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NMP - Matka Kościoła
Kiedy z wielką uwagą wpatrujemy się w Wieczernik,
w którym miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego, dostrzegamy tam wśród Apostołów także obecną Matkę
Jezusa, Najświętszą Marię Pannę. Święty Łukasz wyakcentował ten szczegół w Dziejach Apostolskich, kiedy
umieścił krótką notatkę: Wszyscy trwali jednomyślnie
na modlitwie wraz z niewiastami i z Maryją Matką
Jezusa (Dz, 1, 14). Czytając tę notatkę, stawiamy sobie
pytanie: Po co Matka Najświętsza była w Wieczerniku?
Odpowiedź jest prosta, tam rodziło się życie Kościoła,
a wszędzie gdzie rodzi się życie, potrzebna jest Matka.
Kościół mając na względzie ten szczegół, ustanowił
w drugim dniu Zielonych Świąt, uroczystość Najświętszej Maryi Panny - Matki Kościoła. Maryja jest zatem
Matką Kościoła do którego należymy i za którego losy
i dzieje jesteśmy odpowiedzialni.
Teologiczne uzasadnienie tej prawdy przekazuje
nam Ewangelia, w której zawarte są słowa Jezusa
skierowane do swojej Matki: Niewiasto oto Syn Twój
i słowa wypowiedziane do Jana: oto Matka Twoja. Jezus
zdawał sobie sprawę z tego, że umiera i nie chciał, by
Jego dzieło także z Nim umarło. Jezus chciał, żeby kościół, który tak ukochał, który z takim trudem założył,
miał swojego opiekuna i orędownika. I właśnie dlatego
oddał go w opiekę swojej Matki.
Jezus znając swoją kochającą Go bezgranicznie Matkę,
był świadom, że losy Kościoła oddanego w Jej opiekę,
będą szczęśliwe, pomyślne. Myśląc o tym wszystkim,
z ufnością i nadzieją patrzmy w przyszłe losy Kościoła.
Mając taką Matkę, przemożną Orędowniczkę i Opiekunkę, bądźmy przekonani, że nikt i nic zaszkodzić
nam nie potrafi. Ona będzie zawsze z nami. Obyśmy
tylko byli Jej dobrymi dziećmi!
Zastanówmy się nad jednym: Jaki jest nasz stosunek
do Maryi jako Matki Kościoła do którego należymy?
Czy Maryja może liczyć na nas? Czy kochamy Kościół
w którym Ona jest Matką, a Jej Syn założycielem tego
Kościoła?

Prośmy Ją gorąco o to, by jak kiedyś była obecna
w Wieczerniku, także dziś była obecna w Wieczerniku
XXI wieku i zawsze otaczała nas, nasz Kościół Boży
swoja nieustanną macierzyńską opieką.

I Imię Twoje już zatarł w pamięci,
I swojej Matki podle się wyrzeka.
Ach, łaska Boska serca nie poświęci,
Które od Matki stroni i ucieka.
Kto Cię nie uczci myślą, słowem, czynem,
Za tym nie staniesz na sądzie w obronie!
Kto gardzi Matką, ten gardzi i Synem,
Kto gardzi światłem, w ciemnościach zatonie.
Szczęść Boże
ks. Proboszcz

Spacer
Dziś Cię na spacer, Jezu, zabiorę.
Spacer w czerwcowych słońca promieniach.
I w południową pójdziemy porę
Po naszych drogach, po naszych ziemiach.
Ty będziesz w złoto i biel ubrany,
Ja obok, w letniej, zwiewnej sukience.
Jak zakochana i zakochany
Trzymać będziemy się wciąż za ręce.
Pójdziemy blisko, pójdziemy razem,
Aby Miłości wyszeptać słowo…
Z Prawdziwym Bogiem, a nie z obrazem
Pójdę w radosną chwilę czerwcową.
Chociaż wiesz wszystko, chętnie posłuchasz,
Zobaczysz, co się dzieje na świecie.
Włosy mi porwie wicher w podmuchach,
Przed Tobą barwne rozsypię kwiecie.
I się z najmniejszym, Ty, Życia Wodo,
Nie pomijając, przejdziesz zakątkiem.
A po spacerze świeżą i młodą
Gałązkę brzózki dasz na pamiątkę.
Nie chcę byś, Jezu, sam był w kościele.
Zobaczysz tyle domów, dróg, mostów…
Pójdę na spacer w czerwcowym słońcu
Z mym Przyjacielem.
Po prostu.

Justyna Cyrzyk

Czerwiec 2017 ANIOŁ KOŃCZYCKI

Myśląc o Kościele pamiętajmy o jego Matce, przecież
Jej tyle zawdzięczamy. Zawsze możemy liczyć na Jej
orędownictwo i pomoc. Dzięki Niej i za Jej pośrednictwem spływają do naszego serca wszystkie potrzebne
nam duchowe i nadprzyrodzone łaski. Jakże biedni są
ci ludzie, którzy żyjąc w kościele zapominają o tym,
że Kościół ma Matkę.

Biedny kto Ciebie nie zna od powicia
I nigdy Twego nie słyszał Imienia;
Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia
Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.
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DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ!

Duchu Święty, przyjdź!
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Zesłanie Ducha Świętego to po Niedzieli Zmartwychwstania drugie, co do ważności święto
chrześcijańskie. W tradycji ludowej były to i są nadal Zielone Święta, gdyż w czasie ich trwania przyroda cieszy się już pełną intensywnością zieleni. Dawniej były to dwa świąteczne dni
wolne od pracy i nauki (niedziela i poniedziałek). Co takiego spowodowało, że święta te były
z nazwy zielone, a w kościele stawał przy ołtarzu w tę uroczystość kapłan ubrany w szaty
koloru czerwonego? Spróbuję to wyjaśnić za chwilę.
Trzeba wspomnieć, co się stało wtedy – 50 dni po
Zmartwychwstaniu Chrystusa w Jerozolimie, w Wieczerniku. Wieczernik położony na wzniesieniu rozciągającym się na południowy zachód od murów Starej
Jerozolimy, jest miejscem, gdzie narodził się Kościół.
W tym pomieszczeniu, w „Sali na górze” miała miejsce
Ostatnia Wieczerza Jezusa z Apostołami przed męką.
Tam został ustanowiony Najświętszy Sakrament, przekazana została przez Najwyższego Kapłana Apostołom
władza sprawowania Najświętszej Ofiary na Jego pamiątkę. Tam też, już po Zmartwychwstaniu, Zbawiciel
dał im moc odpuszczenia grzechów. Kilka dni później
w tymże Wieczerniku miała miejsce słynna konfrontacja
Chrystusa ze św. Tomaszem, który nie mógł uwierzyć
w Zmartwychwstanie. Po Wniebowstąpieniu Zbawiciela
w Wieczerniku zbierali się na modlitwę Apostołowie
i uczniowie Pana z Matką Najświętszą, aby oczekiwać
zesłania przyrzeczonego im Pocieszyciela – Ducha
Świętego. Co się wydarzyło w Wieczerniku wówczas,
50 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, przeczytać
możemy w Dziejach Apostolskich: „Kiedy nadszedł
dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem
na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił
cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im
też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”
(Dz 2). Odtąd ogień w tradycji uchodzi za znak Ducha
Świętego. To tłumaczy czerwień szat liturgicznych
księdza w Zielone Święta. Działanie Ducha Świętego
w człowieku podobne jest do działania ognia. Duch
Święty rozpala, oświeca, ogrzewa, raduje, oczyszcza,
przetapia; oświeca sumienia i umysły, ogrzewa serca
religijnie oziębłe. Ogień daje jasność pozwalającą zrozumieć naukę Jezusa: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.”(J 16)
„Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha
Świętego: >Panem jest Jezus<” (1 Kor 12, 3). Poznanie
wiary możliwe jest tylko w Duchu Świętym. Trzeba
być „poruszonym” przez Ducha Świętego. Wierzyć
w Ducha Świętego, to znaczy wyznawać, że jest On
jedną z Osób Trójjedynego Boga, współistotnego Ojcu
i Synowi. Przez Ducha Świętego – obecnego w Piśmie
Świętym, Tradycji, Nauczycielskim Urzędzie Kościo-

ła, w liturgii sakramentów, modlitwie i świadectwie
świętych przekazuje nam Kościół wiarę.
Działanie Ducha Świętego wywołało w uczniach i ich
słuchaczach podziw taki, że zdumiewali się wszyscy.
W czasie Zesłania Ducha Świętego Apostołowie zostali
umocnieni w swoim posłannictwie świadków Jezusa,
by mogli głosić Dobrą Nowinę. Wszyscy chrześcijanie
mają posłannictwo głoszenia wielkich dzieł Boga. Hasłem duszpasterskim Kościoła w Polsce w tym roku
jest: „Idźcie i głoście.”
Duch Święty Pocieszyciel ustawicznie uświęca przez
niezliczone tchnienia, porywy, upomnienia, oświecenia,
olśnienia. Jego działanie w duszy jest łagodne. Przychodzi, aby zbawić, leczyć, nauczać, radzić, umacniać,
pocieszać. Warto wspomnieć w tym miejscu o 7 darach
Ducha (rady, umiejętności, rozumu, mądrości, pobożności, męstwa i bojaźni Bożej). Św. Paweł zapewnia
nas o owocach Ducha Świętego, stanowiących wynik
zamierzonego przez niego rozwoju człowieka. Są nimi:
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność i opanowanie (Ga 5, 22).
Wspaniałą myśl o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej
zostawił nam św. Cyryl Jerozolimski żyjący w IV w.:
„Cała działalność Ducha Świętego dotyczy dobra
i ludzkiego zbawienia.” Przede wszystkim łagodne
jest Jego przyjście, miłe Jego przyjęcie, bardzo lekkie
Jego jarzmo. Duch Święty zwie się Pocieszycielem, bo
pociesza, wlewa otuchę, usuwa słabość.”
Nasz wieszcz, Adam Mickiewicz, wyraził ważną dla
nas prawdę, że działanie Ducha Świętego może być
tylko wtedy skuteczne, jeśli spotka się z otwartością
ze strony człowieka. Wyraził to w dwuwierszu:

ŚCIEŻKI JANA PAWŁA
„Niech się twa dusza jako dolina położy
A wnet po niej jak rzeka popłynie duch boży.”
Duch Św. Może dokonać wielkich rzeczy, jeśli znajdzie
dla siebie miejsce w ludzkiej duszy. Nie przyjdzie do
człowieka bez zaproszenia. Dlatego śpiewamy: przyjdź,
przybądź, zstąp… Każdy, jeśli wierzy ma prawo zaprosić
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Tego, który jest Dawcą cennych łask i wychowawcą sumień. Można zapraszać Go w imieniu własnym
i wszystkich wierzących, których się kocha i dla których pragnie się prawdziwego dobra. Tak modlił się
św. Jan Paweł II 2 czerwca 1979 na Placu Zwycięstwa
w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój… I odnowi
oblicze ziemi… Tej ziemi!”
Józef

Oznaczone są zawsze tak samo - na niebieskim tle żółty krzyż wspiera się na żółtym trójkącie. Biegną przeważnie wzdłuż tradycyjnych szlaków turystycznych, wyznaczonych jeszcze przed wojną przez ówczesny PTK. Często
towarzyszą im głazy symbolizujące postać św. Piotra - Skały i żelazne krzyże w kształcie papieskiego pastorału.
Szlaki Papieskie biegną niemal przez całą południową, Polskę od Bieszczad po Sudety.

ŚCIEŻKI JANA PAWŁA
Św. Jan Paweł II prawdopodobnie nie miewał wątpliwości, jak spędzić
wolny czas. Bez zastanowienia wybierał aktywny wypoczynek i kontakt
z przyrodą - spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, górskie wędrówki. Tam się wypoczywa po całym roku męczącej nerwowej pracy na uczelni albo
w biurze projektów czy w szpitalu, a przecież chyba podobnie po roku pracy
w konfesjonale, na ambonie, na katedrze uniwersyteckiej. Wypoczywa się zaś
w całej pełni, a lepiej powiedzieć: w całej głębi, kiedy ów kontakt z przyrodą
staje się kontaktem z Bogiem obecnym w przyrodzie i obecnym w duszy ludzkiej - napisał w liście do redakcji „Homo Dei” (nr 3, 1957).
Od dziecka, początkowo z bratem i ojcem, zaś później - samotnie lub
z młodzieżą akademicką w trakcie posługi kapłańskiej - przemierzał górskie
szlaki. Najchętniej wyruszał w ukochane Tatry, gdzie żyli górale, o których
mówił, że mają wrodzone wyczucie piękna. Na pierwszą wyprawę w Tatry
zabrał go brat Edmund latem 1932 r. Przeszli trasę z Zakopanego do Morskiego Oka, przez Zawrat i Dolinę Pięciu Stawów. Wyprawa musiała wywrzeć
na dwunastoletnim Karolu ogromne wrażenie, bo po niedługim czasie zaczął

PILNUJCIE SZLAKÓW
Jan Paweł II jeszcze przed wyborem na papieża wiele
razy przemierzał szlaki w Bieszczadach, Pieninach,
w bliskich jego sercu Beskidach, a do mieszkańców
odnosił się z niezwykłą serdecznością. - Wakacje i podróże mogą być sposobnością do uzupełnienia braków
w człowieczeństwie i duchowości. Pragnę z całego serca,
aby turystyka była zawsze sposobnością do owocnych
spotkań: do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu
i w dziełach ludzkich ukazuje nam swoją miłość i opatrzność; do spotkania z sobą samym, w postawie milczącej

refleksji i wsłuchiwania się w głos własnego wnętrza;
do spotkania z innymi, które pozwoli budować zgodne
współistnienie między ludźmi i narodami – powiedział
Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Turystyki
w 2000 r.
Jeszcze za życia Jana Pawła II znalazła się grupa osób
pragnąca w jakiś sposób upamiętnić papieskie wędrówki
i docenić jego nieznane turystyczne duszpasterstwo.
Zresztą sam Jan Paweł II podczas wizyty w Tarnowie
w 1979 r. zawołał - Pilnujcie mi tych szlaków! I pilnują.
Powstała Fundacja Szlaki Papieskie, dla której jednym
z celów było udokumentowanie i zebranie informacji
o trasach przemierzonych przez ks. Wojtyłę. W wielu
miejscach wierni sami spontanicznie wytyczali szlak.
Tak było po wizycie papieża w Tatrach w dolinie Jarząbczej w 1983 r., gdzie turyści oznaczyli trasę przejścia
papieża szyszkami i krzyżykami z gałązek.
W 2003 r., na pamiątkę 25-lecia pontyfikatu Jana
Pawła II, utworzono i poświęcono pierwszy Szlak
Papieski w Rabce-Zdroju w Beskidzie Wyspowym.
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tu bywać bardzo często. Przyjeżdżał latem i zimą. Na
narty, wycieczki, podziwiać wiosenny wysyp krokusów.
Na halach wstępował do pasterskich szałasów, rozmawiał z bacami, jadł oscypki. Górale mówili o nim „nasz
baca”, a po latach, na pytanie o to, jaki zakątek Tatr
szczególnie upodobał sobie Ojciec Święty odpowiadali,
że „całe Tatry są Świętoojcowe”.
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POWRÓT MOCARZA DUCHA
Do tej pory powstały między innymi szlaki w Tatrach,
w Beskidzie Wyspowym, Beskidzie Sądeckim, Małym
i Makowskim, w Bieszczadach, Sudetach. Do każdego
szlaku Urszula Własiuk, prezes fundacji, napisała przewodnik „Jestem synem tej ziemi…”. W tomie I „Tatry”
pisze: Szlaki Papieskie to także Szlaki Maryjne – jakże
mogłoby być inaczej, skoro Totus Tuus towarzyszyło
Ojcu Świętemu przez całe życie.
Najbliższy nam jest kompleks Szlaków Papieskich
w Beskidzie Śląskim. Pierwszy z nich otwarty został
jesienią 2014 r. na odcinku Magurka Wilkowicka –
Lanckorona – Klimczok. Szlaki obejmują cały teren
Beskidu, w tym Skoczów, gdzie papież kanonizował
Jana Sarkandra.

W GÓRĘ SERCA
Być może podczas najbliższych wakacji ktoś z nas
natknie się na niebiesko-żółty papieski szlak. Warto
wtedy uświadomić sobie, że przed laty tą trasą wędrował ks. Wojtyła – z ciężkim plecakiem, w kraciastej
koszuli, w nieodłącznym towarzystwie grupki studentów skupionych przy parafiach, w których posługiwał.
Kiedyś konspiracyjno-żartobliwie nazwali ks. Wojtyłę
Wujkiem. I tak już zostało. Początkowo organizowali
krótkie, jednodniowe wyprawy poza miasto, potem
coraz dalsze i dłuższe wędrówki górskie i wyprawy
kajakowe.
W kalendarium wypraw opracowanym w książce
„Zapis drogi… Wspomnienia „Środowiska” o nieznanym duszpasterstwie ks. Karla Wojtyły” czytamy, że
już w 1953 r. grupa z Wujkiem na czele zaliczyła kilka
większych wypraw. W dniach od 21 do 27 czerwca zorganizowano wędrówkę górską w Beskidy, 5-16 sierpnia
wyprawę w Bieszczady, od 23 sierpnia do 1 wrze-

śnia wyprawę kajakową (Brda), a w okresie od 13
do 22 września wyprawę w Gorce, Beskid Wyspowy
i Pieniny. Dla porównania w 1959 r. ks. Wojtyła ze
swoimi podopiecznymi przemierza już Beskid Niski i Bieszczady (2-13 sierpnia), organizuje spływ
kajakowy (28 lipca-15 sierpnia), wycieczkę w Tatry
(21-24 sierpnia), Beskid Niski (24-29 sierpnia), Tatry
Słowackie (27 sierpnia-1 września) oraz organizuje
liczne jedno i dwudniowe wypady na narty, piesze
i rowerowe wycieczki.
Turystyka ta miała dla ks. Wojtyły jeden określony
cel – służyła duchowemu rozwojowi młodych osób.
W trakcie wypraw nie brakowało rozmów na nurtujące
młodzież tematy, a przede wszystkim nie zabrakło
nigdy wspólnej modlitwy i mszy świętej. To był czas
odpoczynku od codziennych obowiązków, ale nie odpoczynku od Boga. - Gdy wspominam te wszystkie lata,
które minęły, widzę wyraźnie, jak zmieniało się moje
życie i jak dzięki Wujka w nim obecności zrozumiałam,
że nie tylko Jego słowa, ale i Jego modlitwa torowała
drogę niewidzialnej Łasce w naszym małżeństwie i rodzicielstwie – napisała Aleksandra Ludwikowska
we wspomnianym wyżej „Zapisie drogi...”.
Ks. Wojtyła uważał, że góry stanowią wyjątkowe
środowisko przyrodnicze, gdzie działa Duch Święty.
Góry wzywają człowieka, by poprzez wysiłek fizyczny
przekraczał samego siebie i szukał „tego, co w górze”.
W 1986 r. już jako papież powiedział: - Od zarania
dziejów góry stanowią dla ludzkości uprzywilejowane
miejsce spotkania z Bogiem i jego nieskończoną wielkością. Byt człowieka jest przemijający i zmienny – góry
istnieją w sposób pewny i trwały, są wymownym obrazem
niezmiennej wieczności Boga.
Krystyna Stoszek
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Powrót mocarza ducha
„To co się działo w Warszawie 17 czerwca 1938 roku zapisze się jako historyczny moment w dziejach Polski.
Masy, setki tysięcy ludzi zebranych na ulicach Warszawy zastygły w jakby radosnym i pewnym powagi i skupienia oczekiwaniu, że oto teraz stanie się coś wielkiego, gdy święty Patron Polski, zapowiadający jej zmartwychwstanie przybył do nas. Głowa przy głowie, wojsko, ludność cywilna, młodzież, cisza, aż nagle zrywa się śpiew
- wołanie: „Gaude Mater Polonia”. Mocarz ducha triumfator – męczennik wraca do swych rodzinnych stron”.
Tak warszawska prasa opisywała powrót do ojczyzny relikwii św. Andrzeja Boboli – XVII wiecznego „Apostoła
Pińszczyzny”.
Andrzej Bobola, urodzony w szlacheckiej i bardzo religijnej,
katolickiej rodzinie w Strachocinie koło Sanoka, od 20. roku życia
był jezuitą. Przez następne lata sam studiował i nauczał młodzież
w kolegiach w Braniewie, Pułtusku i Wilnie. Był także spowiednikiem,
kaznodzieją oraz misjonarzem ludowym w Nieświeżu, Bobrujsku,
Połocku, Łomży oraz Pińsku na Polesiu. W tym ostatnim miejscu
zasłynął ze swej gorliwej pracy misyjnej. Ci, którzy znali Andrzeja,
zauważali, że był bardzo niecierpliwy, skłonny do gniewu oraz
zapalczywości i często upierał się przy własnym zdaniu. Jednak

POWRÓT MOCARZA DUCHA
„podniesiony ku czci Świętych, będzie najdzielniejszym
i nieustannym Patronem Ojczyzny i Kościoła Katolickiego, szczególnie na Kresach Polski, najbardziej wystawionych na niemałe niebezpieczeństwo obyczajności
i prawdziwej wiary”. Do prośby hierarchów dołączono
list Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego:
„Ojcze Święty! … Ojczyzna nasza zmartwychwstała, co
według rachub ludzkich zdawało się prawie niemożliwym.
Przypisujemy to dokonanie się aktu
sprawiedliwości dziejowej możnemu
wstawiennictwu naszych Świętych Patronów, a zwłaszcza Błogosławionemu
Andrzejowi Boboli… Dlatego błagamy
Cię, Ojcze Święty, by Wasza Świątobliwość raczył zaliczyć w poczet świętych
Błogosławionego Andrzeja Bobolę…”.
We wsparcie tych próśb włączyło się
wielu Polaków, w tym mieszkańcy
Polesia, a szczególnie zakon jezuitów. Powstawały nowe ośrodki kultu
błogosławionego, m.in. kaplica przy
lubelskim kolegium ojców Jezuitów,
zwanym od jego imienia „Bobolanum”.
Wysiłki te oraz cuda uznane przez
watykańską kongregację zakończyły
się kanonizacją bł. Boboli 17 kwietnia
1938 roku, a w czerwcu odbył się triumfalny powrót
do relikwii świętego do Ojczyzny. Droga prowadziła
z Rzymu przez Jugosławię, Węgry i Czechosłowację.
Wszędzie relikwie były uroczyście witane przez władze
państw i licznych wiernych. Podobnie było po wjeździe
do Polski, na całej trasie od Dziedzic, przez Kraków,
Katowice, Łódź, Poznań po Warszawę, gdzie uroczystości trwały trzy dni. Prymas kard. August Hlond mówił:
„Święty Andrzej Bobola, nowy Patron Polski, powiedzie
swój naród drogami prawdy Chrystusowej do szczęścia
i wielkości”. Tłumne powitanie doczesnych szczątków
św. Andrzeja Boboli nie wynikało jedynie z radości,
iż Polska otrzymuje pierwszego od ponad 170 lat katolickiego świętego – ale z wiary, w jego przemożne
wstawiennictwo za Ojczyzną.
Niespełna dwadzieścia lat później, Ojciec Święty
Pius XII 16 maja 1957 roku – w trzechsetlecie męczeńskiej śmierci – ogłosił encyklikę o św. Andrzeju
Boboli: „Niezwyciężony Atleta Chrystusa” (Invicti
athletae Christi). Opisując ze szczegółami męczeńską
śmierć św. Andrzeja Boboli „na wzór Chrystusa”, Ojciec
Święty podkreślał jego zasługi na wschodnich ziemiach
Rzeczypospolitej. W sytuacji, gdy „w niejednym kraju
wiara katolicka już to omdlewa i podupada, już to prawie zupełnie wygasa”, a inni czynią wiele „żeby z dusz
ludzi prostych i nieuczonych albo też takich, którzy
już dotknięci są zarazą błędów, wyrwać do ostatka tę
wiarę chrześcijańską” należy ją „wszelkimi siłami bronić,
wykładać i szerzyć”. Wzorem w tych zmaganiach jest
„męstwo Świętego Męczennika Andrzeja Boboli” – pisał
Ojciec Święty Pius XII w swej encyklice.
Joanna Wieliczka-Szarkowa
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dzięki wytrwałej pracy nad sobą osiągnął najwyższy
stopień doskonałości chrześcijańskiej oraz zakonnej.
Największą troską o. Boboli było zbawienie dusz
i w zabiegach o to wyróżniała go niezwykła żarliwość.
Na Polesiu, gdzie przyszło mu prowadzić działalność
misyjną, życie religijne mieszkańców było bardzo zaniedbane. Aby zapobiec szerzeniu się ciemnoty, zabobonu
i pijaństwa, o. Andrzej niezmordowanie głosił kazania
i spowiadał. Wiernych odwiedzał
w domach. Zachodził do najdalszych
osad i wiosek, nieraz zagubionych
gdzieś w lasach, wchodził do ubogich lepianek, żeby ich mieszkańcom głosić Ewangelię i nieść pomoc.
Nie na darmo ks. Bobolę nazwano
apostołem Pińszczyzny i Polesia,
a także duszochwatem, czyli łowcą
dusz. Pod wpływem jego nauczania
wielu prawosławnych przeszło na
katolicyzm, to sprowadziło na niego
szczególną nienawiść.
W 1657 roku, gdy Pińsk zajęli
Kozacy, o. Bobola schronił się w Janowie Poleskim, ale został przez nich
schwytany 16 maja. Kozacy zdarli
z księdza sutannę i bili go nahajami,
nawołując do wyrzeczenia się wiary. Z gałęzi wierzbowych upletli koronę na wzór cierniowej, policzkowali
go, wybili zęby, wyrwali paznokcie. Potem przywiązali
do koni i popędzili do Janowa, gdzie dalej torturowali
go okrutnie w rzeźni. Zdzierano mu skórę, odcięto nos,
wargi i wykłuto oko. Żadne męczarnie nie zdołały jednak
skłonić Andrzeja do wyrzeczenia się Chrystusa, a wręcz
przeciwnie prowadziły do gorliwego wyznawania wiary. Przed śmiercią, która nastąpiła o godzinie 15-tej,
powiedział: „Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze
się urodziłem i w niej też chcę umrzeć. Wiara moja jest
prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy powinniście
żałować i pokutę czynić, bo bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmując moją wiarę,
poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje”.
Kult żarliwego jezuity zamęczonego okrutnie przez
Kozaków w 1657 roku w Janowie Poleskim, niedaleko
Pińska, zaczął szybko się rozprzestrzeniać, gdy w 1702
odkopano jego nienaruszone ciało. „Tak okrutnego
męczeństwa chyba jeszcze nie rozpatrywała św. Kongregacja” - powiedział niemal sto lat później postulator
procesu beatyfikacyjnego.
W 1819 roku, w Wilnie, Andrzej Bobola ukazał się
w wizji dominikaninowi ojcu Alojzemu Korzeniewskiemu i powiedział mu: „gdy wojna, której masz obraz
przed sobą, zakończy się pokojem, Polska zostanie odbudowana i ja zostanę uznany jej głównym patronem”.
I tak się stało dokładnie wiek później. Powszechne
też było przekonanie, że męczennik ma rzeczywisty
udział w odzyskaniu niepodległości i jej uratowaniu
w 1920 przed bolszewikami. W liście do Ojca Świętego Benedykta XV polscy biskupi pisali z nadzieją, iż
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TRZY ZESZYTY
W „Zapiskach 1980-1984” ks. Jerzego Popiełuszki nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, jakie były dokładne
jego losy, ale raczej na to, jak reagował na nawarstwiające się wokół niego problemy. W czerwcu mija 7. rocznica
beatyfikacji kapelana Solidarności.
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TRZY ZESZYTY
Notatki ks. Popiełuszko prowadził w latach 19801984, a więc w najważniejszym okresie jego działalności
duszpasterskiej. Pochodzą z trzech zeszytów: małego
notesu w kratkę formatu A6, niebieskiego zeszytu
szkolnego i brulionu w ciemnozielonej okładce. „Zapiski”
po raz pierwszy wydane zostały w Paryżu w 1985 r.,
a wznowione w 2016 r.
W „Zapiskach” z pierwszego okresu ks. Popiełuszko
przejawia radość życia i ciekawość świata. Miesięczny
pobyt u rodziny w USA obfituje w miłe chwile spędzone
na plaży, wycieczki w towarzystwie przyjaciół i znajomych. Wczoraj po Mszy św. o 12 pojechaliśmy na plażę.
Byliśmy niecałe trzy godziny. Woda jak ogrzana i słona.
Po powrocie okazało się, że spaliłem się niemiłosiernie.
Szwagier kupił smarowidło (2 małe słoiki za 19 $)
- relacjonuje ks. Jerzy. A dalej pisze: Muszę przyznać, że
nawet nie marzyło mi się, że tak będzie, że tak może być.
Kolejny zeszyt to przeskok w czasie do szarej rzeczywistości Polski stanu wojennego. Notatki z niebieskiego
notatnika zaczynają się 13 listopada 1982 r. Od tej
pory motywem przewodnim zapisków będą Msze św.
za Ojczyznę odprawiane przez ks. Jerzego w ostatnią
niedzielę miesiąca. Jest on wtedy rezydentem przy
parafii św. Stanisława Kostki i oficjalnie pełni posługę
kapelana służby medycznej oraz kapelana Solidarności.
Do parafii św. Stanisława Kostki trafił, aby podratować
zdrowie. Nie ma jednak ani chwili czasu, by pomyśleć
o sobie. Zajmuje się organizacją Mszy św. za Ojczyznę
- przygotowuje kazania, opracowuje dekoracje, organizuje pomoc dla powierzonych mu środowisk, wykonuje
prace w parafii. 8 III ks. Popiełuszko zapisał: „27 II
jak zwykle Msza św. za Ojczyznę. Za temat szczególny
wziąłem omówienie sprawy niewinnie więzionych. Za
dekorację służył obraz „Chrystus miłosierny na tle murów
więziennych”. Z serca biało-czerwone promienie padają
na kraty więzienia, które zaczynają pękać. (…) Ludzi
na Mszy św. jeszcze tyle nie było. Pomimo padającego
deszczu, stali aż hen w parku”.
Już od 1982 r. ks. Popiełuszko jest obiektem zainteresowania SB. Jest śledzony, podsłuchiwany, gromadzone
są wszelkie fakty, które można by przeciwko niemu
wykorzystać. Kilkakrotnie pomalowano jego samochód
białą farbą, wybijano szyby w oknach. Docierają do
niego informacje, że grozi mu internowanie, solą w oku
są msze za Ojczyznę traktowane jako „największy wiec
w stanie wojennym”. - Cóż mogę zmienić w moim postępowaniu? Nie mogę przecież przestać służyć ludziom
- zapisał pod datą 18 listopada.

W drugiej połowie maja 1983 r. ks. Jerzy wyjeżdża
na rekolekcje do Częstochowy. 21 maja pisze: Czuję się
coraz bardziej przez nich zaszczuty, ale dobry Bóg daje
mi dużo siły duchowej, a i siły fizycznej też nad podziw
wiele, chociaż często noce mam zarwane. Ukojeniem jest
dla niego modlitwa oraz wiara w bożą opatrzność. Jak
wiele potrafisz, Boże, przez tak niegodne jak ja stworzenie; dzięki Ci, Panie, że się mną posługujesz – napisał
ks. Jerzy po tym, jak otrzymał świadectwo nawrócenia od osoby, która dzięki uczestnictwu we Mszy za
Ojczyznę powróciła do Kościoła. Takich przypadków
było dużo więcej.
W ciemnozielonym brulionie atmosfera opisywanych wydarzeń z okresu od grudnia 1983 do czerwca
1984 gęstnieje coraz bardziej. Msze święte za Ojczyznę
gromadzą nawet 20 tys. wiernych. Na koniec ludzie
mają łzy w oczach, długo skandują „Szczęść Boże”.
Ale po skończonej mszy wszyscy spokojnie rozchodzą
się do domów. Jednak nękanie ze strony SB to już nie
chuligańskie wybryki. Dochodzi do tego, że funkcjonariusze preparują dowody obciążające ks. Jerzego
i podrzucają do jego mieszkania materiały wybuchowe,
ulotki, nielegalne pisma. Podczas rewizji zachowują
się tak, jakby wiedzieli, gdzie mają szukać. Ks. Jerzy
29 XII 83 r. zanotował: Pan jednak dał siłę. Przyjąłem to
spokojnie. Zacząłem się śmiać i powiedziałem: Panowie,
przesadziliście”.
Ks. Popiełuszkę zwolniono z aresztu, ale już zapadła
decyzja, aby księdza, który niczego się nie boi, usunąć
w inny sposób. Ostatnie zapiski ks. Popiełuszki urywają
się 26 VI 84 r. Cztery miesiące później został uprowadzony przez funkcjonariuszy MSW i zamordowany.
Krystyna Stoszek
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RUDNICKI MIESIĄC MAJOWY

Rudnicki miesiąc majowy
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Weekend majowy, w tym roku, był wyjątkowo zimny.
Deszcz, zachmurzenie, niskie temperatury przeczyły
temu, że mamy wiosnę w pełni. Nim jednak przyszedł
maj, pod koniec kwietnia, tj. 27 kwietnia z zainteresowaniem obejrzeliśmy teatrzyk lalkowy pt. „Bajka
o szczęściu” wystawiony przez Teatr Lalkowy z Tarnowskich Gór.
Mimo niesprzyjającej aury 6 maja nasza szkoła –
150 osób, wzięła udział w 47 Górskim Rajdzie Młodzieżowym na Równicę, którego głównym celem było
powitanie wiosny, a może lepiej będzie jak napisze
– poszukiwanie wiosny. Po trudach wędrowania zjedliśmy kiełbaski z grilla i otrzymaliśmy okolicznościowe
dyplomy.
Nasza miejscowość górnikami i strażakami stoi.
Każdy chłopiec z przedszkola i szkoły, i niejedna dziewczynka w przyszłości chcą zostać strażakiem. Od najmłodszych lat fascynują się i interesują tą służbą.
Dzięki uprzejmości Pana Zdzisława Jarosza Naczelnika
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku mieliśmy możliwość 10 maja udać się do Zebrzydowic i odwiedzić
strażaka pasjonata i kolekcjonera sprzętu Strażackiego
Pana Henryka Kokotka. Program wizyty obejmował
oglądanie zgromadzonego sprzętu strażackiego oraz
uroczyste ślubowanie na członka MDP Rudnik, które
złożyli: Kacper Tomica, Kacper Kubica, Milena Machej,
Adam Borkowski i Nikola Tengler. Było też ognisko
i smakołyki. Dokładnie tydzień później 17 maja były
tradycyjne ćwiczenia i pokazy strażackie. Strażacy wykazali się swoimi umiejętnościami ratując człowieka spod
zwalonego drzewa. Oczywiście były to tylko ćwiczenia,
a całe zdarzenie było wcześniej zaaranżowane. Teren
akcji zabezpieczali policjanci z Pogwizdowa, których
praca okazała się największą atrakcją dla dzieci.

14 maja 2017 r. o godz, 9.00 , dokładnie dzień po
setnej Rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie, nasze dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.
Uroczystość odbyła się w naszej Kaplicy w Rudniku.
Na dekoracji widniał, cytat z pieśni ku czci Matki Bożej

„Ptaszeczki już śpiewają, wesoły nastał maj i kwiaty
pokrywają ziemię jak boży raj”, który jeszcze bardziej
uwypuklił łączność tych wydarzeń z osobą Maryi. Do
Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło dziewięcioro
dzieci z Rudnika : Milena Błaszczuk, Wojciech Błaszczuk, Carlito Draus, Igor Kędziera, Filip Kędziera, Jakub
Machej, Milena Machej, Nikola Tengler, Mikołaj Woźny.
Po południu o godz. 15.00 dzieci komunijne wraz
z rodzinami uczestniczyły w Nieszporach Majowych.
Dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki z wizerunkiem
Matki Bożej Fatimskiej w otoczeniu Łucji de Jesus, Franciszeka i Hiacynty Marto. Ksiądz Proboszcz – Andrzej
Wieliczka zachęcał chłopców (jeżeli jeszcze nie są) by
zostali ministrantami, a dziewczynki by wstąpiły do
Dzieci Maryi. Ksiądz Proboszcz podziękował również
Pani katechetce – Dorocie Kacyrz za samodzielne
przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej,
podziękował Pani Katarzynie Czendlik za przygotowanie wystroju Kaplicy Imienia Maryji w Rudniku oraz
przedszkolakom za znakomitą oprawę muzyczną.
Cieszymy się, że uczennica z naszego przedszkola,
Maja Marczuk, wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Wokalnym pt. „Karuzela z piosenkami” zorganizowanym przez MGOK w Strumieniu. Wykonała utwór
pt. „Bajkowa łódka” – gratulujemy.
W naszej szkole staramy się bardzo dużo czytać.
Prowadzimy wiele działań, aby spopularyzować tą
wspaniałą przygodę – spotkania z bardzo dobrą książką.
Powiększmy nasz księgozbiór i podsuwamy dzieciom
ciekawe i pouczające pozycje książkowe. I są tego efekty.
Mianowicie 18 maja pod patronatem Pana Grzegorza
Sikorskiego - Wójta Gminy Hażlach odbył się Gminny
Konkurs Czytelniczy w Zamarskach dla klas drugich
i trzecich szkoły podstawowej pt. „Magiczne Drzewo,
Tajemnica mostu””. W konkursie wzięli udział: Wojciech
Michnowicz, Adam Borkowski, Milena Błaszczuk, Jakub
Machej. W czasie kiedy komisja konkursu obradowała,
Pan Wójt przeczytał dzieciom fragment z powieści Doroty Kassjonowicz pt. „Cześć Wilki”. Pisarka w swoim
dziele podkreśla rolę wyobraźni, która niejako jest
czynnikiem warunkującym nasze działania oraz przekonuje, że należy marzyć i swe marzenia przekuwać
w rzeczywistość.
Kiedy piszę ten artykuł mamy w planach 23 maja
wyjazd całą szkołą do Krakowa w związku z kończącym się rokiem szkolnym, natomiast przedszkolaki
wybierają się do Bielska Białej, do kina, na film pt.
„Smerfy3”. Mają też zamiar „zahaczyć” o park rozrywki.
W związku ze zbliżającym się 26 maja Dniem Matki.
Wszystkim Mamusiom Kochanym składamy najlepsze życzenia.
Dużymi krokami zbliża się czerwiec, a w nim zakończenie roku szkolnego i oczekiwane wakacje. Zanim

OGŁOSZENIA
jednak to nastąpi to jeszcze wiele nas czeka. 1 czerwca
Dzień Dziecka i z tej racji wybieramy się, tj. przedszkole i klasa I i II do Kończyc bo zostaliśmy zaproszeni
przez tamtejsze przedszkolaki. Klasa III natomiast
będzie zwiedzać „mury budynku” przyszłej szkoły.
8 czerwca w ramach „PZU po lekcjach” obędzie się
Olimpiada Sportowa, w której rywalizowali będą zawodnicy z Pruchnej, Kończyc i oczywiście nasi zawodnicy
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„Sportowe Rudki”. Oczekujemy także wizyty w naszej
szkole Pana „Pająka” ze swoimi „pociechami”. Potem
jeszcze 21 czerwca Piknik Rodzinny, na który serdecznie
już teraz zapraszamy. I już tylko wakacje – hurrrrra!
Więcej informacji i zdjęć znajdą Państwo na stronie internetowej Naszej Szkoły: psprudnik.strefa.pl.
Zachęcamy do śledzenia wydarzeń także na facebooku
Powszechnej Szkoły w Rudniku
opracowała: Monika Tatka

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W czwartek, 1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwa
czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlimy się także za wszystkie dzieci w dniu
ich święta.
2. W niedzielę, 4 czerwca odbędzie się doroczna diecezjalna pielgrzymka ku czci Św. Jana Sarkandra na
Kaplicówkę w Skoczowie. Początek o godz. 10.30
w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
3. W poniedziałek, 5 czerwca przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św.
o 7.30 i 17.00 w kościele parafialnym oraz w Rudniku o 16.00. W tym dniu obchodzimy Misyjny
Dzień Chorych.
4. We wtorek, 13 czerwca – Dzień Fatimski.
Nabożeństwo Fatimskie po Mszy św. wieczornej.
5. W czwartek, 15 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o godz.
8.00 i 11.00
Po Mszy św. o godz. 8.00 wyruszy procesja Eucharystyczna ulicami Parafii do czterech ołtarzy.
I Ołtarz - p. Kraus, Siekierka
II Ołtarz - p. Piekar
III Ołtarz - p. Łazarz, Raszka
IV Ołtarz - probostwo

6. Piątek, 23 czerwca jest ostatnim dniem roku szkolnego i katechetycznego. Dzieci, młodzież rodziców,
nauczycieli i wychowawców zapraszamy na Mszę
św. dziękczynną.
7. W niedzielę, 25 czerwca na sumie o godz. 11.00
Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna w piątek, 23 czerwca po Mszy św. wieczornej.

CZERWIEC

02. VI. – Prawa Str. Piotrówki - piątek
ul. Kościelna 6, 7, 14 ;
ul. Szkolna 2, 2 A
09. VI. – Prawa Str. Piotrówki - piątek
ul. Stroma 18, 20, 10, 8, 2
16. VI. – Prawa Str. Piotrówki - piątek
ul. Wierzbowa 3, 4, 6, 11
ul. Kościelna 30
23. VI. – Prawa Str. Piotrówki - piątek
ul. Wierzbowa 19, 25, 10 A, 23, 29, 39
30. VI. – Prawa Str. Piotrówki - piątek
ul. Wierzbowa 16, 43
ul. Olszowa 14, 11, 9
.................................................................................

LIPIEC

07.VII. – Odnóżka - piątek
ul. Cieszyńska 34, 32, 30, 28
ul. Lipowa 4
14.VII. – Odnóżka - piątek
ul. Cieszyńska 8, 6, 12, 20,18
21.VII. – Odnóżka - piątek
ul. Lipowa 11, 9, 9 A, 10, 8
28.VII. – Odnóżka - piątek
ul. Żwirowa 5, 7
ul. Cieszyńska 15, 11, 21, 25
.................................................................................

SIERPIEŃ
04.VIII. - Statek - piątek
ul. Statek 1, 2, 3, 4, 5
11. VIII. - Statek - piątek
ul. Statek 10, 12, 16, 16 A, 18, 20
18.VIII. – Statek - piątek
ul. Statek 28, 26
ul. Cieszyńska 52, 56, 43, 48
25.VIII. – Holica - piątek
ul. Dolna 5, 16, 15, 13, 22
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Zapraszamy poczty sztandarowe, dzieci I - szo
Komunijne w strojach, dzieci sypiące kwiaty przed
Najświętszym Sakramentem, panów do niesienia
baldachimu oraz wszystkich wiernych do licznego
udziału w Uroczystości Bożego Ciała.		
Dzieci I - szo Komunijne zapraszam do udziału
w procesji również w oktawie Bożego Ciała tj. do
Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa - do
23 czerwca.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
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INTENCJE

INTENCJE MSZALNE
01.06.2017 I Czwartek Wspomnienie Św. Justyna,
męczennika

16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 1. Za + Stanisława Kuczaj, ++ rodziców z obu stron.
2. Za ++ Felicję, Michała i Józefa Kaźmierczak, Stanisława, Zofię, Albina i Józefa Karas, Ks. Franciszka Kubaloka.

02.06.2017 I Piątek

16.00 Rudnik: Z okazji 80 urodzin Anny z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Wiktora Staniek, jego rodziców, dziadków: Annę, Alojzego, Marię, Józefa Szajter,
+ chrzestną Marię oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

03.06.2017 I Sobota Wspomnienie Świętych
męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
8.00

Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Panny.
16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 Za + Małgorzatę Parchańską.

04.06.2017 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
7.30

Za ++ rodziców Marię, Józefa Brachaczek, siostrę
Antoninę, jej męża Emila, braci Józefa i Wiktora, jego
żonę Zofię, Emilię, Walentego, Stanisława Sztymon,
++ z rodzin Szaijter, Brachaczek, Fusik; domostwo do
Opatrzności Bożej.
9.30 Rudnik: Za ++ Stefanię, Leona Siąkała, dziadków Monikę, Jana Matuszek, Annę, Ludwika Kuboszek, Justynę, Rudolfa Chmiel, Katarzynę, Wacława Siąkała, ++
z rodzin Siąkała, Matuszek, Tomica Gabzdyl, Chmiel;
domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00 Z okazji 18 urodzin Martyny z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.
16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 Za ++ Marię Chmiel w 1 rocznicę śmierci, męża Leopolda, syna Jana, ++ z rodzin Chmiel i Probst.

05.06.2017 Poniedziałek Święto Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła

Czerwiec 2017 ANIOŁ KOŃCZYCKI

7.30

Za ++ Annę Żyła, męża Pawła, Małgorzatę
i Jana Szewczyków.
16.00 Rudnik: Za ++ Justynę Machej w 10 rocznicę śmierci, męża Józefa, Jana i Zofię Parchański, Władysława
Balcarek, Mateusza Wróbel, Józefa Ćwięczek, Tomasza Przeor; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Za ++ Emilię Bijok w 4 rocznicę śmierci, męża Gustawa, synową Grażynę, zięcia Mariana; domostwo do
Opatrzności Bożej.

06.06.2017 Wtorek
8.00

Za ++ Roberta Majętnego, Antoniego Kuchejda, Alojzego Jurgała, Jana Szajter, Alojzego Gospodarczyka,
dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ Marię, Karola Kuś, córkę Agnieszkę, syna Józefa, domostwo do Opatrzności Bożej.

07.06.2017 Środa

16.00 Rudnik: Za ++ Zofię, Adolfa Machej, zięcia Roberta,
Joannę, Franciszka Żywczok; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Ks. Tadeusza Czerneckiego w rocznicę śmierci, Ks. Józefa Adamczyka, Ks. Franciszka Kubaloka,
Ks. Mariana Gazka.

08.06.2017 Czwartek ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 1. Za ++ Alojzego Kula w 10 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, siostrę, 3 szwagrów, szwagierkę Helenę,
dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Annę, Jana Macura, córkę Marię Janik, + Stanisława Bagieńskiego.

09.06.2017 Piątek

16.00 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, córki
Martę, Amalię, Anielę, synów Emila i Wilhelma, zięciów, ++ Irenę , Józefa Dędys, + Ks. Tadeusza Czerneckiego.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra,
Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona.

10.06.2017 Sobota Wspomnienie Bł. Bogumiła,
biskupa
8.00

Za ++ rodziców Annę, Waleriana, Bronisławę, Józefa,
brata Kazimierza, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 Z okazji 60 urodzin Władysława z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie na dalsze lata życia oraz opiekę Opatrzności
Bożej dla całej rodziny.

11.06.2017 Niedziela UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
7.30

Za ++ Zofię Gremlik w 8 rocznicę śmierci, męża Jana,
++ ich rodziców.
9.30 Rudnik: Za ++ Wandę Gabzdyl w rocznicę śmierci,
rodziców Marię, Józefa Panek, teściów Annę, Pawła
Gabzdyl, ++ z rodziny.
11.00 Za ++ Pawła Legierskiego w 15 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 Za ++ Stanisława Kuczaj, rodziców, teściów, rodzeństwo, Edwarda i Danielę Foltyn, ++ z rodzin Kuczaj
i Rakoczy.

12.06.2017 Poniedziałek

8.00 Za + Marię Jurgała - od koleżanek z Łubowca II.
17.00 Za ++ Alojzego Walicę, żonę Martę, syna Alojzego,
++ z rodzin Walica, Tengler i Ciesielski.

13.06.2017 Wtorek Wspomnienie Św. Antoniego
z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
8.00

Za ++ Annę Ściskała w 12 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Ściskała, Gwóźdź, Drałus.
17.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Św. Antoniego Padewskiego z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie, a dla ++
rodziców i syna Jarosława o Radość Nieba.
17.30 Nabożeństwo Fatimskie

14.06.2017 Środa Wspomnienie Bł. Michała Kozala,
biskupa i męczennika

16.00 Rudnik: Za ++ ojca Zdzisława Werłos, dziadków, ++ z rodzin Werłos i Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Za ++ Józefa Siekierkę, żonę Stefanię, rodziców, zięcia Władysława, wnuków Tadeusza i Krzysztofa, synową Bożenę, dusze w czyśćcu cierpiące.

INTENCJE
15.06.2017 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 Za ++ Marię Sadlik, rodziców z obu stron, szwagrów:
Franciszka, Antoniego Foltyn, Franciszka Herman,
Alojzego Pieczonkę, Władysława Żyłę, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.00 Godzina Święta - Nabożeństwo do NSPJ

16.06.2017 Piątek

16.00 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 2 synów, 3
córki, zięciów, ++ Irenę Dędys, męża Józefa.
17.00 Za ++ Marię , Józefa Żywczok, rodziców z obu stron,
Alojzję, Józefa Kula, Alojzego Machej, córkę Wandę,
Wilhelma Żyłę; za rodzinę do Opatrzności Bożej.
21.00 Apel Jasnogórski

17.06.2017 Sobota Wspomnienie Św. Brata Alberta
Chmielowskiego, zakonnika
8.00

Za ++ Eugeniusza, Marię, Emila, Elżbietę Jurgała,
Jana, Annę Kabiesz, Józefa, Alojzję, Wiktora Żyła, całe
++ pokrewieństwo.
16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 Za ++ rodziców Zofię, Alojzego Franek, syna Józefa,
4 zięciów, 2 synowe, 2 wnuków; za całą rodzinę do
Opatrzności Bożej.

18.06.2017 XI NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30

Za ++ Emilię Bijok, braci Emila i Józefa, bratowe Marię
i Annę, rodziców Jana i Joannę; domostwo do Opatrzności Bożej.
9.30 Rudnik: Za ++ rodziców Julię, Józefa Ogrocki, Marię,
Józefa Machej, braci Władysława i Stanisława, bratową
Bronisławę, ++ dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu
cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00 1. Za ++ Emilię, Leona Gabzdyl, siostrę Helenę, Helenę, Karola Machej, syna Leona, rodziców Teresę, Józefa
Handzel, Joannę, Franciszka Machej, Mariannę, Józefa Szajter, syna Edwarda, ++ Ks. Franciszka Kubaloka,
Ks. Tadeusza Czerneckiego; domostwo do Opatrzności Bożej.
2. Za + Krzysztofa Pietrzyk, Józefa Gałuszkę, Anielę Ociepka, ++ z rodzin Gałuszka i Ćwięczek, dusze
w czyśćcu cierpiące.
16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 1. Za + męża Józefa Brachaczka w 9 rocznicę śmierci.
2. Za ++ Marię Tengler, rodziców Józefa i Marię Tengler.

19.06.2017 Poniedziałek

20.06.2017 Wtorek

8.00 Za + Erwina Lebiodę - od sąsiadów Jurgała - Urbańczyk
17.00 Za ++ Mariana Kocur w 4 rocznicę śmierci, jego rodziców Emilię i Antoniego, teściów Emilię, Gustawa Bijok,
szwagierkę Grażynę.

21.06.2017 Środa Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi,
zakonnika

16.00 Rudnik: Za ++ Walerię, Tadeusza Pawełek.
17.00 Za ++ Marię, Alojzego Ociepka, Jana, Alojzję Węglarzy, Pawła, Rozalię Ociepka, Józefa Gawlika, Romana
Karcha, Lucjana Antończyka.

22.06.2017 Czwartek

16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 1. Za ++ Annę, Piotra Parchańskich, Bronisławę Brachaczek, Zofię i Jana Gremlik, Małgorzatę Parchańską.

2. Z okazji rocznicy ślubu Anny i Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej.
19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.06.2017 Piątek UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA

16.00 Rudnik: Za ++ Joannę Tomica, męża Franciszka, ojców
Sławińskich; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Karola Herman, żonę Helenę,
rodziców Franciszka i Joannę, + siostrę Emilię, brata
Wincentego.

24.06.2017 Sobota UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA
8.00

12.00
15.00
16.30
17.00

Za ++ Henryka - w 20 rocznicę śmierci, żonę Krystynę,
syna Mirosława, córkę Małgorzatę.
Ślub rzymski: Katarzyna Szajter - Grzegorz Łojko
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Jana z okazji 50 urodzin.
Nabożeństwo do NSPJ
Z okazji 50 urodzin Grażyny i Ryszarda oraz 15 urodzin
syna Jakuba z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszym życiu.

25.06.2017 XII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30

Za ++ rodziców Wandę i Alojzego Klimosz, ++ z rodzin Czakon, Świerkosz, Klimosz i Chybiorz; za rodzinę do Opatrzności Bożej.
9.30 Rudnik: Za ++ Leona Machej w 6 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, dziadków ++ z rodziny; domostwo do
Opatrzności Bożej.
11.00 Chrzty – Roczki
16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 Za ++ Irenę, Władysława Hanzel, rodziców, teściów,
++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

26.06.2017 Poniedziałek
8.00

Za ++ męża Franciszka, rodziców, teściów, Joannę,
Józefa Gospodarczyk ++ z rodzin Zorychta i Handzel.
17.00 Za ++ Annę i Franciszka Żyła, syna Tadeusza, ++ z rodziny - od syna Władysława z rodziną.

27.06.2017 Wtorek
8.00

Za ++ Genowefę, Piotra Trylskich; domostwo do
Opatrzności Bożej.
17.00 Za ++ rodziców Annę, Jana Pinkas, ++ z ich rodzin,
Irenę, Władysława Hanzel, ++ z rodzin Czempiel
i Wawrzyczek.

28.06.2017 Środa Wspomnienie Św. Ireneusza,
biskupa i męczennika.

16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Alojzego i Stefanię Tomica,
Alojzego i Marię Wawrzyczek, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Za ++ Albinę, Franciszka Gorol, ++ z rodzin Gorol,
Dziendziel, Jurgała, Tomosz; domostwo do Opatrzności Bożej.

29.06.2017 Czwartek UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH
APOSTOŁOW PIOTRA I PAWŁA

16.30 Nabożeństwo do NSPJ
17.00 1. Z okazji 50 - tych urodzin Lucyny z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
Opatrzności Bożej dla rodziny.
2. Za ++ Józefa Piekar w 12 rocznicę śmierci, żonę
Emilię, syna Stanisława.

30.06.2017 Piątek

16.00 Rudnik: Za ++ Zofię, Józefa, Bronisława, Annę Gabzdyl, Jadwigę Michalską, Mariusza Czarkowskiego,
Jerzego Omiotek; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Msza św. 6 - tyg.
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8.00 Za + Józefa Walicę - od rodziny Walica z Łubowca.
17.00 Za ++ Marię Kurcius, rodziców, teściów, wszystkich
++ z rodziny.
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OGŁOSZENIA

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.06. – Wspomnienie Św. Justyna, męczennika
03.06. – Wspomnienie Świętych męczenników Karola
Lwangi i Towarzyszy
04.06. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
05.06. – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła
08.06. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana
10.06. – Wspomnienie Bł. Bogumiła, biskupa
11.06. – Uroczystość Najświętszej Trójcy
13.06. – Wspomnienie Św. Antoniego z Padwy, prezbitera
i doktora Kościoła
14.06. – Wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa
i męczennika
15.06 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
17.06 – Wspomnienie Św. Brata Alberta
Chmielowskiego, zakonnika
21.06. – Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
23.06. – Uroczystość najświętszego Serca Pana Jezusa
24.06. – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
28.06. – Wspomnienie Św. Ireneusza, biskupa i
męczennika
29.06. – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeństwo 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
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 - Nowenna
Pompejańska
I Czwartek – nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca zniewagi 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. 3 czerwca, 1 lipca, oraz 5 sierpnia
- od godz. 9.00
Nabożeństwa do NSPJ – w czwartek,
w sobotę i w niedzielę - o godz. 16.30
- pozostałe dni po Mszy św.

Spotkania:
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SŁUŻBA LITURGICZNA – piątek po Mszy św.

Nabożeństwa Pompejańskie

MINISTRANCI RUDNIK – środa po Mszy św.

godzina 19.00

Wspólnota Różańcowa – I sobota miesiąca
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

22 czerwca (tj. czwartek)

Zapraszamy do licznego udziału

MŁODZIEŻ - piątek po Mszy św.
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