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I NIEDZIELA ADWENTU
Czyt.: Iz 2,1-5;  Ps 122,1-2.4-5.6-7.8-9; Rz 13,11-14; Ewangelia: Mt 24,37-44
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w 
czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że 
przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: 
jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej 

ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie”.

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: (Rdz 3,9-15.20;  Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Ewangelia: Łk 1,26-38
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 

imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba 
na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

III NIEDZIELA ADWENTU (TZW. NIEDZIELA RADOŚCI - GAUDETE)
Czyt.: Iz 35,1-6a.10;  Ps 146,7.8-9a.9bc-10; Jk 5,7-10; Ewangelia: Mt 11,2-11
Na Chrystusie spełniają się proroctwa. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 
czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewi-
domi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi 
się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: 
„Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty 

ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet 
więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam 
wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

IV NIEDZIELA ADWENTU
Czyt.: Iz 7,10-14;  Ps 24,1-2,3-4,5-6; Rz 1,1-7; Ewangelia: Łk 23,35-43
Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida. 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła 
się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 
zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie 
bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu 

nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 
proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

NARODZENIE PAŃSKIE - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Iz 9,1-3.5-6;  Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13; Tt 2,11-14; Ewangelia: Łk 2,1-14
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten 
spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził 
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł 
dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 

dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich 
anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie 
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, 
które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”. 

ŚWIĘTEGO SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA - ŚWIĘTO
Czyt.: Dz 6,8-10;7,54-60;  Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17; Rz 1,1-7; Ewangelia: Łk 23,35-43
Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synago-
gach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 
Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie 
mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; 
dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. 

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony’.
   ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA - ŚWIĘTO

Czyt.: Syr 3,2-6.12-140;  Ps 128,1-2,3,4-; Kol 3,12-21; Ewangelia: Mt 2,13-15.19-233
Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; 
pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę 
i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: „Z 
Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i 

Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy 
zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany 
będzie Nazarejczykiem”. .
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ROZWAŻANIE ADWENTOWE

Kolejny adwent w naszym życiu. Kolejny czas oczekiwania  
i przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa, na Boże  
Narodzenie. Przychodzący Pan Jezus stale nas odwiedza. On czeka 
na  drzwi naszego serca, by zapukać, czy zostanie przyjęty.

kańców Betlejem, a Maryja i Józef z Bożym Dzieciątkiem 
pójdą dalej w poszukiwaniu dobrych ludzi, bo swoi Go 
nie przyjęli.

Święta Rodzino z Nazaretu zatrzymaj się na chwilę! 
Nie odchodź zaraz z naszej polskiej ziemi, bo tyle w niej 
bólu, doświadczenia, troski i cierpienia: ból ojca rodziny, 
bo stracił pracę, grzechy ulicy, narkotykowe zniewolenia, 
afery, korupcje, kłamstwa, społeczne przestępstwa, profa-
nacje krzyża. Doczekaliśmy takich czasów, że depczą po 
naszych świętościach. 

Święta Rodzino Nazaretańska rozwiej nad polskim 
niebem mgły fałszu, niech rozbłyśnie betlejemska gwiazda 
nadziei i pokaż nam Syna – Wschodzące Słońce Prawdy! 
Według słów adwentowego proroka Św. Jana i pouczeń 
Kościoła na stawiane sobie pytania i wątpliwości jak żyć, 
jak postępować? Odpowiedź jest jedna: żyć Bogiem, 
miłością, modlitwą i wziąć sobie do serca Boże przy-
kazania.

Szczęść Boże 
Ks. Proboszcz 

Rozważanie adwentowe

Przed ponad dwoma tysiącami lat Maryja z Józefem 
także szukali schronienia i dachu nad głową w Betlejem. 
Nikt nie chciał ich przyjąć, nigdzie nie było miejsca dla 
nich.

Wyobraźmy sobie, że dzisiaj przychodzi do nas Maryja 
z Józefem i szuka miejsca dla Jezusa. Pomyślmy, czy znaj-
dzie się miejsce dla Chrystusa? Teraz, w czasie nasilającej 
się walki z Kościołem, w hałasie i rozgardiaszu tego świata, 
w zabieganiu, trosce o jutro i rozterce współczesnych 
ludzi.

W każdym polskim domu powinno znaleźć się miejsce 
dla Bożego Dzieciątka. W każdym ludzkim sercu powinno 
być przygotowane godne miejsce dla Chrystusa. A zatem 
w czasie tych adwentowych oczekiwań uczyńmy rachu-
nek sumienia, przystąpmy do sakramentu pojednania, 
przebaczmy sobie urazy i przyjmijmy Go do naszego serca 
w Komunii Świętej. Jeżeli tego zabraknie, to nie dziwmy się, 
że jesteśmy podobni do ospałych i niegościnnych miesz-

Boże Narodzenie 2013

W czasie Bożego Narodzenia
Świętujmy narodziny Chrystusa,
który przyszedł na świat po to,
aby uwolnić ludzkość spod władzy
ciemności i grzechu.

Wszystkim Drogim Parafianom życzymy,
aby światło Bożej łaski,
które zabłysło w noc betlejemską,
rozjaśniło nasze serca, domy, rodziny i miejsca pracy,
rozpalając w nich pokój, miłość 
i nadzieję na jaśniejszą przyszłość.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Redakcja Anioła Kończyckiego oraz Duszpasterze

Ja przyszedłem na świat jako Światło
aby każdy kto we Mnie Wierzy
nie przestawał w ciemności
J 12, 46
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I NIEDZIELA ADWENTU
Czyt.: Iz 2,1-5;  Ps 122,1-2.4-5.6-7.8-9; Rz 13,11-14; Ewangelia: Mt 24,37-44
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w 
czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że 
przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: 
jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej 

ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie”.

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: (Rdz 3,9-15.20;  Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Ewangelia: Łk 1,26-38
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 

imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba 
na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

III NIEDZIELA ADWENTU (TZW. NIEDZIELA RADOŚCI - GAUDETE)
Czyt.: Iz 35,1-6a.10;  Ps 146,7.8-9a.9bc-10; Jk 5,7-10; Ewangelia: Mt 11,2-11
Na Chrystusie spełniają się proroctwa. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 
czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewi-
domi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi 
się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: 
„Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty 

ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet 
więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam 
wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

IV NIEDZIELA ADWENTU
Czyt.: Iz 7,10-14;  Ps 24,1-2,3-4,5-6; Rz 1,1-7; Ewangelia: Łk 23,35-43
Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida. 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła 
się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 
zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie 
bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu 

nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 
proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

NARODZENIE PAŃSKIE - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Iz 9,1-3.5-6;  Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13; Tt 2,11-14; Ewangelia: Łk 2,1-14
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten 
spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził 
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł 
dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 

dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich 
anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie 
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, 
które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”. 

ŚWIĘTEGO SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA - ŚWIĘTO
Czyt.: Dz 6,8-10;7,54-60;  Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17; Rz 1,1-7; Ewangelia: Łk 23,35-43
Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synago-
gach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 
Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie 
mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; 
dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. 

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony’.
   ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA - ŚWIĘTO

Czyt.: Syr 3,2-6.12-140;  Ps 128,1-2,3,4-; Kol 3,12-21; Ewangelia: Mt 2,13-15.19-233
Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; 
pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę 
i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: „Z 
Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i 

Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy 
zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany 
będzie Nazarejczykiem”. .
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KULT DZIECIĄTKA JEZUS

Kult Dzieciątka Jezus
Od pewnego czasu w pobliskich kościołach pojawiły się 

na ołtarzach figurki Dzieciątka Jezus. W naszym kościele 
również da się zauważyć nad amboną Dzieciątko Jezus 
w koronie, siedzące na tronie. Ponieważ o figurce tej mało 
wiemy postaram się przybliżyć jej historię. Niektórym 
wiadomo, że jest to prezent księdza Proboszcza po odby-
tej pielgrzymce do Pragi. W kilku następnych artykułach 
postaram się opisać kult Dzieciątka Jezus.

Pierwszymi, którzy oddali cześć Dzieciątku Jezus byli 
Maryja, św. Józef, pasterze, magowie, Symeon i Anna, 
a także aniołowie. 

W IV wieku wraz z rozwojem wielu rozmaitych 
herezji powstała potrzeba teologiczna uzasadnie-
nia bóstwa Jezusa narodzonego z Maryi Dziewicy. 
Wtedy wprowadzono oficjalnie do liturgii święto 
Epitanii (nazwa kościelna święta Trzech Króli) i 
Bożego Narodzenia. W tym czasie powstało wiele 
hymnów ku czci Dzieciątka Jezus.

Od VII wieku w Rzymie czczono relikwie 
żłóbka betlejemskiego. Dziś te relikwie 
umieszczone są w relikwiarzu, znajdują 
się w bazylice Santa Maria Maggiore. 
Pod koniec średniowiecza pojawiły się 
sanktuaria Dzieciątka Jezus we: Fran-
cji, Belgii, Bawarii, Westfalii, Niemczech, 
Monachium, Austrii, Szwajcarii, Włoszech. 
Jednak najsłynniejszym był karmelitański klasz-
tor we francuskim Beaune.

Od XVII wieku najważniejszym ośrodkiem kultu 
Dzieciątka Jezus w Europie jest Praga, gdzie w kościele 
pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej znajduje się 
cudowna figurka Dzieciątka Jezus.

Wielką czcicielką Dzieciątka Jezus była hiszpańska 
karmelitanka, św. Teresa z Avila. Święta, reformując karme-
litańskie klasztory, wprowadziła zwyczaj nabożeństwa do 
Dzieciątka Jezus.

To właśnie karmelici, w szczególności francuscy, rozpo-
wszechnili kult Dzieciątka Jezus.

Kolejną wielką karmelitanką, oddaną kultowi Dzie-
ciątka Jezus, szczególnie w postaci Praskiego Dzieciątka, 
czyli Jezulatka, była św. Teresa z Lisieux, czyli św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Według św. 
Teresy, aby być prawdziwym przyjacielem Dzieciątka 

Jezus, trzeba pielęgnować i rozwijać w sobie ewangeliczne 
cechy dziecięctwa, do których należą: pokora, prosto-
ta, i spontaniczność, bezgraniczna ufność i całkowite 
zawierzenie, miłość i serdeczność, wewnętrzna wolność, 
czystość serca i ubóstwo. Aby to osiągnąć, należy podjąć 
trud wychodzenia z grzechów, egoizmu i podtrzymywać 
przyjaźń z Bogiem poprzez odkrywanie Jego woli.

W Polsce kult dzieciństwa Jezusa propagują, między 
innymi, siostry karmelitanki od Dzieciątka Jezus, których 

dom generalny mieści się w podwarszawskich Markach. 
Jednym z ośrodków kultu Dzieciątka Jezus w Polsce, 
oprócz znanej Jodłowej na Podkarpaciu, jest Bąblin 
w Wielkopolsce.

W 2003 roku nastąpiła Intronizacja Figury i Kultu 
Najświętszego Dzieciątka Jezus w kaplicy bąbliń-
skiego klasztoru Księży Misjonarzy.

Bractwo Dzieciątka Jezus
Formacją, która szczególnie dba o kult 

i nabożeństwa do Dzieciątka Jezus, jest 
Bractwo Praskiego Dzieciątka Jezus. 

Stowarzyszenie to stara się szerzyć idee 
życia według zasad miłości i ducha 
dziecięctwa Bożego poprzez rozważanie 
i naśladowanie życia Jezusa w Nazarecie. 

Do stowarzyszenia może należeć każdy 
katolik, który ukończył 10 lat. Nowo przyjęty 

otrzymuje medalik Praskiego Dzieciątka Jezus 
i zostaje wpisany do księgi bractwa.

Do obowiązków członków bractwa należy: codzienna 
modlitwa, udział w nabożeństwach ku czci Dzieciątka 
Jezus, odprawianie nowenny przed Bożym Narodze-
niem w intencji obrony życia, częste przystępowanie do 
spowiedzi i Eucharystii, uczestniczenie w spotkaniach 
bractw, noszenie medalika. W domu powinni umieścić na 
honorowym miejscu figurkę Dzieciątka Jezus, odmawiać 
wspólną, rodzinną, wieczorną modlitwę, dbać o rozwój 
duchowy.

Członkowie bractwa mogą uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami w dzień przyjęcia do bractwa, 
w uroczystość Narodzenia Pańskiego, Świętej Rodziny, 
w dzień święta bractwa, czyli w uroczystość Objawienia 
Pańskiego.

c.d.n 
Władysław

ZAPROSZENIE

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 21.12.2013 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 
Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl
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MODLITWA EWANGELIĄ

Na każdej Mszy świętej podczas liturgii Słowa Bożego 
Kościół czyta nam Ewangelię. Nie zawsze ją słyszymy. 
Nasze zmartwienia, zmęczenie, wewnętrzny hałas czy brak 
skupienia sprawiają, że mijamy się z Nią. Tymczasem Dobra 
Nowina jest skarbem ukrytym na „roli” naszej codzienno-
ści. Kiedy ją odkrywamy, staje się jak światło u naszych 
stóp, jak chleb, który zaspokaja głód, jak źródlana woda, 
która gasi pragnienie, jak latarnia, która oświetla drogę, jak 
reguła życia, która uczy rozeznawać i wybierać pomiędzy 
dobrem i złem, między Bożym i ludzkim myśleniem. Aby 
tak się stało, Ewangelia potrzebuje zażyłego spotkania 
z naszym umysłem i sercem. Zwłaszcza z sercem! Może 
dotrzeć do niego, kiedy potrafimy się zatrzymać, słuchać, 
medytować i kontemplować otrzymane Słowo. Niejedno-
krotnie chcemy, ale nie potrafimy. Szukamy pomocy jak 
najprostszej, przewodnika, który poprowadzi nas do serca 
tekstu i pomoże skonfrontować z nim własne życie.

Nie jest łatwo modlić się i żyć Słowem tak, aby medy-
tacja mogła przenikać cały nasz dzień, a nie tylko czas na 
nią wyznaczony. Najtrudniej zachowywać przemodlone 
Słowo w warunkach codzienności pełnej pracy, rozma-
itych wyzwań, niespodzianek i napięć. „Modlitwa Ewan-
gelią na każdy dzień” Krzysztofa Wonsa SDS proponuje 
drogę „pięciu kroków”, rozłożonych na cały dzień tak, aby 
słuchanie Słowa otwierało i zamykało przeżywany dzień, 
a także przenikało i oświecało wydarzenia, spotkania, 
doświadczenia, które wypełniają naszą codzienność. 
Proponowana droga ma pomóc dobrze wypełniać nasze 
obowiązki, a jednocześnie przebywać w zażyłej więzi ze 
Słowem, tak, aby nasze zamiary, decyzje i czyny czerpały 
ze źródła Ewangelii.

Oto pięć kroków formacyjnych, z których składa się 
droga modlitwy Ewangelią w ciągu dnia. 

I krok: O co proszę? - wyrażenie duchowego pragnienia
Pierwszy krok na drodze modlitwy Ewangelią zachę-

ca, aby przygotować się do słuchania Słowa. Może w tym 
pomóc praktyka czytania Ewangelii w wieczór poprze-
dzający (np. czytanie już w sobotę wieczorem Ewangelii 
przewidzianej na niedzielną Eucharystię), w klimacie ciszy 
i wewnętrznej wolności od zajęć i pośpiechu. Przygotowa-
nie powinno polegać na uważnym przeczytaniu Ewangelii, 
aby nasycić jej treścią swój umysł, uczucia i wolę. Ważne 
jest, żeby na podstawie tej Ewangelii określić sobie 
konkretną prośbę o owoc medytacji ewangelicznej. Chodzi 
o to, aby prośba wzbudzona wieczorem towarzyszyła nam 
przez cały następny dzień.

II krok: Modlitwa i osobista medytacja
Słowo trzeba umiłować i z miłością pielęgnować 

w swoim sercu. Dlatego proponuje się , aby wrócić do 
czytanej Ewangelii poprzez osobistą modlitwę. W tym 
celu, jako pomoc, w kolejnych numerach Anioła Kończyc-
kiego, podane będą punkty do medytacji nad Ewangelią 
z kolejnych niedziel miesiąca.

III krok: Zachowanie i rozważanie Słowa, które najbar-
dziej poruszyło mnie na medytacji

Szczere otwarcie się na działanie Słowa sprawia, że 
ujawniają się najskrytsze poruszenia naszego serca. Słowo 
pomoże nam odkryć nasz sposób myślenia i wartościo-
wania, nasze przywiązania i intencje, jakimi kierujemy 

się przy podejmowaniu wyborów. 
Trzeba więc świadomie zatrzymać się 
nad Słowem, którym Bóg najmocniej 
poruszył nasze serce, zachowywać je 
i rozważać w swoim wnętrzu. Należy zwrócić uwagę 
zarówno na poruszenia pozytywne jak i negatywne, które 
bywają bardzo bolesne i często budzą w nas opory i chęć 
ucieczki od nich. Trzeba starać się przezwyciężyć opór, 
nazwać poruszenia po imieniu i głośno wypowiadać je 
przed Bogiem. Chodzi o to, aby spojrzenie na życie w 
świetle Słowa było bardzo konkretne, aby docierało do 
wydarzeń, postaw i napięć, z których składa się codzienne  
życie (J. Augustyn). Doświadczenia i decyzje rodzące się 
pod wpływem przemodlonego Słowa warto zamieniać w 
„wyrażaną spontanicznie modlitwę serca”. Chodzi o krótka 
modlitewną formułę np. „Panie, nasycaj mnie swoją miło-
ścią.”, którą można odmawiać głośno lub w ciszy, albo też 
jedynie w myśli. Ważne jest to, aby odmawiać ją powoli, 
mając poczucie obecności Boga.

IV krok: Wieczorne spotkanie z Bogiem
Wieczorem, kiedy dzień powoli dobiega końca, 

z perspektywy minionego czasu  można zobaczyć, jak 
odsłaniała się moc Słowa i jak wypełniało się Ono w naszym 
osobistym życiu. Dopiero wieczorem Słowo, które otwie-
rało nasz dzień, ukazuje się jasne i zrozumiałe, ponieważ 
żyje i działa w konkretnych wydarzeniach ludzkiego życia 
(A. Cencini). W wieczornym spotkaniu z Bogiem należy 
opowiedzieć Panu o chwilach, w których doświadczyłem 
Jego szczególnej miłości. Następnie spoglądając na swoje 
uczucia, myśli i pragnienia przejść od wydarzenia do 
wydarzenia dnia i zobaczyć jak odpowiadałem na Słowo. 
Wyrazić Bogu swoją wdzięczność. Rozeznać i przeprosić 
Boga za wybory i czyny , w których nie odpowiadałem na 
Jego Słowo. Ponowić modlitwę serca, która była owocem 
porannej medytacji.

V krok: Dzielenie się Słowem Bożym
Piąty krok można realizować w zależności od możliwo-

ści, jakie przynosi dzień. Takie spotkanie ze Słowem, we 
wspólnocie np. rodzinnej może mieć szczególne znacze-
nie. Osoby, które doświadczyły spotkania ze Słowem 
w codzienności, pielęgnowały je w sobie i rozważały, mogą 
stać się dla siebie prawdziwymi świadkami ewangelicz-
nych wydarzeń. Praktyka dzielenia się Słowem może być 
przeżywana jedynie w pełnej wolności przez osoby, które 
tego pragną i oczekują. Trzeba wtedy zatroszczyć się o to, 
aby spotkaniom towarzyszył klimat wzajemnego szacunku 
i pełnej dyskrecji.

Pewien mnich starożytny rozkochany w praktyce 
rozważania Słowa zachęca nas: „Zatrzymaj to, co masz już 
w ręku, trzymaj i często dotykaj, długo i z miłością, Słowo 
Życia: czytaj i znów czytaj Księgę Życia, którą czyta Jezus, 
a która jest samym Jezusem. Skieruj się ku niej… Przyoblecz 
się na nowo w twojego Oblubieńca, Pana naszego Jezusa 
Chrystusa… Jego Słowo jest ogniem… Odpoczywaj podczas 
tego zajęcia” (Gilbert z Hoyland). Niech naszym spotka-
niom ze Słowem Boga towarzyszy zawsze taki klimat 
uwagi i miłości.

na podstawie „Modlitwa Ewangelią na każdy dzień” 
Krzysztofa Wonsa SDS 

Alina

Modlitwa Ewangelią
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Kult Dzieciątka Jezus
Od pewnego czasu w pobliskich kościołach pojawiły się 

na ołtarzach figurki Dzieciątka Jezus. W naszym kościele 
również da się zauważyć nad amboną Dzieciątko Jezus 
w koronie, siedzące na tronie. Ponieważ o figurce tej mało 
wiemy postaram się przybliżyć jej historię. Niektórym 
wiadomo, że jest to prezent księdza Proboszcza po odby-
tej pielgrzymce do Pragi. W kilku następnych artykułach 
postaram się opisać kult Dzieciątka Jezus.

Pierwszymi, którzy oddali cześć Dzieciątku Jezus byli 
Maryja, św. Józef, pasterze, magowie, Symeon i Anna, 
a także aniołowie. 

W IV wieku wraz z rozwojem wielu rozmaitych 
herezji powstała potrzeba teologiczna uzasadnie-
nia bóstwa Jezusa narodzonego z Maryi Dziewicy. 
Wtedy wprowadzono oficjalnie do liturgii święto 
Epitanii (nazwa kościelna święta Trzech Króli) i 
Bożego Narodzenia. W tym czasie powstało wiele 
hymnów ku czci Dzieciątka Jezus.

Od VII wieku w Rzymie czczono relikwie 
żłóbka betlejemskiego. Dziś te relikwie 
umieszczone są w relikwiarzu, znajdują 
się w bazylice Santa Maria Maggiore. 
Pod koniec średniowiecza pojawiły się 
sanktuaria Dzieciątka Jezus we: Fran-
cji, Belgii, Bawarii, Westfalii, Niemczech, 
Monachium, Austrii, Szwajcarii, Włoszech. 
Jednak najsłynniejszym był karmelitański klasz-
tor we francuskim Beaune.

Od XVII wieku najważniejszym ośrodkiem kultu 
Dzieciątka Jezus w Europie jest Praga, gdzie w kościele 
pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej znajduje się 
cudowna figurka Dzieciątka Jezus.

Wielką czcicielką Dzieciątka Jezus była hiszpańska 
karmelitanka, św. Teresa z Avila. Święta, reformując karme-
litańskie klasztory, wprowadziła zwyczaj nabożeństwa do 
Dzieciątka Jezus.

To właśnie karmelici, w szczególności francuscy, rozpo-
wszechnili kult Dzieciątka Jezus.

Kolejną wielką karmelitanką, oddaną kultowi Dzie-
ciątka Jezus, szczególnie w postaci Praskiego Dzieciątka, 
czyli Jezulatka, była św. Teresa z Lisieux, czyli św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Według św. 
Teresy, aby być prawdziwym przyjacielem Dzieciątka 

Jezus, trzeba pielęgnować i rozwijać w sobie ewangeliczne 
cechy dziecięctwa, do których należą: pokora, prosto-
ta, i spontaniczność, bezgraniczna ufność i całkowite 
zawierzenie, miłość i serdeczność, wewnętrzna wolność, 
czystość serca i ubóstwo. Aby to osiągnąć, należy podjąć 
trud wychodzenia z grzechów, egoizmu i podtrzymywać 
przyjaźń z Bogiem poprzez odkrywanie Jego woli.

W Polsce kult dzieciństwa Jezusa propagują, między 
innymi, siostry karmelitanki od Dzieciątka Jezus, których 

dom generalny mieści się w podwarszawskich Markach. 
Jednym z ośrodków kultu Dzieciątka Jezus w Polsce, 
oprócz znanej Jodłowej na Podkarpaciu, jest Bąblin 
w Wielkopolsce.

W 2003 roku nastąpiła Intronizacja Figury i Kultu 
Najświętszego Dzieciątka Jezus w kaplicy bąbliń-
skiego klasztoru Księży Misjonarzy.

Bractwo Dzieciątka Jezus
Formacją, która szczególnie dba o kult 

i nabożeństwa do Dzieciątka Jezus, jest 
Bractwo Praskiego Dzieciątka Jezus. 

Stowarzyszenie to stara się szerzyć idee 
życia według zasad miłości i ducha 
dziecięctwa Bożego poprzez rozważanie 
i naśladowanie życia Jezusa w Nazarecie. 

Do stowarzyszenia może należeć każdy 
katolik, który ukończył 10 lat. Nowo przyjęty 

otrzymuje medalik Praskiego Dzieciątka Jezus 
i zostaje wpisany do księgi bractwa.

Do obowiązków członków bractwa należy: codzienna 
modlitwa, udział w nabożeństwach ku czci Dzieciątka 
Jezus, odprawianie nowenny przed Bożym Narodze-
niem w intencji obrony życia, częste przystępowanie do 
spowiedzi i Eucharystii, uczestniczenie w spotkaniach 
bractw, noszenie medalika. W domu powinni umieścić na 
honorowym miejscu figurkę Dzieciątka Jezus, odmawiać 
wspólną, rodzinną, wieczorną modlitwę, dbać o rozwój 
duchowy.

Członkowie bractwa mogą uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami w dzień przyjęcia do bractwa, 
w uroczystość Narodzenia Pańskiego, Świętej Rodziny, 
w dzień święta bractwa, czyli w uroczystość Objawienia 
Pańskiego.

c.d.n 
Władysław

ZAPROSZENIE

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 21.12.2013 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 
Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl
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CZY MOŻE BYĆ COŚ WARTOŚCIOWSZEGO?

Chcę dziś skupić uwagę na modlitwie, która jest 
rozmową z Bogiem. Gdy ludzie przestają ze sobą rozma-
wiać, stają się coraz bardziej obcy sobie. Gdy przestają 
rozmawiać z Bogiem, odwracają się od Niego i sami się 
wyobcowują.

Różne mogą być formy modlitwy. Jedną z nich jest wsłu-
chiwanie się w głos samego Boga, który do ludzi skierował 
swe Słowo, a jest nim Pismo Święte.

Jestem pod wielkim wrażeniem udostępnionego nam 
przez P. Alinę w numerze 9/2013 Anioła Kończyckiego 
„Miłosnego Listu od Ojca.” Ten numer szczególnie chcę 
przechowywać, by czasem do niego wracać. Zachęcam do 
tego też wszystkich. Autor tej modlitwy przewertował całe 
Pismo Św. i wybrał kilkadziesiąt najznakomitszych słów 
zawsze aktualnych, dla każdego człowieka, każdej epoki 
i każdego zakątka globu. Czy może być coś wspanialszego 
nad to, co patriarchowie, prorocy, apostołowie i ewange-
liści pod natchnieniem Ducha Świętego powiedzieli nam 
o Bogu?

Czasem się uskarżamy, że modlitwa przychodzi nam nie 
za lekko, brakuje nam słów. Uczniowie Jezusa też prosili 
swego Mistrza: „Panie, naucz nas się modlić.” Spróbujmy 
zdjąć  z półki Biblię, otworzyć. Przez nią Bóg do nas prze-
mawia. Pomyślmy, czy dajemy Mu odpowiedź – na Jego 
nieskończoną miłość. On nas stworzył na swoje podobień-
stwo, a dziś – ile tego podobieństwa w nas zostało?

Wracając do „Listu” - może ktoś powie, że jest on zlep-
kiem wyrywanych z kontekstu fragmentów. Czy jednak 

potrzeba szerszego kontekstu, jeżeli wypowiedź jest tak 
jednoznaczna jak np. ta: „Kiedy twoje serce jest złamane, 
jestem tobie bliski.” (Ps 34,18). Nic od tych Bożych słów 
odjąć ani dodać do nich nie możemy, choćbyśmy – jak się 
często mówi - „czytali między wierszami.”

Czy to jest nowość, że Kościół zachęca dziś do modlitwy 
Słowem Bożym? Niezupełnie. Przecież Modlitwa Pańska 
(Ojcze nasz) – znana od dzieciństwa – jest wiernym zapi-
sem słów Chrystusa pozostawionym nam przez ewange-
listów. Powtarzane w codziennym pacierzu, modlitwie 
różańcowej, modlitwie południowej Pozdrowienie Aniel-
skie (Zdrowaś Mario) składa się z cytatów Łukaszowej 
ewangelii.

Dziękuję Pani Alinie, że dokonała takiego wyboru na 
listopad.

Statystyki są niewesołe: przeciętny człowiek czyta 
coraz mniej książek, a jeśli to prawda, to czyta też i rzadko 
Biblię. Chciałbym dyskretnie zachęcić do otwarcia się na 
Biblię i do jej otwarcia, i czytania. Znajdziemy tam wszyst-
ko, co Bóg chciał nam o sobie i o nas powiedzieć! Pewnie, 
że Księga Święta nie mówi np. o bombie atomowej czy 
obozach koncentracyjnych, ale mówi o grzechu. Biblia nie 
używa takich pojęć jak: pomoc humanitarna czy wolonta-
riat, ale mówi o miłosierdziu.

Czy może być coś wartościowszego, nad lekturę Pisma 
Świętego ?

Józef

Czy może być coś wartościowszego?

Poznałam Panią Psycholog, która opowiedziała mi świadectwo swojego życia. W jej 
sąsiedztwie mieszała kobieta, matka dwójki dzieci, która w wieku lat czterdziestu zaszła 
w ciążę z trzecim dzieckiem. Pod wpływem innej,  prominentnej mieszkanki postanowiła 
ciążę usunąć.Uznała, że w tym wieku nie przystoi rodzić dzieci, bo to niewygodne. Po 
zabiegu pojawiły się potworne wyrzuty sumienia, przestała kochać swoje nastoletnie 
dzieci, wszędzie widziała swoje nienarodzone dziecko, w kościele zaatakowała lekarza, 
który dokonał aborcji. Kobieta obecnie leczy się psychiatrycznie, jest pod wpływem silnych 
leków, nie ma rzeczywistego kontaktu ze światem, jest bardzo schorowana.

Matka nienarodzonego

Pani Psycholog skomentowała, iż  wiele mówi się 
o prawie wyboru kobiety, o prawie decydowania o jej 
ciele,  trwają spory od kiedy połączone komórki ludzkie 
są człowiekiem. Za to bardzo mało mówi się o psychice 
kobiety, o wpływie aborcji na jej zdrowie i życie.  Z jej 
obserwacji wynika, że zdarza się blokada  u kobiet,  które 
długo stosują antykoncepcję, a następnie chcą urodzić 
dziecko  i nie potrafią . Wszelkie badania wskazują, że 
organizm jest zdrowy, a kobieta nie zachodzi w ciążę, bo  
jej organizm zaprogramował się już  na nierodzenie (nie 
łatwo mu się przestawić, gdy nagle zmieni się wola kobie-
ty). Zdarzają się również tragedie, kiedy mama rodzi w 
końcu upragnione dziecko, a wcześniej usunęła ciążę. Nie 

potrafi dziecka kochać, bo uważa, że skrzywdziła dziecko 
poprzednie, więc nie może przekazywać uczucia następ-
nemu.  Zjawisko blokady w organizmie mogą również  
wywoływać farmakologiczne środki poronne, które przez 
ginekologów zlecane są jak jako antykoncepcyjne. 

Po tej  rozmowie pojawiła się u mnie refleksja :  modląc 
się o dzieci nienarodzone, prowadząc duchową adopcję 
dziecka nienarodzonego , modlimy się również za jego 
mamę i jej los. 

 ADS Sylwia Grzebień.
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NIECH SERCE TWE NIEPOKALANE ZMIENI ŚWIAT!

O Niepokalana - Przeczysta Matko Słowa- pragnę towa-
rzyszyć Tobie, być z Tobą, trwać przed obliczem Boga.

Duchu Święty, daj nam światłe oczy serca, otwórz je 
do końca na orędzie Pani Fatimskiej, na wierne prakty-
kowanie pierwszych pięciu sobót miesiąca i Komunie 
Święte wynagradzające – tak jak tego pragniesz, Pani 
Niepokalana. Siostra Łucja ufała 
obietnicom Maryi, które przez 
rozpowszechniane i praktyko-
wane nabożeństwo obalą bicz 
wojny. Pokój lub wojna – zależy 
od nabożeństwa do Niepokala-
nego Serca, od poświęcenia, od 
naszego żarliwego wypełniania 
próśb Matki.

Kluczem do trwałego poko-
ju na świecie jest zbawienie 
dusz poprzez pokutę i modlitwę 
różańcową, nabożeństwo pierw-
szych pięciu sobót, spowiedź, 
Komunię Świętą wynagradzającą 
i zawierzenie.

Fatima – to nadzieja, pokój 
i radość, to troska Jej Syna o 
zbawienie wieczne wszystkich 
ludzi.

Droga Niepokalanej to droga 
posłuszeństwa. 

Ona idzie w świat, idzie do 
człowieka potrzebującego, do 
Elżbiety swej krewnej! Wyrusza 
z pośpiechem.

Maryja jest wielka dlatego właśnie, że zabiega nie 
o własną wielkość. Jest pokorna: ma być „służebnicą 
Pańską (Łk 1,36—48). Oddaje się do dyspozycji działa-
niu Boga, ma udział w zbawieniu świata. Jest Niewiastą 
nadziei, wiary. „Błogosławiona, któraś uwierzyła” – mówi 
do Niej Elżbieta (Łk 1,45) Magnificat – portret jej duszy- 
utkany z nici Pisma Św., z nici Słowa Bożego. Szczęśliwa 
św. Elżbieta, napełniona Duchem Świętym! Szczęśliwy św. 
Jan, który już w łonie matki poznał zbawiciela i otrzymał 
Jego łaskę. Szczęśliwy Zachariasz, który został uwolniony 
od kary pozbawienia mowy i na nowo wielbił Boga i proro-
kował. Tą radością zostali obdarzeni za pośrednictwem 
Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego. Wszędzie tam, gdzie 
Ona przychodzi, jest obecna Trójca Przenajświętsza i obja-
wia się szczególnie działanie Ducha Świętego. 

O Maryjo! Pierwsze Tabernakulum Jezusa na ziemi. 
Pierwsza Jego czcicielko! Daj nam, prosimy, Twe 
uczucia miłości i uwielbienia, jakie miałaś dla Dzie-

ciątka Jezus, dla Jezusa młodzieńca, nauczyciela, dla 
Jezusa cierpiącego, dla Zmartwychwstałego, abyśmy 
tę miłość, uwielbienie i cześć przelewali na Jezusa – 
Hostię w Najświętszym Sakramencie utajonego.

O Najświętsza Panno od Przenajświętszego Sakra-
mentu, wejrzyj na nieszczęśliwych, którzy odsunęli się od 

Stołu Pańskiego z powodu braku 
wiary lub z pragnienia ziemskich 
rozkoszy. Zwróć ich do Niego, 
niech pożywają Chleb Żywota, po 
którym już niczego pragnąć nie 
będą. Szczera, gorąca miłość Jezu-
sa – Hostii – przewyższa wszystkie 
rozkosze ziemi.

Sam Jezus powiedział, zapew-
nił: „Ja jestem ten chleb życia. 
Przychodzący do mnie nie będzie 
pragnął kiedykolwiek.” (Jn 6,35)

Zastanówmy się teraz:
Jak przyjmuję Jezusa – Hostię? 

Z jaką intencją przystępuję do 
Komunii Świętej? Matka Boża 
prosi nas o Komunie Święte wyna-
gradzające „za grzechy nasze  
i całego świata”.

Czy odmówię? Co nie pozwa-
la mi do końca pójść za głosem 
Maryi? Kto mnie powstrzymuje? 
Zniechęca? Lekceważy prośby 
Matki Odkupiciela?

W chwili ciszy oddajmy to 
wszystko miłującemu zawsze 

Sercu Maryi Niepokalanej.
Matko moja najmilsza, pokój ludziom niosąca, zatro-

skana o nas, czuwająca nad nami, wybacz nam bo „nie 
wiemy, co czynimy…” – wciąż nie czyniąc zadość Twym 
prośbom.

Błagamy:
Pomóż nam pokonywać wszelkie zasadzki znie-

chęcenia. Pomóż przezwyciężać to uśpienie, byśmy 
budzili się do naszego życia – do życia w prawdzie.

Śpiesząc – pełna świętej radości – przez góry 
Judei, by dotrzeć do swej krewnej Elżbiety – 
 stałaś się obrazem przyszłego Kościoła, który niesie 
poprzez góry historii nadzieję światu.

Maryjo, Niepokalana, błogosław nasze serca,  
oddające się Twemu Niepokalanemu Sercu.

                               Amen
Irena

Niech Serce Twe 
Niepokalane zmieni świat!

Pierwszosobotnie rozmyślanie II tajemnicy radosnej 
Nawiedzenie Świętej Elżbiety
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CZY MOŻE BYĆ COŚ WARTOŚCIOWSZEGO?

Chcę dziś skupić uwagę na modlitwie, która jest 
rozmową z Bogiem. Gdy ludzie przestają ze sobą rozma-
wiać, stają się coraz bardziej obcy sobie. Gdy przestają 
rozmawiać z Bogiem, odwracają się od Niego i sami się 
wyobcowują.

Różne mogą być formy modlitwy. Jedną z nich jest wsłu-
chiwanie się w głos samego Boga, który do ludzi skierował 
swe Słowo, a jest nim Pismo Święte.

Jestem pod wielkim wrażeniem udostępnionego nam 
przez P. Alinę w numerze 9/2013 Anioła Kończyckiego 
„Miłosnego Listu od Ojca.” Ten numer szczególnie chcę 
przechowywać, by czasem do niego wracać. Zachęcam do 
tego też wszystkich. Autor tej modlitwy przewertował całe 
Pismo Św. i wybrał kilkadziesiąt najznakomitszych słów 
zawsze aktualnych, dla każdego człowieka, każdej epoki 
i każdego zakątka globu. Czy może być coś wspanialszego 
nad to, co patriarchowie, prorocy, apostołowie i ewange-
liści pod natchnieniem Ducha Świętego powiedzieli nam 
o Bogu?

Czasem się uskarżamy, że modlitwa przychodzi nam nie 
za lekko, brakuje nam słów. Uczniowie Jezusa też prosili 
swego Mistrza: „Panie, naucz nas się modlić.” Spróbujmy 
zdjąć  z półki Biblię, otworzyć. Przez nią Bóg do nas prze-
mawia. Pomyślmy, czy dajemy Mu odpowiedź – na Jego 
nieskończoną miłość. On nas stworzył na swoje podobień-
stwo, a dziś – ile tego podobieństwa w nas zostało?

Wracając do „Listu” - może ktoś powie, że jest on zlep-
kiem wyrywanych z kontekstu fragmentów. Czy jednak 

potrzeba szerszego kontekstu, jeżeli wypowiedź jest tak 
jednoznaczna jak np. ta: „Kiedy twoje serce jest złamane, 
jestem tobie bliski.” (Ps 34,18). Nic od tych Bożych słów 
odjąć ani dodać do nich nie możemy, choćbyśmy – jak się 
często mówi - „czytali między wierszami.”

Czy to jest nowość, że Kościół zachęca dziś do modlitwy 
Słowem Bożym? Niezupełnie. Przecież Modlitwa Pańska 
(Ojcze nasz) – znana od dzieciństwa – jest wiernym zapi-
sem słów Chrystusa pozostawionym nam przez ewange-
listów. Powtarzane w codziennym pacierzu, modlitwie 
różańcowej, modlitwie południowej Pozdrowienie Aniel-
skie (Zdrowaś Mario) składa się z cytatów Łukaszowej 
ewangelii.

Dziękuję Pani Alinie, że dokonała takiego wyboru na 
listopad.

Statystyki są niewesołe: przeciętny człowiek czyta 
coraz mniej książek, a jeśli to prawda, to czyta też i rzadko 
Biblię. Chciałbym dyskretnie zachęcić do otwarcia się na 
Biblię i do jej otwarcia, i czytania. Znajdziemy tam wszyst-
ko, co Bóg chciał nam o sobie i o nas powiedzieć! Pewnie, 
że Księga Święta nie mówi np. o bombie atomowej czy 
obozach koncentracyjnych, ale mówi o grzechu. Biblia nie 
używa takich pojęć jak: pomoc humanitarna czy wolonta-
riat, ale mówi o miłosierdziu.

Czy może być coś wartościowszego, nad lekturę Pisma 
Świętego ?

Józef

Czy może być coś wartościowszego?

Poznałam Panią Psycholog, która opowiedziała mi świadectwo swojego życia. W jej 
sąsiedztwie mieszała kobieta, matka dwójki dzieci, która w wieku lat czterdziestu zaszła 
w ciążę z trzecim dzieckiem. Pod wpływem innej,  prominentnej mieszkanki postanowiła 
ciążę usunąć.Uznała, że w tym wieku nie przystoi rodzić dzieci, bo to niewygodne. Po 
zabiegu pojawiły się potworne wyrzuty sumienia, przestała kochać swoje nastoletnie 
dzieci, wszędzie widziała swoje nienarodzone dziecko, w kościele zaatakowała lekarza, 
który dokonał aborcji. Kobieta obecnie leczy się psychiatrycznie, jest pod wpływem silnych 
leków, nie ma rzeczywistego kontaktu ze światem, jest bardzo schorowana.

Matka nienarodzonego

Pani Psycholog skomentowała, iż  wiele mówi się 
o prawie wyboru kobiety, o prawie decydowania o jej 
ciele,  trwają spory od kiedy połączone komórki ludzkie 
są człowiekiem. Za to bardzo mało mówi się o psychice 
kobiety, o wpływie aborcji na jej zdrowie i życie.  Z jej 
obserwacji wynika, że zdarza się blokada  u kobiet,  które 
długo stosują antykoncepcję, a następnie chcą urodzić 
dziecko  i nie potrafią . Wszelkie badania wskazują, że 
organizm jest zdrowy, a kobieta nie zachodzi w ciążę, bo  
jej organizm zaprogramował się już  na nierodzenie (nie 
łatwo mu się przestawić, gdy nagle zmieni się wola kobie-
ty). Zdarzają się również tragedie, kiedy mama rodzi w 
końcu upragnione dziecko, a wcześniej usunęła ciążę. Nie 

potrafi dziecka kochać, bo uważa, że skrzywdziła dziecko 
poprzednie, więc nie może przekazywać uczucia następ-
nemu.  Zjawisko blokady w organizmie mogą również  
wywoływać farmakologiczne środki poronne, które przez 
ginekologów zlecane są jak jako antykoncepcyjne. 

Po tej  rozmowie pojawiła się u mnie refleksja :  modląc 
się o dzieci nienarodzone, prowadząc duchową adopcję 
dziecka nienarodzonego , modlimy się również za jego 
mamę i jej los. 

 ADS Sylwia Grzebień.
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PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA ZA DAR KANONIZACJI JANA PAWŁA II

Pielgrzymka Dziękczynna za Dar kanonizacji 
jana Pawła ii 

Wenecja – Padwa – Loreto – Asyż   Rzym – Ostia  
Termin 7 – dniowej pielgrzymki  

18.05 – 24.05.2014 
Koszt pielgrzymki:   1150 zł

W ramach kosztów gwarantujemy:
•	 przejazd	 komfortowym	 autokarem	 (klimatyzacja,	

barek,	DVD,	WC,	rozsuwane	fotele)
•	 opiekę	pilota	-	przewodnika
•	 ubezpieczenie	KL	200	000	zł	oraz	NW	10	000	zł
•	 5	noclegów
•	 wyżywienie:	5	śniadań	i	5	obiadokolacji
•	 taksę	klimatyczną

Zapisując się na pielgrzymkę, 
należy podać:

•	 nazwisko	i	imię
•	 datę	urodzenia
•	 adres	zamieszkania
•	 pesel	
•	 numer	telefonu	
•	 wpisowe	200	zł	

Dodatkowo	płatne	u	pilota	w	autokarze:	ok.	55	€	-	kolejka	i	tramwaj	wodny	w	Wenecji,	bilety	wstępów	
do	zwiedzanych	obiektów	(Katakumby),	bilety	na	środki	komunikacyjne	w	Rzymie,	zestaw	słuchawkowy,	
przewodnicy	lokalni	oraz	opłaty	wjazdów	do	miast	i	parkingi.

PROGRAM PIELGRZYMKI:
1 DZIEŃ – niedziela - : POLSKA
6.00	–	Msza	Świętą	na	rozpoczęcie	pielgrzymki	
7.00	–	wyjazd	(miejsce	do	uzgodnienia)

Przejazd	przez	Słowację	i	malownicze	Alpy	Austriackie	w	kierunku	Włoch.	Obiadoko-
lacja	i	nocleg	w	okolicy	Wenecji.
2 DZIEŃ – poniedziałek -  : WENECJA – PADWA

Śniadanie.	 Przejazd	 kolejką	 do	Wenecji,	 spacer	 po	mieście.	 Zwiedzanie:	Mostu	
Rialto,	Placu	Św.	Marka,	Bazyliki	Św.	Marka,	Pałacu	Dożów,	Mostu	Westchnień,	prze-
płynięcie	 tramwajem	wodnym	przez	Canale	Grande.	W	godzinach	popołudniowych	
przejazd	do	Padwy	i	zwiedzanie	Bazyliki	Św.	Antoniego,	Msza	Święta	i	przyjazd	w	
okolice	Rimini.	Obiadokolacja	i		nocleg.
3 DZIEŃ – wtorek - : LORETO – ASYŻ

Śniadanie,	wyjazd	do	Loreto	–	nawiedzenie	Bazyliki	Loretańskiej,	Sanktuarium		Dom-
ku		Świętej	Rodziny,	w	którym	według	tradycji	Archanioł	Gabriel	zwiastował	Maryi	przyj-
ście	na	świat	Jezusa.	Przejazd	do	Asyżu,	miasta	Św.	Franciszka.	Msza	Św.,	zwiedzanie	Bazyliki	Św.	Franciszka,	Bazyliki	
Św.	Klary,	Bazyliki	Matki	Bożej	Anielskiej	z	Porcjunkulą,	spacer	ulicami	Asyżu,	czas	wolny.	Przyjazd	w	okolice	Rzymu.	
Obiadokolacja	i	nocleg.
4 DZIEŃ – środa - : RZYM

Msza	Św.,	śniadanie.	Audiencja	Generalna	u	Papieża	Franciszka	oraz	zwiedzanie	Rzymu:	Bazyliki	Św.	Piotra	–	
nawiedzenie	grobu	Św.	Jana	Pawła	II,	Bazyliki	Św.	Jana	na	Lateranie,	Święte	Schody,	Bazyliki	Santa	Maria	Maggiore,	
czas	wolny.	Obiadokolacja	i	nocleg.	
5	DZIEŃ	–	czwartek	-	:	RZYM	–	OSTIA	

Śniadanie.	Ciąg	dalszy	zwiedzania	Rzymu	–	Katakumby,	Msza	Św.	Przejazd	do	Ostii.	Czas	wolny	na	odpoczy-
nek	i	rekreację	nad	Morzem	Tyrreńskim.	Obiadokolacja	i	nocleg.
6 DZIEŃ – piątek - : RZYM

Śniadanie.	Nawiedzenia	Bazyliki	Św.	Pawła	za	Murami,	Msza	Św.	Następnie	
zwiedzanie	starożytnego	Rzymu:	Koloseum,	Forum	Romanum,		Plac	Wenecki,	Ołtarz	
Ojczyzny,	Kapitol,	Plac	Navona,	Panteon,	Fontanna	di	Trevi,	Schody	Hiszpańskie,	
czas	wolny.	Wyżywienie	we	własnym	zakresie.	W	godzinach	wieczornych	wyjazd	w	
kierunku	Polski.
7 DZIEŃ – sobota - : POLSKA

Powrót	do	Polski	w	godzinach	popołudniowych	
Zapisy w Kancelarii Parafialnej 
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DZIECI KOCHAJĄ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

Dzieci kochają błogosławionego  
Jana Pawła II

Zadaniem nas nauczycieli, jest przede wszystkim wychowywanie. Przekazywanie wiedzy -też ważne - ale nie 
najważniejsze. Krótko mówiąc – ucząc wychowujemy.

Nasza praca wychowawcza polega min. na ukazywaniu dzieciom przykładów życia wielkich ludzi, cenionych przez 
większość, uznawanych jako prawdziwe autorytety, godne naśladowania. Młody człowiek potrzebuje takich wzorów.

Dla wszystkich ludzi niekwestionowanym autorytetem był, jest i będzie bł. Jan Paweł II. Przyzna to większość ludzi, 
nawet niewierzących.

Aby przybliżyć dzieciom tę Wielką Postać przeprowadziłam w kl.II, 16 października - w 35 rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na Stolicę Apostolską blok zajęć poświęcony bł. Ojcu Św. Janowi Pawłowi II. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali 
biografii Papieża Polaka. Śpiewali Jego ulubione piosenki. Zrobili także wystawkę złożoną z obrazków, książek, czasopism, 
poświęconych  naszemu Wielkiemu Rodakowi. Dzieci wykonały także prace plastyczne związane z Jego życiorysem. Na 
koniec z ust dzieci popłynął spontaniczny śpiew „Nie ma lepszego od Jana Pawła II...” i dzieci szczerze zadeklarowały, 
że bardzo go kochają. Świadczą o tym także prezentowane niżej fragmenty prac domowych drugoklasistów.

     Teresa Staniek

Papież Jan Paweł II był bardzo dobrym i skromnym 
człowiekiem. Kochał dzieci, młodzież i dorosłych. Zawsze 
był uśmiechnięty i żartował. Potrafił przebaczyć osobie, 
która strzelała do Niego. Właśnie za to wszystko, bardzo 
Go kocham.

             Sebastian Machej
Kocham Go za to, jakim był człowiekiem. Był skromny, 

wrażliwy na krzywdę, pełny ciepła, miłości i oddany służ-
bie Bogu i ludziom.

                              Julia Domin
Papieża kocham za dobre serce, wielokrotne poświę-

cenie się i narażanie życia dla dobra ludzi. Niekończące 
się umiłowanie do Pana Boga i innych ludzi.

                      Szymon Kocur
Kocham papieża Jana Pawła II, ponieważ kochał 

wszystkich ludzi tak samo. Przebaczał i nawracał tych, 
którzy zeszli na złą drogę. Stał się dla nas wzorem do 
naśladowania.

 Natalia Hawełka

Kocham Papieża za to, że był dobrym człowiekiem 
i kochał ludzi. Pokazał jak należy kochać Jezusa. Był wiel-
kim człowiekiem.

                       Kinga Łozowska

Papieża Jana Pawła II kocham, bo był wspaniałym czło-
wiekiem. Pomagał innym, kochał dzieci i dążył do zgody.

         Klaudiusz Zawada

Ojciec Św. Jan Paweł II, potrafił innym przebaczać. 
Kochał swoją Ojczyznę. Nie dzielił ludzi na lepszych i 
gorszych. Szanował i cenił wszystkich, niezależnie od 
wyznawanej wiary, koloru skóry, czy narodowości. Był 
wytrwały – nawet w chorobie głosił Słowo Boże i prze-
bywał w otoczeniu wiernych. Kocham naszego błogosła-
wionego Papieża

Wiktoria Żyła
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PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA ZA DAR KANONIZACJI JANA PAWŁA II

Pielgrzymka Dziękczynna za Dar kanonizacji 
jana Pawła ii 

Wenecja – Padwa – Loreto – Asyż   Rzym – Ostia  
Termin 7 – dniowej pielgrzymki  

18.05 – 24.05.2014 
Koszt pielgrzymki:   1150 zł

W ramach kosztów gwarantujemy:
•	 przejazd	 komfortowym	 autokarem	 (klimatyzacja,	

barek,	DVD,	WC,	rozsuwane	fotele)
•	 opiekę	pilota	-	przewodnika
•	 ubezpieczenie	KL	200	000	zł	oraz	NW	10	000	zł
•	 5	noclegów
•	 wyżywienie:	5	śniadań	i	5	obiadokolacji
•	 taksę	klimatyczną

Zapisując się na pielgrzymkę, 
należy podać:

•	 nazwisko	i	imię
•	 datę	urodzenia
•	 adres	zamieszkania
•	 pesel	
•	 numer	telefonu	
•	 wpisowe	200	zł	

Dodatkowo	płatne	u	pilota	w	autokarze:	ok.	55	€	-	kolejka	i	tramwaj	wodny	w	Wenecji,	bilety	wstępów	
do	zwiedzanych	obiektów	(Katakumby),	bilety	na	środki	komunikacyjne	w	Rzymie,	zestaw	słuchawkowy,	
przewodnicy	lokalni	oraz	opłaty	wjazdów	do	miast	i	parkingi.

PROGRAM PIELGRZYMKI:
1 DZIEŃ – niedziela - : POLSKA
6.00	–	Msza	Świętą	na	rozpoczęcie	pielgrzymki	
7.00	–	wyjazd	(miejsce	do	uzgodnienia)

Przejazd	przez	Słowację	i	malownicze	Alpy	Austriackie	w	kierunku	Włoch.	Obiadoko-
lacja	i	nocleg	w	okolicy	Wenecji.
2 DZIEŃ – poniedziałek -  : WENECJA – PADWA

Śniadanie.	 Przejazd	 kolejką	 do	Wenecji,	 spacer	 po	mieście.	 Zwiedzanie:	Mostu	
Rialto,	Placu	Św.	Marka,	Bazyliki	Św.	Marka,	Pałacu	Dożów,	Mostu	Westchnień,	prze-
płynięcie	 tramwajem	wodnym	przez	Canale	Grande.	W	godzinach	popołudniowych	
przejazd	do	Padwy	i	zwiedzanie	Bazyliki	Św.	Antoniego,	Msza	Święta	i	przyjazd	w	
okolice	Rimini.	Obiadokolacja	i		nocleg.
3 DZIEŃ – wtorek - : LORETO – ASYŻ

Śniadanie,	wyjazd	do	Loreto	–	nawiedzenie	Bazyliki	Loretańskiej,	Sanktuarium		Dom-
ku		Świętej	Rodziny,	w	którym	według	tradycji	Archanioł	Gabriel	zwiastował	Maryi	przyj-
ście	na	świat	Jezusa.	Przejazd	do	Asyżu,	miasta	Św.	Franciszka.	Msza	Św.,	zwiedzanie	Bazyliki	Św.	Franciszka,	Bazyliki	
Św.	Klary,	Bazyliki	Matki	Bożej	Anielskiej	z	Porcjunkulą,	spacer	ulicami	Asyżu,	czas	wolny.	Przyjazd	w	okolice	Rzymu.	
Obiadokolacja	i	nocleg.
4 DZIEŃ – środa - : RZYM

Msza	Św.,	śniadanie.	Audiencja	Generalna	u	Papieża	Franciszka	oraz	zwiedzanie	Rzymu:	Bazyliki	Św.	Piotra	–	
nawiedzenie	grobu	Św.	Jana	Pawła	II,	Bazyliki	Św.	Jana	na	Lateranie,	Święte	Schody,	Bazyliki	Santa	Maria	Maggiore,	
czas	wolny.	Obiadokolacja	i	nocleg.	
5	DZIEŃ	–	czwartek	-	:	RZYM	–	OSTIA	

Śniadanie.	Ciąg	dalszy	zwiedzania	Rzymu	–	Katakumby,	Msza	Św.	Przejazd	do	Ostii.	Czas	wolny	na	odpoczy-
nek	i	rekreację	nad	Morzem	Tyrreńskim.	Obiadokolacja	i	nocleg.
6 DZIEŃ – piątek - : RZYM

Śniadanie.	Nawiedzenia	Bazyliki	Św.	Pawła	za	Murami,	Msza	Św.	Następnie	
zwiedzanie	starożytnego	Rzymu:	Koloseum,	Forum	Romanum,		Plac	Wenecki,	Ołtarz	
Ojczyzny,	Kapitol,	Plac	Navona,	Panteon,	Fontanna	di	Trevi,	Schody	Hiszpańskie,	
czas	wolny.	Wyżywienie	we	własnym	zakresie.	W	godzinach	wieczornych	wyjazd	w	
kierunku	Polski.
7 DZIEŃ – sobota - : POLSKA

Powrót	do	Polski	w	godzinach	popołudniowych	
Zapisy w Kancelarii Parafialnej 
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WZRASTALIŚMY DUCHOWO… PIELGRZYMUJĄC BOŻYM SZLAKIEM…

Ktokolwiek będzie Mi wiernie służył przez odmawianie Różańca, otrzyma niezwykłe łaski. To obietnica 
Matki Najświętszej dla czcicieli Różańca Świętego, dana św. Dominikowi i bł. Alanowi.

Wzrastaliśmy duchowo…  
pielgrzymując Bożym szlakiem…

Ave Maria, gratia plena…

ta piękna modlitwa, wylewana uczuciem serca do 
serca Jezusa przez Maryję, towarzyszyła cały czas wspól-
nocie w drodze… . Prawie 60 pielgrzymów Apostolstwa 
Dobrej Śmierci diecezji bielsko-żywieckiej, i spoza niej, 
w czasie dziewięciodniowej pielgrzymki, w  październiku 
2013 r. po Italii, codziennie rozważało życie Jezusa i Jego 
Matki, modląc się czterema częściami Różańca Świętego. 
Trzech duchowych opiekunów: ks. prał. A. Zuber, ks. kan. 
A. Wieliczka i  ks. A. Żebrowski - dyr. ADŚ, każdego dnia 
sprawowało Eucharystię w intencji uczestników piel-
grzymki, ich rodzin, czcicieli Matki Bożej Pompejańskiej 
i zmarłych. 

Italia, w swojej geograficznej siatce ma niezliczoną 
ilość miejsc, naznaczonych łaskami. Pielgrzymowaliśmy 
tam już wielokrotnie; tym razem Boży szlak wiódł  do 
Montichari, Rzymu, Neapolu, Pompejów, San Giovanni 
Rotondo, Monte Sant’Angelo, Lanciano, Manoppello i do 
Padwy. Pragnęliśmy, aby cud wiary i nawrócenia dotknął 
każdego z nas i abyśmy umieli go przyjąć, szczerze miłując 
Boga i ludzi. W tym tekście zatrzymam się szczególnie przy 
dwóch miejscach  naszego pielgrzymowania. (O Pompejach 
i Monte Sant’Angelo tylko wzmiankuję, co stanowi  zapo-
wiedź szerszego omówienia 
w następnym numerze.)
U Maryi… Róży Mi-
stycznej…

Jest taka godzina w roku, 
gdy wszystko jest możliwe. 
Każdy, jeżeli tylko zapragnie, 
porzuci drogę niewiary, może 
otrzymać niezliczone łaski. 
Przez sześćdziesiąt minut 
niebo staje nad nami otwo-
rem. Oto Matka Najświętsza, 
objawiając się pielęgniar-
ce Pierinie Gilii, u podnoża 
włoskich Alp we Włoszech, w 
Montichari Fontanella w święto Niepokalanego Poczęcia, 
8 grudnia 1947 roku, powiedziała: 

Życzę sobie, aby mnie czczono jako Maryję Różę Mistycz-
ną, Matkę Kościoła. Życzę sobie, aby każdego roku, w dniu 
8. grudnia w południe miała miejsce Godzina Łaski dla całe-
go świata. Dzięki tej modlitwie, zanoszonej w tej godzinie, 
ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawró-
cenia. Pan Mój, Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie, 
jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych 
braci. Ci, którzy nie mogą przyjść do kościoła, niech modlą 
się w domu. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina Łaski była 
praktykowana na całym świecie. Wkrótce ludzie poznają 
wielkość tej Godziny Łaski”.

Zadziwienie i ogromna radość pojawiła się w naszych 
sercach, kiedy wjeżdżaliśmy do Montichari - Fontanneli. 
Niesiona, 13 października, procesyjnie Matka Boża przy-

witała nas i zaprosiła do udziału w uroczystej odpustowej 
Liturgii Świętej i procesji. Orędzia Maryi Róży Mistycznej  
zachowaliśmy w naszych sercach, aby dzielić się nimi 
z ludźmi w pragnieniu i potrzebie. Zbliża się 8 grudnia 
- święto Niepokalanego Poczęcia… pamiętajmy 
o Godzinie Łaski między 12,oo a 13,oo, odbierzmy  
niezliczone łaski z nieba. 
Różańcowa Dziewica Maryja

Różaniec jest potężną bronią przeciwko piekłu, ma moc 
zwalczyć zło, zniszczyć grzech, pokonać herezję. To obiet-
nice Matki Najświętszej dla czcicieli Różańca Świętego.  

Rozmodleni, szczęśliwi, z różańcem w ręku,  bukie-
tem róż, stanęliśmy tuż przed ołtarzem, pełni ufności do 
Jej Syna, w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca 
Świętego w Pompejach. Dziękując, czerpaliśmy tu owoce 
z Eucharystii, z błogosławieństwa biskupa tego miejsca, 
który spotkał się z nami… (ale o przeżyciach w Pompejach 
- w następnym numerze ).     
Boże dzieła na Górze Aniołów

Na szczycie wzniesienia Góry Aniołów, w mieście Monte 
Sant’Angelo, znajduje się Sanktuarium Św. Michała – jakby 
zawieszone między niebem a morzem, między Bogiem 
a człowiekiem.

Od wieków Bazylika na 
górze Gargano (płd-wsch. 
Włochy) jest ośrodkiem licz-
nych pielgrzymek. Anonimo-
wy pisarz, tysiąc lat temu, dał 
o nim takie świadectwo: Sank-
tuarium Św. Michała Archa-
nioła sławne jest nie z blasku 
marmurów, ale z cudownych 
wydarzeń, które tu miały miej-
sce: w swej formie skromne, ale 
bogate w niebiańskie cnoty, 
gdyż sam Św. Michał Archa-
nioł zbudował go i poświęcił, 
pomny na ludzką słabość zstą-

pił z nieba, by w owym czasie ludzie stali się uczestnikami 
dzieł Bożych (więcej w kolejnym numerze).
Kapucyn chrześcijańskiej świętości

Klęcząc i medytując życie chrześcijańskiej świętości 
kapucyna z Pietrelciny, w krypcie grobu, w dolnej bazy-
lice nowego kościoła w San Giovanni Rotondo, chciało 
się wykrzyczeć: Święty O. Pio, wyjednaj nam u Boga 
takie cnoty,  jakimi sam byłeś obdarzony; w nich zawiera 
się ratunek dla każdego z nas, każdej rodziny, Ojczyzny 
i całego świata. 

Krypta kojarzy się zwykle z przemijaniem, smutkiem, 
zadumą. Tu było inaczej. Nam, wchodzącym do krypty, 
ukazał się blask jakby zalanego słońcem nieba… I zbliżyli-
śmy się  do Tajemnicy… Pod sklepieniem, wyłożonym złotą 
mozaiką, z bogatą symboliką mieszkańców Nieba. Weszli-
śmy w atmosferę przeżywania, najpiękniejszego poranka, 
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poranka Zmartwychwstania… zaślubin życia z odwieczną 
Miłością, w towarzystwie świętych i zbawionych…. Tak, to 
chyba jedyne na świecie miejsce, gdzie można doświadczyć 
rąbka Ojczyzny, którą osiągnął już o. Pio. 

Święty o. Pio, Mąż wytrwałej modlitwy, nam czcicielom 
Matki Bożej Różańcowej, jest szczególnie bliski, także  
z powodu wielkiej zażyłości modlitewnej z Matką Bożą 
z Pompejów. Na początku swojego Dzienniczka, pisanego 
1929 roku, umieścił listę szczególnych modlitw, jakie 
praktykował codziennie: Co najmniej 4 godziny rozmyśla-
nia, zwykle nad życiem naszego Pana: Jego narodzinami, 
męką i śmiercią. Nowenny: do Matki Bożej Pompejańskiej, 
do św. Józefa, do św. Michała Archanioła, do św. Antoniego, 
do św. Ojca Franciszka, do Najświętszego  Serca Jezusa, do 
św. Rity, do św. Teresy od Jezusa. Każdego dnia nie mniej 
niż pięć całych różańców. Ojciec Pio odwiedził sławną 
świątynię w Pompejach przynajmniej trzy razy w życiu. 
Z pewnością podczas tych wizyt w sanktuarium zrodziło 
się w nim szczególne nabożeństwo do Dziewicy Różań-
cowej, czczonej w świątyni Pompejańskiej. Do Matki 
Bożej z Pompejów Ojciec Pio zwracał się w nieustannych 
modlitwach i nowennach zwłaszcza po to, aby uzyskać: 
łaskę zwolnienia ze służby wojskowej,  łaskę powrotu do 
klasztoru, łaskę szybkiego opuszczenia ziemskiego wygna-
nia; czyli modlił się o swoją śmierć. Miłosierna Dziewica 
Pompejańska wysłuchała jego dwóch próśb, jednak nie 
wysłuchała trzeciej. Z listów wynika, że Ojciec Pio, błagał 
ojca Agostino słowami: Przychodzę prosić o łaskę: aby mi 
ojciec okazał miłosierdzie i rozpoczął szybko trzy nowenny 
do Dziewicy Pompejańskiej z recytacją codzienną, przez 
ten czas, całego Różańca. Z listów do córek duchowych 
można się dowiedzieć, iż o. Pio prosił o odmawianie 

trzech nowenn do Matki Bożej Pompejańskiej. Przykład: 
Do Raffaeliny Cerase: Będę wam wiecznie wdzięczny, jeśli 
do modlitw dodacie trzy nowenny do Najświętszej Dziewicy 
Różańcowej z Pompejów i Komunię św. . Do Annity Rodote: 
Pragnę, abyście mnie polecały Panu, odmawiając nowenny 
do Dziewicy z Pompejów, której opiece powierzam się i Jej 
ufam. Podobne treści są także w listach do Franciszki 
z Foggi i do Antonietty Vona.

Około roku 1960, św. Ojciec Pio wyznał swemu współ-
bratu: Przez 35 lat odprawiałem nowennę do Matki Bożej 
Pompejańskiej, prosząc, aby mnie zabrała ze Sobą do Raju. 
Potem jednak tego zaniechałem. Zaskoczony współbrat 
powiedział: Ależ Ojcze! Ojciec tak kocha Madonnę z Pompei 
i przestał się Ojciec modlić? Synu mój – odpowiedział Pio 
– Prosiłem Matkę Bożą o łaskę śmierci, lecz mnie nie wysłu-
chała. A skoro Mama nie wysłuchuje, nic więcej nie można 
zrobić. Na krótko przed śmiercią Ojciec Pio wykonał szcze-
gólny gest wobec Matki Bożej z Pompejów. 19. września 
1968, otrzymał pęk róż, na pamiątkę pięćdziesięciu lat 
stygmatów. Wyjął z tego pęku różę, powierzył ją swemu 
duchowemu synowi z Neapolu, aby ją złożył przed wize-
runkiem Matki Bożej w Pompejach. Tak podziękował 
Niebieskiej Mamie, która ostatecznie udzieliła mu łaski 
śmierci, o którą prosił bezustannie przez 35 lat, odmawia-
jąc Nowennę Pompejańską. Naśladujmy tego pokornego 
zakonnika, który mawiał, biorąc do ręki różaniec: Podajcie 
mi moją broń! Tym się zwycięża szatana. 

(fragmenty wspomnień Ojca Gerardo Flumeri,  
wice postulatora procesu kanonizacyjnego).

cdn
  Lidia Wajdzik ads

01.12.2013 I NIEDZIELA  ADWENTU
7.30	 Za ++	rodziców	Annę	i	Karola	Wija,	Adolfinę,	Magdalenę	

i	Karola	Smelik,	3	siostry,	3	braci	i	bratową.
9.30 Rudnik:	 	 Za	 ++	 Józefa	 Czepczor,	 żonę	Annę,	 synów	

Tadeusza	i	Józefa,	Zofię,	Józefa	Machej,	syna	Bolesława,	
zięcia	Stefana,	ojców	z	obu	stron.

11.00  1.  Za	+	Marię	w	33	rocznicę	śmierci,	męża	
Stanisława,	++	rodzeństwo	oraz	całe	++	
pokrewieństwo.
	2.		Za	+		Henryka	Kluz	–	od	Tomasza	i	Beaty	Wójcik.

16.30	 Nieszpory
17.00	 Za	 ++	 Janusza	 Koryckiego,	 Kevina	 Teles,	 Józefa	

Pszczółkę,	 ++	 z	 rodziny	 Pszczółka,	 Legierski	
i	Waligórski;	za	domostwo	do	Opatrzności	Bożej.

02.12.2013  Poniedziałek   Wspomnienie Bł. Rafała  
 Chylińskiego , prezbitera
17.00  Roraty:  Za	++	Marię	Szymeczek,	2	mężów,	+	Ks.	Mariana	

Gazka,	++	Księży,	którzy	pracowali	w	naszej	Parafii.

03.12.2013    Wtorek    Wspomnienie Św. Franciszka   
 Ksawerego, prezbitera
  8. Za	++	Piotra,	Genowefę	Trylskich,	++	z	rodziny	Trylski	

i	Bromblik.
17.00 Roraty:  Za	 ++	Artura	Walicę	 w	 2	 rocznicę	 śmierci,	

Wiktora	i	Zofię	Walica,	++	z	rodziny	Walica,	Szewczyk	
i	Skoczylas.

04.12.2013   Środa Wspomnienie Św. Barbary,  
 dziewicy i męczennicy
  9.30 Rudnik:	 W	 intencji	 Górników	 i	 ich	 rodzin	 z	 prośbą			

o	Boże	błogosławieństwo	oraz	za	++	Górników.
11.00 W	 intencji	 Górników	 i	 ich	 rodzin	 z	 prośbą	 o	 Boże	

błogosławieństwo	oraz	za	++	Górników.	
17.00  Roraty: Za	++	Annę,	 Jana,	Marię,	Piotra,	Kazimierza					

	i	Stanisławę.	

05.12.2013   I Czwartek
17.00 1.   Roraty:  Za	++	małżonków	Zbigniewa	 i	Stanisława,	

brata	Józefa,	siostrę	Weronikę,	rodziców	Julię	i	Michała	
Krupa,	Czesławę	 i	Kazimierza	Nieć,	 zięcia	Czesława,	
jego	rodziców	Alojzję	i	Józefa,	chrzestną	Marię,+	Józefa	
oraz	Ks.	Tadeusza	Czerneckiego	i	jego	siostrę	Elżbietę.		
2. Za	+	Marię	Bijok	–	od	znajomych.

06.12.2013   I Piątek   Wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa
8.00 Rudnik: Za	 ++	 Henryka	 Wawrzyczek,	 żonę	 Anielę,	

rodziców	z	obu	stron,	brata	Henryka,	zięcia	Władysława,	
siostrę	Helenę	 i	 teściów	Józefa	 i	Marię	Ćwięczek,	++	
Księży	 Franciszka	Kubaloka,	Tadeusza	Czerneckiego,	
Józefa	Adamczyka,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące.

17.00	 Roraty:	Za	++	Leokadię,	Franciszka	Przywara,	Jadwigę,	
Leona	i	Irenę	Małecki.
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WZRASTALIŚMY DUCHOWO… PIELGRZYMUJĄC BOŻYM SZLAKIEM…

Ktokolwiek będzie Mi wiernie służył przez odmawianie Różańca, otrzyma niezwykłe łaski. To obietnica 
Matki Najświętszej dla czcicieli Różańca Świętego, dana św. Dominikowi i bł. Alanowi.

Wzrastaliśmy duchowo…  
pielgrzymując Bożym szlakiem…

Ave Maria, gratia plena…

ta piękna modlitwa, wylewana uczuciem serca do 
serca Jezusa przez Maryję, towarzyszyła cały czas wspól-
nocie w drodze… . Prawie 60 pielgrzymów Apostolstwa 
Dobrej Śmierci diecezji bielsko-żywieckiej, i spoza niej, 
w czasie dziewięciodniowej pielgrzymki, w  październiku 
2013 r. po Italii, codziennie rozważało życie Jezusa i Jego 
Matki, modląc się czterema częściami Różańca Świętego. 
Trzech duchowych opiekunów: ks. prał. A. Zuber, ks. kan. 
A. Wieliczka i  ks. A. Żebrowski - dyr. ADŚ, każdego dnia 
sprawowało Eucharystię w intencji uczestników piel-
grzymki, ich rodzin, czcicieli Matki Bożej Pompejańskiej 
i zmarłych. 

Italia, w swojej geograficznej siatce ma niezliczoną 
ilość miejsc, naznaczonych łaskami. Pielgrzymowaliśmy 
tam już wielokrotnie; tym razem Boży szlak wiódł  do 
Montichari, Rzymu, Neapolu, Pompejów, San Giovanni 
Rotondo, Monte Sant’Angelo, Lanciano, Manoppello i do 
Padwy. Pragnęliśmy, aby cud wiary i nawrócenia dotknął 
każdego z nas i abyśmy umieli go przyjąć, szczerze miłując 
Boga i ludzi. W tym tekście zatrzymam się szczególnie przy 
dwóch miejscach  naszego pielgrzymowania. (O Pompejach 
i Monte Sant’Angelo tylko wzmiankuję, co stanowi  zapo-
wiedź szerszego omówienia 
w następnym numerze.)
U Maryi… Róży Mi-
stycznej…

Jest taka godzina w roku, 
gdy wszystko jest możliwe. 
Każdy, jeżeli tylko zapragnie, 
porzuci drogę niewiary, może 
otrzymać niezliczone łaski. 
Przez sześćdziesiąt minut 
niebo staje nad nami otwo-
rem. Oto Matka Najświętsza, 
objawiając się pielęgniar-
ce Pierinie Gilii, u podnoża 
włoskich Alp we Włoszech, w 
Montichari Fontanella w święto Niepokalanego Poczęcia, 
8 grudnia 1947 roku, powiedziała: 

Życzę sobie, aby mnie czczono jako Maryję Różę Mistycz-
ną, Matkę Kościoła. Życzę sobie, aby każdego roku, w dniu 
8. grudnia w południe miała miejsce Godzina Łaski dla całe-
go świata. Dzięki tej modlitwie, zanoszonej w tej godzinie, 
ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawró-
cenia. Pan Mój, Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie, 
jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych 
braci. Ci, którzy nie mogą przyjść do kościoła, niech modlą 
się w domu. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina Łaski była 
praktykowana na całym świecie. Wkrótce ludzie poznają 
wielkość tej Godziny Łaski”.

Zadziwienie i ogromna radość pojawiła się w naszych 
sercach, kiedy wjeżdżaliśmy do Montichari - Fontanneli. 
Niesiona, 13 października, procesyjnie Matka Boża przy-

witała nas i zaprosiła do udziału w uroczystej odpustowej 
Liturgii Świętej i procesji. Orędzia Maryi Róży Mistycznej  
zachowaliśmy w naszych sercach, aby dzielić się nimi 
z ludźmi w pragnieniu i potrzebie. Zbliża się 8 grudnia 
- święto Niepokalanego Poczęcia… pamiętajmy 
o Godzinie Łaski między 12,oo a 13,oo, odbierzmy  
niezliczone łaski z nieba. 
Różańcowa Dziewica Maryja

Różaniec jest potężną bronią przeciwko piekłu, ma moc 
zwalczyć zło, zniszczyć grzech, pokonać herezję. To obiet-
nice Matki Najświętszej dla czcicieli Różańca Świętego.  

Rozmodleni, szczęśliwi, z różańcem w ręku,  bukie-
tem róż, stanęliśmy tuż przed ołtarzem, pełni ufności do 
Jej Syna, w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca 
Świętego w Pompejach. Dziękując, czerpaliśmy tu owoce 
z Eucharystii, z błogosławieństwa biskupa tego miejsca, 
który spotkał się z nami… (ale o przeżyciach w Pompejach 
- w następnym numerze ).     
Boże dzieła na Górze Aniołów

Na szczycie wzniesienia Góry Aniołów, w mieście Monte 
Sant’Angelo, znajduje się Sanktuarium Św. Michała – jakby 
zawieszone między niebem a morzem, między Bogiem 
a człowiekiem.

Od wieków Bazylika na 
górze Gargano (płd-wsch. 
Włochy) jest ośrodkiem licz-
nych pielgrzymek. Anonimo-
wy pisarz, tysiąc lat temu, dał 
o nim takie świadectwo: Sank-
tuarium Św. Michała Archa-
nioła sławne jest nie z blasku 
marmurów, ale z cudownych 
wydarzeń, które tu miały miej-
sce: w swej formie skromne, ale 
bogate w niebiańskie cnoty, 
gdyż sam Św. Michał Archa-
nioł zbudował go i poświęcił, 
pomny na ludzką słabość zstą-

pił z nieba, by w owym czasie ludzie stali się uczestnikami 
dzieł Bożych (więcej w kolejnym numerze).
Kapucyn chrześcijańskiej świętości

Klęcząc i medytując życie chrześcijańskiej świętości 
kapucyna z Pietrelciny, w krypcie grobu, w dolnej bazy-
lice nowego kościoła w San Giovanni Rotondo, chciało 
się wykrzyczeć: Święty O. Pio, wyjednaj nam u Boga 
takie cnoty,  jakimi sam byłeś obdarzony; w nich zawiera 
się ratunek dla każdego z nas, każdej rodziny, Ojczyzny 
i całego świata. 

Krypta kojarzy się zwykle z przemijaniem, smutkiem, 
zadumą. Tu było inaczej. Nam, wchodzącym do krypty, 
ukazał się blask jakby zalanego słońcem nieba… I zbliżyli-
śmy się  do Tajemnicy… Pod sklepieniem, wyłożonym złotą 
mozaiką, z bogatą symboliką mieszkańców Nieba. Weszli-
śmy w atmosferę przeżywania, najpiękniejszego poranka, 
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07.12.2013  I Sobota   Wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa  
 i doktora Kościoła

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

17.00 Za	 ++	 Marię,	 Józefa	 Stuchlik,	 ++	 rodziców	 oraz	
Franciszka,	 Mariannę,	 Ludwika	 Lebioda,	 dusze	
w	czyśćcu	cierpiące;	domostwo	do	Opatrzności	Bożej.

08.12.2013 II NIEDZIELA  ADWENTU
 7.30 Za	+	Stefana	Rom	w	2	rocznicę	śmierci,	++	rodziców,	

teściów,	++	z	rodziny	Rom	i	Machej.						
9.30	 Rudnik:	 1. Za	 ++	 Emilię	 Gabzdyl,	 jej	 rodziców																	

i	teściów,	+	Leona	Machej,	rodziców	i	dziadków.	
2. Za	+	Irenę	Majętny		w	5	rocznicę	śmierci.

11.00 	1.		Za	++	Helenę,	Karola	Machej,	syna	Leona,	Emilię	
Gabzdyl,	 siostrę	 Helenę,	 dziadków,	 Teresę,	 Karola	
Stuchlik,	 Annę,	 Pawła	 Tomaszko;	 domostwo	 do	
Opatrzności	Bożej	.	

	 2. Za	++	Alojzego	i	Antoninę	Foltyn;	za	całe	domostwo	
do	Opatrzności	Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za	 ++	 Alojzego	 Szajter,	 2	 żony	 Genowefę	 i	 Annę,		

++	z	rodziny.
09.12.2013  Poniedziałek    Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  9.30 Rudnik:	
17.00	 Roraty:  Za	 ++	 Marię,	 Józefa	 Piekar,	 ++	 z	 rodziny	

Gremlik.
10.12.2013  Wtorek 
  8.00  Za	 ++	 Wandę	 Żyła	 	 w	 5	 rocznicę	 śmierci,	 męża	
Ferdynanda,	 rodziców	 Marię,	 Rudolfa	 Tomica,	 Wilhelminę	
Gołka,	Pawła	Małyjurek.
17.00  Roraty :   Za	++	Marię,	Rudolfa	Chmiel,	Annę,	Walerię,	

Eugeniusza	Hanzel,	wnuczkę	Klaudię,	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące.

11.12.2013   Środa   Wspomnienie Św. Damazego I, papieża
16.00 Rudnik:	1.	Za	++	Mariana	Kamińskiego	w	15	rocznicę	

śmierci,	 żonę	 Annę,	 ++	 z	 rodzin	 Stasko,	 Kamiński;	
domostwo	do	Opatrzności	Bożej
2.	Za	+	Zdzisławę	Jarosz	–	od	rodzin	Brychcy	i	Brudny.

17.00 Roraty:	 Za	 ++	 Stanisława	 Kuchejdę,	 córkę	 Jolantę,	
rodziców	Stefanię	i	Józefa	Kuchejda,	Zofię	i	Franciszka	
Żyła,	 braci	 Bolesława,	 Franciszka	 i	 Józefa	 Żyła;	
domostwo	do	Opatrzności	Bożej.		

12.12.2013    Czwartek
17.00 Roraty:	1.			Za	++	Helenę	Gabzdyl,	jej	męża	Józefa	–	od	

chrześniaków	z	Hażlacha
	 2. Za	+	Antoniego	Szajter	w	4	rocznicę	śmierci,	zięcia	

Władysława,	 Marię	 Machej,	 ++	 rodziców	 Szajter			
i	Gabzdyl;	domostwo	do	Opatrzności	Bożej.

13.12.2013   Piątek   Wspomnienie Św. Łucji, dziewicy  
   i męczennicy
  8.00 Rudnik:	 Za	 ++	 Franciszka	 Nawrat	 w	 29	 rocznicę	

śmierci,	żonę	Herminę,	zięcia	Stanisława,		++	z		rodziny		
;	za	domostwo	do	Opatrzności			Bożej.

	17.00 Roraty:	 Za	 ++	 Antoninę	 Machej,	 rodziców,	 teściów,	
zięcia	Antoniego,	Alojzję,	Józefa	Chmiel;	domostwo	do	
Opatrzności	Bożej.

14.12.2013   Sobota   Wspomnienie Św. Jana od Krzyża,  
 prezbitera i doktora Kościoła
  8.00 Roraty:	Do	Miłosierdzia	Bożego	o	Wieczną	Szczęśliwość	

dla	+	Henryka	Kluz	–	od	pracowników									i	sąsiadów	
z	Bloku.     

17.00 Za	 ++	 Edwarda	 i	 Leopolda,	 ++	 Genowefę	 i	 Józefa	
Gawłowskich,	Emanuela	Kopel,	++	z	rodziny.

15.12.2013       III NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 Za	+	Emilię	Bijok	–	od	chrześniaczki	Lidii	z	rodziną.
 9.30 Rudnik:	Za	+	Elżbietę	Kopiec	w	4	rocznicę	śmierci.
11.00 1.	Za	++	rodziców	Alojzego	i	Antoninę	Foltyn	oraz	za	

całe	domostwo	do	Opatrzności	Bożej.	

	 2.	Za	+	Czesławę,	+brata	ks.	Piotra	i	matkę	Genowefę.
16.30 Nieszpory
17.00 Za	 	 ++	 Grażynę	 Bijok,	 teścia	 Gustawa,	 dziadków,		

++	z	rodziny;	za	domostwo	do	Opatrzności	Bożej.
 16.12.2013    Poniedziałek
17.00		Roraty:  Za	++	Marię,	Józefa	Brachaczek,	synów	Józefa					

i	 Wiktora,	 synową	 Zofię,	 zięcia	 Emila,	 jego	 2	 żony:	
Antoninę	i	Marię,	++	z	rodziny	Brachaczek,	Dziedzic,	
Iskra	i	Machej.

21.00 Apel	Jasnogórski	
17.12.2013  Wtorek
  8.00 Do	Miłosierdzia	 Bożego	 o	Wieczną	 Szczęśliwość	 dla						

+	Henryka	Kluz	–	od	pracowników	i	sąsiadów	z	Bloku.
17.00 Roraty:	  Za	 ++	 Zofię,	 Alojzego	 Foltyn,	 3	 synów,	

córkę	Wilhelminę.
18.12.2013   Środa
16.00	 Rudnik:	1.		Za	+	brata	Adriana.
 2.	 Za	 +	 Zdzisławę	 Jarosz	 –	 od	 Bronisławy	 Kędziera									

i	Marii	Machej	z	rodzinami.														
17.00 Roraty:	 Za	 ++	 rodziców	 Anastazję,	 Edwarda	 Kraus,	

brata	Adama,	teściów	Zofię	i		Jana	Smolorz,	++	z	rodziny	
i	 pokrewieństwa	 oraz	 za	 domostwo	 do	 Opatrzności	
Bożej.	

19.12.2013  Czwartek
17.00 Roraty:	 1. Za	 ++	 Jana,	 Joannę	 Bijok,	 Józefa,	 Annę										

i	 Martę	 Żyła,	 Emila,	 Marię	 Bijok,	 Alojzego,	 Marię	
Brzezina,	+	Piotra	Sobótkę,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące;	
domostwo	do	Opatrzności	Bożej.			
2. 	Za	+	męża	Bronisława	Machej	w	10	rocznicę	śmierci,	
++	z	rodziny	Wawrzyczek	i	Machej.

20.12.2013   Piątek 
  8.00 Rudnik:			
17.00	 Roraty:	 	Za	++	Zbigniewa,	Mariusza,	Teodozję	 i	 Jana	

Morski	-	Żmij.
21.12.2012      Sobota
  8.00 Roraty:	 W	 50	 rocznicę	 ślubu	 Stefanii	 i	 Antoniego											

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

17.00 Za	 ++	 Franciszka	 Kłósko,	 rodziców	 Jana	 i	 Marię;	
domostwo	do	Opatrzności	Bożej	.

22.12.2013    IV NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 Za	 ++	 ojca	 Franciszka	 Parchańskiego,	 2	 żony,	 brata	

Franciszka,	 bratową	 Zofię;	 domostwo	 do	Opatrzności	
Bożej.

  9.30  Rudnik:	 Za	 ++	 Franciszka	 Jarosz	 w	 35	 rocznicę	
śmierci,	żonę	Agnieszkę,	rodziców	z	obu	stron,	synową	
Zdzisławę,	+	Franciszka	Parchańskiego,	+	Ks.	Tadeusza	
Czerneckiego,	 jego	 siostrę	 Elżbietę;	 za	 domostwo	 do	
Opatrzności	Bożej.

11.00 Z	 okazji	 60	 urodzin	 Józefa	 z	 podziękowaniem	 za	
otrzymane	 łaski,	 z	 prośbą	 o	 Boże	 błogosławieństwo								
i	zdrowie	w	dalszym	życiu.

16.30 Nieszpory
17.00 Za	++	męża	Władysława	Klocek	w	14	rocznicę	śmierci,	

syna	Tadeusza,	 rodziców,	 teściów,	siostrę	Marię,	brata	
Erwina,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące.

23.12.2013 Poniedziałek
17.00 Roraty:	Za	++	Karola,	Agnieszkę	Parchański,	Franciszka	

Żyłę,	++	z	rodziny	Łozowski;	domostwo	do	Opatrzności	
Bożej.

24.12.2013    Wtorek Wigilia Narodzenia Pańskiego
   8.00 Roraty:	Za	+	Józefa	Handzel	w	rocznicę	śmierci	oraz	za	

całe	++	pokrewieństwo.
23.30 Jutrznia  - Rudnik
24.00 PASTERKA    -  Za	Parafian

23.30 Jutrznia
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W	niedzielę,	1	grudnia	rozpoczynamy	okres	Adwentu.	
Adwent	 to	 czas	 radosnego,	 a	 zarazem	 modlitewnego	
oczekiwania	na	przyjście	Pana.	
Msze	 św.	 roratnie	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 o	 godz.	
17.00,	 zaś	 w	 sobotę	 o	 godz.	 8.00.	 Zapraszam	 dzieci	 z	
lampionami,	a	także	młodzież	i	dorosłych.	
2. W	 niedzielę,	 8	 grudnia	 przypada	 Uroczystość	
Niepokalanego	Poczęcia	Najświętszej	Maryi	Panny.					
W	 czasie	 Mszy	 św.	 o	 godz.	 11	 zostaną	 poświęcone	
medaliki	 dla	 dzieci	 kl.	 II,	 które	 przygotowują	 się	 do		
I	Komunii	św.	Zapraszam	dzieci	wraz	z	rodzicami.
3. Okazja	do	spowiedzi	św.	przed	Świętami	:
	 Rudnik:	23.	XII.	-			poniedziałek	-	godz.	14.00
	 Kończyce	:	21.	XII.	-			sobota		-	16.00	–	17.00
	 	 23.	XII.	-			poniedziałek	-	16.00	–	17.00	
4. W	okresie	Adwentu	 rozprowadzane	 będą	 świece	 „	

Caritas	”	oraz	opłatki	na	stół	wigilijny.
5. We	wtorek,	24	grudnia	Wigilia	Bożego	Narodzenia.	
	 O	godz.	8.00	ostatnie	roraty.
	 Rudnik:			 23.30				-		Jutrznia			
	 	 24.00		-		PASTERKA
	 Kończyce:	 	 23.30		-		Jutrznia
     24.00		-		PASTERKA
6. W	 środę,	 25	 grudnia	 –	 Uroczystość	 Narodzenia	

Pańskiego.	 O	 godz.	 16.00	 	 -	Uroczyste	 Nieszpory	
Kolędowe.	

7. W	czwartek,	26	grudnia	-		święto	Świętego	Szczepana.	
Msze	św.	o	7.30	i	11.00	w	kościele	parafialnym	oraz		
w	Rudniku	o	9.30.

8. W	 piątek,	 27	 grudnia	 rozpoczynamy	 odwiedziny	
duszpasterskie,	zwane	kolędą.	

9.		 W		sobotę,	28	grudnia	-	święto	Św.	Młodzianków.	Na	
Mszę	św.	o	godz.	8.00	zapraszamy	rodziców	z	małymi	
dziećmi.		Po	Mszy	św.	specjalne	błogosławieństwo	
małych	dzieci.		

10.	 W	niedzielę,	 29	 grudnia	 na	 sumie	 o	 godz.	 11.00	 -	
Chrzty	 i	 Roczki.	 O	 godz.	 15.00	 -	 Koncert	 Kolęd	
-	 w	 wykonaniu	 zespołu	 muzycznego	 -	 naszych	
organistów.	 Nauka	 chrzcielna	 dla	 rodziców	 i	
chrzestnych	w	piątek	po	Mszy	św.	

11. 	We	wtorek,	31	grudnia	przypada	ostatni	dzień	2013	
roku.	

Msza	św.	dziękczynna	oraz	nabożeństwo	dziękczynno	–	
przebłagalne	połączone	z	duszpasterskim	sprawozdaniem	
rocznym	składanym	przez	Proboszcza	Parafii	w	Rudniku	
o	godz.	14.00,	w	kościele	parafialnym	o	godz.	16.00
W	 tym	 dniu	 	 można	 uzyskać	 odpust	 zupełny.	 Odpust	
zyskuje	każdy,	kto	spełni	zwykłe	jego	warunki	 i	w	tym	
dniu	odmówi	pobożnie	i	publicznie	hymn	 ,,Ciebie Boga  
wysławiamy   ... ”

24.00	 	PASTERKA		-		Za		Parafian	
25.12.2013 Środa   Uroczystość Narodzenia Pańskiego
  7.30 W	intencji	Parafian
9.30 Rudnik:	 	 W	 intencji	 dobrodziejów	 i	 ofiarodawców	

Kaplicy	Imienia	Maryi.			
11.00  Z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski,	z	prośbą	o	Boże	

błogosławieństwo,	Dary	Ducha	Świętego	i	zdrowie	dla	
Eweliny	z	okazji	18	urodzin.

16.00 Uroczyste	Nieszpory	Kolędowe		
26.12.2013  Czwartek    Święto  Św. Szczepana, męczennika
  7.30 Z	okazji	40	urodzin	Andrzeja	i	13	urodzin	syna	Adriana		

z	prośbą	o	Boże	błogosławieństwo	i	zdrowie	oraz		opiekę	
Opatrzności	Bożej	dla	całej	rodziny.

  9.30 Rudnik:	 	 Za	 ++	 Franciszka,	Walerię	 Niemczyk,	 syna	
Franciszka,	Mariannę,	Jozefa	Szajter,	syna	Edwarda.

11.00 Za	++	 rodziców	 Ignacego	 i	Emilię,	+	Anielę,	 szwagra	
Tomasza,	dziadków;	domostwo	do	Opatrzności	Bożej.   

27.12.2013  Piątek   Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty
  8.00 Rudnik:	
17.00 Msza	św.	6	–	tyg. 
28.12.2013   Sobota  Święto Świętych Młodzianków, 
męczenników
  8.00 Do	Miłosierdzia	 Bożego	 o	Wieczną	 Szczęśliwość	 dla		

+	Henryka	Kluz	–	od	pracowników	i	sąsiadów	z	Bloku.
17.00  W	 intencji	Grażyny	 i	Grzegorza	 z	 okazji	 35	 rocznicy	

ślubu	 z	 podziękowaniem	 za	 otrzymane	 łaski	 z	 prośbą						
o	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	dla	rodziny.

29.12.2013   NIEDZIELA   Święto Świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa
  7.30 Za	 ++	 Karola	 Smelik,	 Rudolfa	 i	 Marię	 Gałuszka,	

Władysława	Gałuszkę,	++	z	 rodzin	Smelik,	Gałuszka,	
Golasowski	i	Czendlik.

9.30 Rudnik:	 Za	 ++	Antoniego	 i	 Joannę	 Parchański,	 syna	
Ferdynanda,	 wnuka	 Józefa,	 synowe	Wandę	 i	 Helenę,	
Jana	i	Stefanię	Parchański,	córkę	Helenę.

11.00 Chrzty	-	Roczki
15.00		Koncert	Kolęd
17.00	 Za	 +	 męża	 Alfreda	 Kraus	 w	 18	 rocznicę	 śmierci,		

++	z	rodziny	Kraus	i	Grześ,	+	Zofię	Bajger.

30.12.2013 Poniedziałek
17.00 Za	 +	 Stanisława	 Czempiel,	 siostrę	 Marię,	 rodziców;	

domostwo	do	Opatrzności	Bożej.

31.12.2013   Wtorek   Wspomnienie  św. Sylwestra I, papieża 
14.00	 Rudnik:	Dziękczynna		-	Za	Parafian	
16.00 1.  Dziękczynna	-	Za	Parafian		

2. W	 intencji	 wszystkich	 dobrodziejów	 i	 darczyńców			
naszej	Parafii.

12

G
ru

dz
ie

ń 
 2

01
3 

 A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI

INTENCJE

07.12.2013  I Sobota   Wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa  
 i doktora Kościoła

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

17.00 Za	 ++	 Marię,	 Józefa	 Stuchlik,	 ++	 rodziców	 oraz	
Franciszka,	 Mariannę,	 Ludwika	 Lebioda,	 dusze	
w	czyśćcu	cierpiące;	domostwo	do	Opatrzności	Bożej.

08.12.2013 II NIEDZIELA  ADWENTU
 7.30 Za	+	Stefana	Rom	w	2	rocznicę	śmierci,	++	rodziców,	

teściów,	++	z	rodziny	Rom	i	Machej.						
9.30	 Rudnik:	 1. Za	 ++	 Emilię	 Gabzdyl,	 jej	 rodziców																	

i	teściów,	+	Leona	Machej,	rodziców	i	dziadków.	
2. Za	+	Irenę	Majętny		w	5	rocznicę	śmierci.

11.00 	1.		Za	++	Helenę,	Karola	Machej,	syna	Leona,	Emilię	
Gabzdyl,	 siostrę	 Helenę,	 dziadków,	 Teresę,	 Karola	
Stuchlik,	 Annę,	 Pawła	 Tomaszko;	 domostwo	 do	
Opatrzności	Bożej	.	

	 2. Za	++	Alojzego	i	Antoninę	Foltyn;	za	całe	domostwo	
do	Opatrzności	Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za	 ++	 Alojzego	 Szajter,	 2	 żony	 Genowefę	 i	 Annę,		

++	z	rodziny.
09.12.2013  Poniedziałek    Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  9.30 Rudnik:	
17.00	 Roraty:  Za	 ++	 Marię,	 Józefa	 Piekar,	 ++	 z	 rodziny	

Gremlik.
10.12.2013  Wtorek 
  8.00  Za	 ++	 Wandę	 Żyła	 	 w	 5	 rocznicę	 śmierci,	 męża	
Ferdynanda,	 rodziców	 Marię,	 Rudolfa	 Tomica,	 Wilhelminę	
Gołka,	Pawła	Małyjurek.
17.00  Roraty :   Za	++	Marię,	Rudolfa	Chmiel,	Annę,	Walerię,	

Eugeniusza	Hanzel,	wnuczkę	Klaudię,	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące.

11.12.2013   Środa   Wspomnienie Św. Damazego I, papieża
16.00 Rudnik:	1.	Za	++	Mariana	Kamińskiego	w	15	rocznicę	

śmierci,	 żonę	 Annę,	 ++	 z	 rodzin	 Stasko,	 Kamiński;	
domostwo	do	Opatrzności	Bożej
2.	Za	+	Zdzisławę	Jarosz	–	od	rodzin	Brychcy	i	Brudny.

17.00 Roraty:	 Za	 ++	 Stanisława	 Kuchejdę,	 córkę	 Jolantę,	
rodziców	Stefanię	i	Józefa	Kuchejda,	Zofię	i	Franciszka	
Żyła,	 braci	 Bolesława,	 Franciszka	 i	 Józefa	 Żyła;	
domostwo	do	Opatrzności	Bożej.		

12.12.2013    Czwartek
17.00 Roraty:	1.			Za	++	Helenę	Gabzdyl,	jej	męża	Józefa	–	od	

chrześniaków	z	Hażlacha
	 2. Za	+	Antoniego	Szajter	w	4	rocznicę	śmierci,	zięcia	

Władysława,	 Marię	 Machej,	 ++	 rodziców	 Szajter			
i	Gabzdyl;	domostwo	do	Opatrzności	Bożej.

13.12.2013   Piątek   Wspomnienie Św. Łucji, dziewicy  
   i męczennicy
  8.00 Rudnik:	 Za	 ++	 Franciszka	 Nawrat	 w	 29	 rocznicę	

śmierci,	żonę	Herminę,	zięcia	Stanisława,		++	z		rodziny		
;	za	domostwo	do	Opatrzności			Bożej.

	17.00 Roraty:	 Za	 ++	 Antoninę	 Machej,	 rodziców,	 teściów,	
zięcia	Antoniego,	Alojzję,	Józefa	Chmiel;	domostwo	do	
Opatrzności	Bożej.

14.12.2013   Sobota   Wspomnienie Św. Jana od Krzyża,  
 prezbitera i doktora Kościoła
  8.00 Roraty:	Do	Miłosierdzia	Bożego	o	Wieczną	Szczęśliwość	

dla	+	Henryka	Kluz	–	od	pracowników									i	sąsiadów	
z	Bloku.     

17.00 Za	 ++	 Edwarda	 i	 Leopolda,	 ++	 Genowefę	 i	 Józefa	
Gawłowskich,	Emanuela	Kopel,	++	z	rodziny.

15.12.2013       III NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 Za	+	Emilię	Bijok	–	od	chrześniaczki	Lidii	z	rodziną.
 9.30 Rudnik:	Za	+	Elżbietę	Kopiec	w	4	rocznicę	śmierci.
11.00 1.	Za	++	rodziców	Alojzego	i	Antoninę	Foltyn	oraz	za	

całe	domostwo	do	Opatrzności	Bożej.	

	 2.	Za	+	Czesławę,	+brata	ks.	Piotra	i	matkę	Genowefę.
16.30 Nieszpory
17.00 Za	 	 ++	 Grażynę	 Bijok,	 teścia	 Gustawa,	 dziadków,		

++	z	rodziny;	za	domostwo	do	Opatrzności	Bożej.
 16.12.2013    Poniedziałek
17.00		Roraty:  Za	++	Marię,	Józefa	Brachaczek,	synów	Józefa					

i	 Wiktora,	 synową	 Zofię,	 zięcia	 Emila,	 jego	 2	 żony:	
Antoninę	i	Marię,	++	z	rodziny	Brachaczek,	Dziedzic,	
Iskra	i	Machej.

21.00 Apel	Jasnogórski	
17.12.2013  Wtorek
  8.00 Do	Miłosierdzia	 Bożego	 o	Wieczną	 Szczęśliwość	 dla						

+	Henryka	Kluz	–	od	pracowników	i	sąsiadów	z	Bloku.
17.00 Roraty:	  Za	 ++	 Zofię,	 Alojzego	 Foltyn,	 3	 synów,	

córkę	Wilhelminę.
18.12.2013   Środa
16.00	 Rudnik:	1.		Za	+	brata	Adriana.
 2.	 Za	 +	 Zdzisławę	 Jarosz	 –	 od	 Bronisławy	 Kędziera									

i	Marii	Machej	z	rodzinami.														
17.00 Roraty:	 Za	 ++	 rodziców	 Anastazję,	 Edwarda	 Kraus,	

brata	Adama,	teściów	Zofię	i		Jana	Smolorz,	++	z	rodziny	
i	 pokrewieństwa	 oraz	 za	 domostwo	 do	 Opatrzności	
Bożej.	

19.12.2013  Czwartek
17.00 Roraty:	 1. Za	 ++	 Jana,	 Joannę	 Bijok,	 Józefa,	 Annę										

i	 Martę	 Żyła,	 Emila,	 Marię	 Bijok,	 Alojzego,	 Marię	
Brzezina,	+	Piotra	Sobótkę,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące;	
domostwo	do	Opatrzności	Bożej.			
2. 	Za	+	męża	Bronisława	Machej	w	10	rocznicę	śmierci,	
++	z	rodziny	Wawrzyczek	i	Machej.

20.12.2013   Piątek 
  8.00 Rudnik:			
17.00	 Roraty:	 	Za	++	Zbigniewa,	Mariusza,	Teodozję	 i	 Jana	

Morski	-	Żmij.
21.12.2012      Sobota
  8.00 Roraty:	 W	 50	 rocznicę	 ślubu	 Stefanii	 i	 Antoniego											

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

17.00 Za	 ++	 Franciszka	 Kłósko,	 rodziców	 Jana	 i	 Marię;	
domostwo	do	Opatrzności	Bożej	.

22.12.2013    IV NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 Za	 ++	 ojca	 Franciszka	 Parchańskiego,	 2	 żony,	 brata	

Franciszka,	 bratową	 Zofię;	 domostwo	 do	Opatrzności	
Bożej.

  9.30  Rudnik:	 Za	 ++	 Franciszka	 Jarosz	 w	 35	 rocznicę	
śmierci,	żonę	Agnieszkę,	rodziców	z	obu	stron,	synową	
Zdzisławę,	+	Franciszka	Parchańskiego,	+	Ks.	Tadeusza	
Czerneckiego,	 jego	 siostrę	 Elżbietę;	 za	 domostwo	 do	
Opatrzności	Bożej.

11.00 Z	 okazji	 60	 urodzin	 Józefa	 z	 podziękowaniem	 za	
otrzymane	 łaski,	 z	 prośbą	 o	 Boże	 błogosławieństwo								
i	zdrowie	w	dalszym	życiu.

16.30 Nieszpory
17.00 Za	++	męża	Władysława	Klocek	w	14	rocznicę	śmierci,	

syna	Tadeusza,	 rodziców,	 teściów,	siostrę	Marię,	brata	
Erwina,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące.

23.12.2013 Poniedziałek
17.00 Roraty:	Za	++	Karola,	Agnieszkę	Parchański,	Franciszka	

Żyłę,	++	z	rodziny	Łozowski;	domostwo	do	Opatrzności	
Bożej.

24.12.2013    Wtorek Wigilia Narodzenia Pańskiego
   8.00 Roraty:	Za	+	Józefa	Handzel	w	rocznicę	śmierci	oraz	za	

całe	++	pokrewieństwo.
23.30 Jutrznia  - Rudnik
24.00 PASTERKA    -  Za	Parafian

23.30 Jutrznia
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Liturgiczne obchody miesiąca:

Spotkania:
Służba Liturgiczna –  sobota godz. 8.40

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.

dzieci Maryi – piątek godz. 16.30

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

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 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 beatyfikacji bł. Jana 
Pawła II.

I Czwartek   - nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  - Msza św. wynagradzająca zniewa-
gi 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 –  przed Świętami  -  
w piątek 20 grudnia od godz. 9.00.

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,
                                       Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, Sylwia Grzebień,, Barbara Cyrzyk,  
                                       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
06.XII. –  Prawa Str. Piotrówki - piątek

  ul. Wierzbowa 3, 4, 6, 11
  ul. Kościelna 30

13.XII. –   Prawa Str. Piotrówki  - piątek
  ul. Wierzbowa 19, 25, 10A, 23, 29

20.XII. –   Prawa Str. Piotrówki  - piątek
  ul. Wierzbowa  16, 43  
  ul. Olszowa 14, 11, 9

23.XII. –   Odnóżka -  poniedziałek
  ul. Cieszyńska 34,  32,  30,  28
  ul. Lipowa 4 

27.XII. -  Odnóżka   -  piątek
  ul. Cieszyńska   8, 6, 12, 20, 18

02.12.	–	Wspomnienie	Bł.	Rafała	Chylińskiego,				 	
						prezbitera

03.12.	–	Wspomnienie	Św.	Franciszka	Ksawerego,		
						prezbitera

04.12.	–	Wspomnienie	Św.	Barbary,	dziewicy		
						i	męczennicy	

06.12.	–	Wspomnienie	Św.	Mikołaja,	biskupa	
07.12	–	Wspomnienie	Św.	Ambrożego,	biskupa		

	i	doktora	Kościoła	
09.12.	–	Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny
11.12.	–	Wspomnienie	Św.	Damazego	I,	papieża
13.12.	–	Wspomnienie	Św.	Łucji,	dziewicy		

i	męczennicy
14.12.	–	Wspomnienie	Św.	Jana	od	Krzyża,	

prezbitera	i	doktora	Kościoła
24.12.	–	Wigilia	Bożego	Narodzenia
25.12.	–	UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 

PAŃSKIEGO
26.12.	–	Święto Świętego Szczepana, pierwszego 

męczennika
27.12.	–	Święto	Św. Jana,	Apostoła	i	Ewangelisty
28.12.	–	Święto	Świętych	Młodzianków
30.12.	–	Święto	Świętej	Rodziny	:	Jezusa,	Maryi		

i	Józefa
31.12.	–	Wspomnienie	Św.	Sylwestra	I,	papieża
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