnik: Z okazji 18 urodzin Marcina z prośbą  
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha 
Świętego.

17.00 Za ++ Emilię, Józefa Wawrzyczek, córkę Marię, 
wnuka Wiesława, zięciów Pawła i Bolesława, dziad-
ków z obu stron, Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii.

21.07.2016 Czwartek
17.00 Za ++ Stanisława Śleziak, Alojzego Walicę, syna 

Alojzego, Marię, Rudolfa Tengler, ++ z rodzin Wali-
ca i Ciesielski.

22.07.2016 Piątek Wspomnienie Św. Marii 
Magdaleny

16.00 Rudnik: Za ++ Władysława Wawrzyczka, rodziców z 
obu stron, szwagra Waldemara, ++ z rodziny; domo-
stwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 Za ++ rodziców Marię, Rudolfa Chmiel, Irenę, Wła-
dysława, Annę, Walerię, Eugeniusza i Klaudię; za ro-
dzinę do Opatrzności Bożej.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.07. 2016 Sobota  Święto Św. Brygidy, 

zakonnicy, patronki Europy
 8.00 Za ++ Marię, Rudolfa Matuszek, męża Erwina,  

++ z rodzin Matuszek, Żyła i Żywczok; za rodzinę do 
Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Roberta Wawrzyczek w 26 rocznicę śmierci, 
wnuczkę Beatę, zięcia Leszka, rodziców z obu stron, 
szwagra Henryka, 3 siostry, 2 braci, Ks. Franciszka 
Kubaloka; domostwo do Opatrzności Bożej.

24.07. 2016 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30  Za ++ Władysława Matuszek, brata Franciszka, sio-

strę Zofię, ++ rodziców.
 9.30 Rudnik: Za ++ Justyna Węglarzy, syna Józefa, te-

ściów Emilię, Franciszka Grzybek, synów, synową, 
zięciów, ++ rodzin Grzybek i Węglarzy.

11.00 W intencji Marka z okazji 50 urodzin z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo na dalsze lata życia.

16.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej 
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ męża Józefa Palę 

w 4 rocznicę śmierci, synową Jadwigę, całe ++ po-
krewieństwo z obu stron; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

25.07.2016 Poniedziałek Święto Św. Jakuba, 
Apostoła

 8.00 Za ++ Annę, Władysława Straszak, ++ z rodziny 
Bromblik, dusze w czyśćcu cierpiące.

26.07.2016 Wtorek Wspomnienie Świętych 
Joachima i Anny, rodziców Najświętszej 
Maryi Panny 

17.00 W intencji Imienniczek Św. Anny z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie.

27.07.2016 Środa 
16.00 Rudnik: a ++ Otylię, Karola Foltyn, Stefanię, Karola 

Czakon, Barbarę, Franciszka Filipek
17.00 Za ++ rodziców Anielę, Rudolfa Węglarzy, męża 

Henryka Lenartek, jego rodziców Jana i Stefanię, 
dziadków Józefa i Joannę, Jana i Alojzję; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

28.07.2016 Czwartek
17.00 Za ++ Emilię, Franciszka, Jana Grzybek, Stanisława 

Dalach; domostwo do Opatrzności Bożej.
29.07.2016 Piątek Wspomnienie Św. Marty
16.00 Rudnik: Za ++ Henryka Tomicę, żonę Helenę.
17.00 1. Msza św. 6 - tyg.
 2. Za ++ Franciszka Brychcy w 7 rocznicę śmierci, 

jego rodziców Zofię i Józefa; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

30.07.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Stefanię Wybraniec, rodziców, rodzeństwo, 

Herminę, Rudolfa Czendlik, ++ z rodziny Zaleski, 
++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za ++ rodziców Emilię, Józefa Pupek, wnuka Bro-
nisława i Jana, wnuczkę Janinę, synową Ludmiłę, 
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01.07.2016  I Piątek 
 16.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon, ++ rodziców Amalię  

i Karola.
17.00 Za ++ Annę, Jana Pinkas, rodziców i rodzeństwo,  

++ z rodzin Stuś, Pinkas, Chmiel i Czempiel.
02.07.2016 I Sobota 
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
13.00 Ślub rzym: Karolina Miklar - Michał Biaduń
17.00  Za ++ Helenę Herman, męża Karola, Emilię  

Herman, Franciszka i Joannę Heman, ++ rodziców 
Annę i Józefa Machejów, + Alojzję Machej.

03.07.2016 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 7.30 Za ++ Zofię i Ludwika Berek, ++ z rodziny.
 9.30 Rudnik: Za + Elżbietę Bijok.
11.00 Za ++ Józefa Tomicę, jego rodziców, ++ Annę  

i Antoniego Szwarc, Jelenę, Stanisława i Bronisławę, 
++ z rodzin Tomica i Szwarc; domostwo do Opatrz-
ności Bożej. 

16.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00  Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ córki Urszulę 

Stańczyk, Ewę Pierchała, ++ z rodziny; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

04.07.2016 Poniedziałek 
 8.00 Za + Wandę Gremlik.
05.07.2016  Wtorek
17.00 Za ++ Annę Zahraj, męża Bolesława, rodziców z obu 

stron, ++ Księży pracujących w tutejszej Parafii.
06.07.2016  Środa Wspomnienie Bł. Marii 

Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 
16.00 Rudnik: Za ++ Władysława Handzel w 4 roczni-

cę śmierci, brata Henryka, ++ z rodziny Handzel  
i Jarosz. 

17.00 Za + Józefa Surmiak - od rodzin Stoły i Golasowska.
07.07.2016 I Czwartek
17.00 Za ++ Stanisława Karas w 6 rocznicę śmierci, Zofię, 

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

08.07.2015  Piątek Wspomnienie Św. Jana  
z Dukli, prezbitera 

16.00 Rudnik: Za ++ Helenę, Adama Parchańskich, + syna 
i wnuków. 

17.00 Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata  
Władysława, dziadków Filipek - Czakon, Annę  

i Henryka Gabzdyl, 2 córki, synową Marię, zięcia  
Józefa, dziadków z obu stron.

09. 07.2015 Sobota
 8.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego  
i zdrowie dla Pawła z okazji 10 urodzin oraz opiekę 
Opatrzności Bożej dla rodziny.

17.00 Za ++ rodziców Annę, Henryka Parchański, Hermi-
nę, Barbarę i Józefa Żyła, ++ z rodziny, dusze w czyść-
cu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

10.07.2016 XV NIEDZIELA ZWYKŁA – Odpust 
ku czci Opatrzności Bożej

 7.30 Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Broni-
sława, dziadków Justynę i Franciszka Wawrzyczek, 
Emilię, Józefa Pupek, wszystkich ++ z rodziny ; za 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Elżbietę Tomica w 12 rocznicę śmier-
ci, 2 mężów, syna Wilhelma, zięcia Wilhelma Szu-
ster; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. Za Parafian 
 2. W intencji Ofiarodawców i Darczyńców 
 3. W intencji Dominiki z okazji 18 urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej w dorosłym życiu.

 4. W 15 rocznicę ślubu Doroty i Jarosława Kędzior 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
rodziny. 

17.30 Nieszpory – w kaplicy Opatrzności Bożej 
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ z rodzin Foltyn,  

Bijok, Pucek, Wojacki, Tomica; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

11.07.2016 Poniedziałek Święto Św. Benedykta, 
opata, Patrona Europy 

 8.00 Za + Józefa Handzel, rodziców, teściów, + zięcia 
Jana.

12.07.2016 Wtorek
17.00 Za ++ rodziców Annę, Józefa Foltyn, Emilię, Adolfa 

Szypuła, ++ z pokrewieństwa.
 13.07.2016 Środa Wspomnienie Świętych pustelni-

ków Andrzeja Świerada i Benedykta 
16.00 Rudnik: Za ++ Amalię, Edwarda Bijok, Olgę, Józefa 

Krzempek, Zofię Czakon, Leopolda Żyłę, Walentego 
Nocoń.

17.00 Za ++ Stanisława Szafarczyka w 3 rocznicę śmierci, 

INTENCJE LIPIEC

17.00 Za ++ Karola Herman, żonę Helenę, siostrę Emilię, 
braci, bratowe, ++ rodziców Franciszka i Karolinę. 

27.06.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Józefa Surmiak - od mieszkańców z Bloku  

i Kierownictwa Stadniny Koni.
 2. Za + Irenę Hanzel - od Katarzyny z rodziną  

Rydlewskich.
28.06.2016 Wtorek Wspomnienie Św. Ireneusza, 

biskupa i męczennika
18.00 1. Za ++ Albinę, Franciszka Gorol, ++ z rodzin 

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

 2. Z okazji rocznicy ślubu Anny i Józefa z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej ro-
dziny.

29.06.2016 Środa UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I 
PAWŁA

16.00 Rudnik: Za ++ Zofię, Józefa Gabzdyl, ich rodziców, 
Bronisława Gabzdyl, Jadwigę Michalską; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Józefa Piekar w 11 rocznicę śmierci, żonę 
Emilię, syna Stanisława, + Anastazję Nowak.

30.06.2016 Czwartek
17.00 1. Za ++ Ferdynanda Świeży, rodziców, teściów,  

rodzeństwo; domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mariana   

z okazji urodzin i imienin.
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 01.08.2016 Poniedziałek Wspomnienie Św. Alfonsa 
Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

 8.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziad-
ków Ludwinę, Józefa, Joannę, Józefa, + wujka Otto-
na, Andrzeja Zelik.

02.08.2016  Wtorek 
17.00 Za ++ Teresę, Henryka Morawiec, syna Władysława, 

córkę Marię, Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisła-
wa,; domostwo do Opatrzności Bożej.

03.08.2016 Środa 
16.00  Rudnik: Za ++ Aleksandra, Helenę Szczypka, syna 

Edwarda, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Anie-
lę Szczypka, Rozalię Górską, ++ z rodzin Szczypka, 
 Janota i Siąkała.

17.00  Za ++ Jadwigę Pala, ++ rodziców i teścia.
04. 08.2015 I Czwartek Wspomnienie Św. Jana 

Marii Vianneya, prezbitera 
17.00  Za ++ Emila Kuchejdę, rodziców Pawła i Marię Ku-

chejda, Rudolfa Machej, ++ z tych rodzin; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

05 08.2016 I Piątek 
16.00 Rudnik: Za ++ Alojzję, Józefa, Antoninę Stoszek, 

Bronisławę, Emilię,, Karola Gustawa, Tadeusza 
Wawrzyczek, Antoninę Sztuchlik, Barbarę, Francisz-
ka Filipek. 

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

06.08.2016  I Sobota ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO

 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 Za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, córki Bronisławę  
i Marię, zięcia Józefa Żyłę: za całą rodzinę do Opatrz-
ności Bożej.

07.08.2016   XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  

o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla 
Kariny z okazji 18 urodzin.

 9.30 Rudnik: Za ++ Franciszka Wawrzyczka, 2 żony,  
4 córki, 4 synów, ++ z rodzin Wawrzyczek, Hałgas  
i Stoły, + Ks. Tadeusza Czerneckiego.

11.00  Z okazji40 urodzin Doroty z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata życia.

16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogo-
sławieństwo dla Mariana i Teresy z okazji rocznicy 
ślubu.

08.08.201 Poniedziałek Wspomnienie 
Św. Dominika, prezbitera

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

09.08.2016 Wtorek Święto Św. Teresy Benedykty od 
Krzyża, dziewicy i męczennicy, Patronki Europy 

17.00 Za ++ Józefa Matuszek w 10 rocznicę śmierci, jego 
rodziców, teściów, ++ pokrewieństwo.

10.08.2016 Środa Święto Św. Wawrzyńca, 
diakona i męczennika 

16.00 Rudnik: Za ++ Annę, Franciszka Wawrzyczek, sy-
nów Teofila i Franciszka, córki Annę i Marię, syno-
wą Martę, 3 zięciów, całe ++ pokrewieństwo, dusze  
w czyśćcu cierpiące.

 17.00 Za + Józefa w 17 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Świe-
ży i udłacz; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.08.2016 Czwartek Wspomnienie  
Św. Klary, dziewicy 

17.00 Za ++ Władysława Morawiec, rodziców, teściów, 
siostry.

12.08.2016Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Karola Czendlik, żonę Justynę, syna 

i synową, brata Józefa, ++ z rodziny Szkaradnik, du-
sze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

17.00 Za ++ Erwina Gilowskiego, jego rodziców, Ewę, 
Kazimierza Jamroz, syna Kazimierza, Emilię, Jana 
Pilch, 3 synów, ++ pokrewieństwo. 

13.08.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Józefa Brychcy, żonę Zofię, syna Franciszka, 

++ z rodzin Brychcy i Dzida, ++ Księży, którzy pra-
cowali w naszej Parafii.

14.00 W intencji Seniorów. z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i zdrowie. 

17.00 Za ++ Marię Słowik, męża Józefa, rodziców z obu 
stron, synową Barbarę, siostrę, brata, całe ++ pokre-
wieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.

14.08.2015  Niedziela Uroczystość 
Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera 
i męczennika, Głównego Patrona Diecezji

 7.30  Za ++ Marcina Gabzdyl w 6 rocznicę śmierci, dziad-
ków z obu stron, ++ pokrewieństwo. 

 9.30 Rudnik: Za + Helenę Gabzdyl, męża Józefa, ++ z ro-
dzin Matuszek, Gabzdyl, Wiśniewski ; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Za + Karola Warzyczek, ++ z rodzin Wawrzyczek  
i Tomica; domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.30  Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej 
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ rodziców Martę, 

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

15.08.2016  Poniedziałek UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY 

 7.30 Z okazji 18 urodzin Julii z podziękowaniem za otrzy-

INTENCJE SIERPIEŃ

zięciów Władysława i Franciszka, dziadków z obu 
stron, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

31.07.2016 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Izabeli z okazji 
18 urodzin oraz opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

 9.30 Rudnik: Za ++ rodziców Rozalię, Władysława Tomi-
ca, Leopoldynę, Franciszka Winkler, dziadków z obu 
stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Emila Parchańskie-

go, ++ rodziców i rodzeństwo.
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mane łaski, z prośbą o wsparcie w dokonywaniu ży-
ciowych wyborów.

 9.30 Rudnik: Za ++ Herminę Żyła, 2 mężów, syna Adol-
fa, córkę Monikę, zięcia Erwina, Stefanię, Franciszka 
Białek, syna Franciszka, Adolfa, Zuzannę Probst, du-
sze w czyśćcu cierpiące. 

11.00  Z okazji 18 urodzin Justyny z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Świętego w doro-
słym życiu.

16.08.2016 Wtorek 
 17.00 Za + Elżbietę, Jana Stoły, synów Karola i Stanisława, 

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

21.00 Apel Jasnogórski
17.08.2016 Środa  Wspomnienie Św. Jacka, pre-

zbitera 
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę Parchańską, jej rodziców, te-

ściów, ++ z rodziny.
17.00 Za + męża Janusza Foltyn, ++ z rodzin Foltyn, 

Owczarzy.
18.08.2016 Czwartek 
17.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stani-

sławę, + Ojca Ottona.
19.08.2016 Piątek
16 .00  Rudnik: Za ++ Teresę Szajter, męża Antoniego,  

+ syna, Annę Szczyrba, matkę Teresę, dusze w czyść-
cu cierpiące.

17.00 Z okazji 65 urodzin Janusza z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie w dalszym życiu.

20.08.2016 Sobota Wspomnienie Św. Bernarda, 
opata i doktora Kościoła 

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

17.00 Za ++ Annę, Emila Tomica, Annę, Franciszka  
Pomykała, Walerię, Marię, Józefa Pomykała.

21.08.2016 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, Anie-

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

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

11.00 Z okazji 55 - lecia pożycia małżeńskiego Antoni-
ny i Feliksa z podziękowaniem za otrzymane łaski,  
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + męża Józefa  

w 1 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron + 5 braci; 
za rodzinę do Opatrzności Bożej.

22.08.2016 Poniedziałek Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny, Królowej

 8.00 Za + Józefa Ściskałę w 17 rocznicę śmierci, ++ z ro-
dzin Ściskała, Gwóźdź i Drałus. 

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.08.2016 Wtorek 
17.00 Za ++ Karola Świeży, rodziców, teściów, ++ z rodzi-

ny, dusze w czyśćcu cierpiące.
24.08.2016 Środa Święto Św. Bartłomieja, 

apostoła
16.00 Rudnik: Za ++ Małgorzatę i Ludwika Mikołajczyk, 

Józefa i Romana Staniek, ++ dziadków z obu stron.
17.00 Z podziękowaniem z otrzymane łaski w 35 rocznicę 

ślubu Barbary i Leszka, z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

25.08.2016 Czwartek 
17.00 Za ++ Marię, Józefa Szajter, synową Marię, rodziców 

Annę i Franciszka, Józefa i Marię, ++ Ks. Tadeusza 
Czerneckiego , jego siostrę Elżbietę.

26.08.2016 Piątek UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
CZĘSTOCHOWSKIEJ 

16.00 Rudnik: Za ++ Adolfa Hanzel w 23 rocznicę śmierci, 
zięcia Stanisława, ojców Joannę i Franciszka, Anto-
niego Żyłę, 2 żony, ++ z rodzin Tomica, Żyła; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

17.00 1.Msza św. 6 tyg. 
 2. Za ++ Elżbietę, Karola Matuszek, Józefa Lebiodę.
27.08.2016 Sobota Wspomnienie Św. Moniki
 8.00 Za ++ Elżbietę, Karola Franiok, rodziców z obu 

stron; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Z okazji 18 urodzin Jakuba z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie w do-
rosłym życiu.

28.08.2016 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Edwarda Foltyn, żonę Danielę, rodziców  

z obu stron, Stanisława Kuczaj, rodzeństwo, ++ z ro-
dzin Foltyn, Wiśniowski, Kuczaj i Rakoczy.

 9.30 Rudnik: Za ++ Józefa, Mariannę Szajter, syna 
Edwarda, Helenę, Karola Machej, Walerię, Francisz-
ka Niemczyk, ++ Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii.

11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Albinę, Józe-

fa Bijok, Alfreda Bąkowskiego, ++ z rodzin Bijok,  
Bąkowski oraz rodzinę do Opatrzności Bożej.

29.08.2016 Poniedziałek Wspomnienie 
męczeństwa Św. Jana Chrzciciela 

 8.00 1. Za + Irenę Hanzel - od pracowników Gimnazjum 
w Kończycach Wielkich.

30.08.2016 Wtorek
17.00 1. Za + Jadwigę Małyjurek w 1 rocznicę śmierci - od 

córek i synów z rodzinami.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba  

o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej 
dla Heleny oraz całej rodziny.

31.08.2016 Środa
16.00 Rudnik: Za + Franciszka Parchańskiego w 4 rocznicę 

śmierci, ++ rodziców Marię i Pawła Parchański.
17.00 Za ++ Bronisławę Brachaczek, Zofię i Jana Gremlik. 

Nabożeństwa  
Pompejańskie 

22 czerwca (tj. środa)  
godzina 19.00

22 lipca (tj. piątek)  
godzina 19.00

22 sierpnia (tj. poniedziałek)  
godzina 19.00

Zapraszamy do licznego udziału
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Spotkania:
Służba Liturgiczna – piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.

Młodzież  – piątek po Mszy św.

WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca  
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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, Lidia Wajdzik.

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.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.06. – Wspomnienie Św. Justyna, męczennika
03.06. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
04.06.– Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej 

Maryi Panny
08.06. – Wspomnienie Św. Jadwigi, Królowej
10.06. – Wspomnienie Bł. Bogumiła, biskupa
11.06. – Wspomnienie Św. Barnaby, Apostoła
13.06. – Wspomnienie Św. Antoniego z Padwy, prezbitera 

i doktora Kościoła
14.06. – Wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i 

męczennika
15.06 – wspomnienie Bł. Jolanty, zakonnicy
17.06 – wspomnienie Św. Brata Alberta Chmielowskiego, 

zakonnika 
24.06. – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
28.06. – Wspomnienie Św. Ireneusza, biskupa 

i męczennika
29.06. – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła  

03. VI. –   Statek  -  piątek
 ul. Statek 10, 12, 16, 16a, 18, 20  
10. VI. –   Statek  -  piątek 
 ul. Statek  28, 26
 ul. Cieszyńska  52, 56, 43, 48
17. VI. –   Holica  - piątek
 ul. Dolna  5, 15, 16, 13, 22
24. VI. –   Holica -  piątek
 ul.  Dolna   26;  ul.  Górna  13,  17, 19
 ul. Zamkowa 145

01.VII. - Holica - piątek
 ul. Górna 29, 33, 23, 18, 25
08.VII. - Holica - piątek
 ul. Górna 21, 15, 7;  ul. Dolna 32, 30 
15.VII. - Sośnie - piątek
 ul. Sośnie 11, 21, 23, 23 B, 27 
23.VII. - Pudłowiec - sobota
 ul. Tęczowa 2, 6, 9, 10, 12; ul. Topolowa 11
29.VII. - Pudłowiec - piątek
 ul. Cieszyńska 78, 84, 100, 94, 69

05.VIII. - Stawiska - piątek
 ul. Dworcowa 8 ; ul. Miła 11
 ul. Stawowa 6, 16, 18 ; ul. Krotka 14
12.VIII. – Domy k/ Dworca - piątek
 ul. Dworcowa 8, 10, 19, 6 ; ul. Miła 1, 8
 ul. Krótka 1
19.VIII. – Podkaczok – piątek
 ul. Spacerowa  63, 59, 57, 55, 43 
26.VIII. – Podkaczok – piątek
 ul. Podlesie 8, 12, 14 
 ul. Spacerowa 39, 35, 21

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. 16.00  –  Godzina 
Święta
Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota  – Msza św. wynagradzająca 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. 4 czerwca, 2 lipca, oraz w I piątek tj.  
5 sierpnia  -  od godz. 9.00
Nabożeństwo do NSPJ - w Czwartek,  
Sobotę i Niedzielę o 16.30,  
pozostałe dni po Mszy św.



POWITANIE OBRAZU

MSZA WIECZORNA
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