


foto: P. Staroń

21 listopada 2015 roku - Dyrekcja, Nauczyciele,  
Władze Samorządowe Gminy Hażlach  

oraz Uczniowie i Rodzice 
 - świętowali 50-lecie Szkoły Podstawowej 

 im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich



3
G

rudzień  2015   A
N

IO
Ł KO

Ń
CZYCKI

ŚWIĘTA NOC

Święta Noc
Nasza obecność tu w kościele o północy na „Pasterce” ma swoją głęboką wy-

mowę. Jest wyrazem naszej wiary i miłości do rodzącego się w ludzkim ciele Boga. 
Przychodzimy na Pasterkę, nie dlatego, że w niej uczestniczyli nasi przodkowie, 
że taka jest nasza tradycja, ale gromadzimy się po to, aby dać świadectwo wobec 
świata i nas samych, że rozumiemy pełny sens Bożego Narodzenia. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim naszym Parafianom, Czytelnikom Anioła Kończyckiego,

a także ich Najbliższym najlepsze życzenia
obfitości Bożych łask. 

Niech Nowonarodzony obdarza nas wszystkich swą drogocenną obecnością,
niech nas napełnia radością i wdzięcznością, 
byśmy wraz z Aniołami śpiewali z głębi serca: 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Ks. Proboszcz, Ks. Wikariusz
Redakcja Anioła Kończyckiego

Chociaż otacza nas wokoło ciemna noc, choć nie 
jeden z nas będzie miał z tych czy innych względów 
smutne święta, to jednak wierzymy, że Boże Narodze-
nie jest świętem prawdziwej, autentycznej radości. 

I tę właśnie radość miał na myśli Anioł Pański, 
kiedy na betlejemskich polach przemawiał do prze-
straszonych pasterzy: Zwiastuję wam radość wielką, 
że się wam dziś narodzi Zbawiciel, którym jest Mesjasz 
Pan (Łk2,10n). 

Jakie powinny być konsekwencje tej radości? Przede 
wszystkim serca nasze powinna wypełniać niewy-
powiedziana wdzięczność. Wdzięczność Bogu, który: 
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do 
Ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna (Hbr1,1n). 

Święto Bożego Narodzenia jest zapowiedzią końca 
panowania grzechu i pełnego zwycięstwa łaski. Już 
nie będzie człowiek więcej zmagał się ze sobą samym, 
przygnieciony ciężarem grzechu, bo mając na myśli 
Boże Narodzenie uświadomi sobie fakt, że zaświeciła 
nad nim światłość, która oświeca każdego człowieka 
gdy na świat przychodzi. 

Dziękujemy Matce Najświętszej za to, że dała nam 
błogosławiony owoc swojego żywota. Patrzymy na 
Nią, jak klęczy przed Bożym Dzieciątkiem i odpra-
wia pierwszą na świecie adorację Boga ukrytego 
w ludzkim ciele. Wdzięczni jesteśmy Jej za słowa 
wypowiedziane w chwili zwiastowania, za to Jej fiat, 
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według 
słowa Twego (Łk1,38). Patrząc na Matkę Najświętszą, 
ukrytą w kąciku betlejemskiej groty chcemy razem 
z Nią uwielbiać małego Jezusa, o którym śpiewamy 
w kolędzie, Łaski przynosi, kto o nie prosi, odpuszcza 
grzechy, daje pociechy, Panie nasz święty cud niepojęty. 

Jezus miłuje nas. Aby dać wyraz tej swojej ku nam 
miłości opuszcza niebo i schodzi na ziemię. Nie wy-
biera pałacu na swoje mieszkanie, nie zależy Jezusowi 
na hołdach ludzkich i uwielbieniach, ale pragnie, by 
człowiek przylgnął do Chrystusa. Dlatego, gdy słabnąć 
będzie nasza ludzka miłość, gdy oziębłość na sprawy 
boże nas ogarnie, przychodźmy tu do betlejemskiej 
groty i dziękujmy Mu za Jego dar, za Jego miłość. 

Bogu niech będą dzięki za Święto Bożego Naro-
dzenia.

foto: P. Staroń
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BÓG I EKOLOGIA

Bóg i ekologia

życia, że nie wolno zadawać cierpień żadnym istotom, 
że należy zawsze brać w obronę istoty najsłabsze. 
Gdy byłem starszy, dowiadywałem się, że szczególnej 
ochronie podlegają zwierzęta w okresie rozrodczym 
i młodociane. Prawo łowieckie zabrania polowań na 
ptaki i ssaki łowne w okresach, kiedy mają wydawać 
potomstwo. Za niemoralne uważa się niszczenie gniazd 
ptaków, stresowanie i zadawanie cierpień zwierzętom, 
polowania na zwierzynę w okresach ochronnych. Dla 
ludzi te prawa nie obowiązują ?

Jeśli się nie wierzy w Boga i Jego Objawieniu, to 
i neguje się wyjątkowość człowieka w świecie. Wów-
czas człowiekowi wolno wszystko; wolno nie liczyć się 
z innymi, także tymi, którzy po nas przyjdą. Wówczas 
liczy się tylko walka o byt, pęd posiadania, modernizo-
wanie, wyzyskiwanie ile się da, konsumowanie – bez 
liczenia się ze skutkami. Nie oczekujmy, że człowiek 
będzie szanował i chronił przyrodę, jeśli nie uzna 
swojej wyjątkowości w odniesieniu do Boga. Mówiąc 
prościej – nie będzie czystego środowiska, jeśli nie 
dostrzeżemy nieczystości w swoich duszach. O jakiej 
nieczystości tu mowa? Chodzi o nieprzestrzeganie 
prawa moralnego wpisanego w naturę człowieka 
i pogwałcenie tego prawa.

Podam kilka przykładów wypowiedzi ludzi, którzy 
ignorują prawo moralne: „Muszę teraz mieć dziecko, 
za wszelką cenę!” „O tym, kiedy będę płodny/płodna 
– decyduję wyłącznie ja!” „Musi się urodzić chłopiec/
dziewczyna!” „Jeśli dziecko miałoby być chore, to nie 
chcę takiego dziecka!” „Ono się teraz nie może urodzić; 
nie! nie teraz!”

Widać wyraźnie, że w tych wypowiedziach dominują 
rozkazy: muszę; nie chcę; ja tu decyduję. Próbuje się 
ingerować w prawo natury. Nie łudźmy się – natura 
odpowie na jej pogwałcenie w odpowiednim czasie. 
Jest takie mądre powiedzenie: „Pan Bóg wybacza 
zawsze, człowiek – czasami, przyroda – nigdy.”

Jakie rady daje papież ludziom XXI w. w obliczu 
grożącej światu katastrofy ekologicznej? Proponuje 
uczciwy dialog polityków, uczonych, ekonomistów, 
władz, organizacji ekologicznych oraz religii. Aby taki 
dialog mógł zaistnieć, konieczna jest zmiana mental-
ności ludzi. Powinni oni się nawrócić w stronę ekologii 
integralnej (całościowej). Takie nawrócenie musiałoby 
się dokonywać przez wychowanie jednostek do innego 
stylu życia – odchodzenia od podstawy konsumpcyjnej 
w kierunku promowania ekologii ducha.

Nie można skutecznie chronić daru, jeśli się nie 
szanuje jego Dawcy (a tym bardziej, gdy się tym Daw-
cą poniewiera).

Zakończę  cytatem fragmentu encykliki (pkt. 
120) papieża Franciszka: „Ponieważ wszystko jest 

Ekologia jest nauką o ochronie środowiska naturalnego, a więc zajmuje 
się wpływem człowieka na przyrodę przez gospodarowanie jej zasobami. 
Z drugiej strony zaś przyroda ma wpływ na człowieka: na to, co jemy i pi-
jemy, czym oddychamy, w co się ubieramy. Jest to oddziaływanie wzajemne.

Papież Franciszek stara się naśladować patrona 
swojego pontyfikatu – św. Franciszka (1181 – 1226). 
Często wspomina o ubogich i nawołuje do troski  o nich. 
W swojej, 2 encyklice „Laudato si” wzywa świat do 
troski  o ochronę środowiska naturalnego, bo jest 
ono naszym domem i darem Wszechmogącego Boga 
dla nas. Nie jest dobrze – stwierdza niejednokrotnie 
papież. Encyklika ta wpisuje się zatem w naukę spo-
łeczną Kościoła. 

Tytuł encykliki pochodzi ze słynnej „Pieśni sło-
necznej” św. Franciszka z Asyżu  zwanej też „ Pie-
śnią stworzeń”, „Pochwałą stworzeń” lub „Hymnem 
stworzenia”. W tej pieśni powtarza się refren: „Po-
chwalony bądź” – „Laudato si”. Sam św. Franciszek 
w słowach tej pieśni przypomniał, że „nasz wspólny 
dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie i jak 
piękna matka biorąca nas w ramiona”. Już w 1979 r. 
św. Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka z Asyżu pa-
tronem ekologów.

Zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza dziś są 
alarmująco wysokie. Ostrzegając polityków, naukow-
ców, przedsiębiorców i wszystkich ludzi dobrej woli 
papież nie wypowiada się jako naukowiec, ale jako 
nauczyciel wiary. Odwołuje się do odpowiedzialności 
wszystkich ludzi za ten pogarszający się stan naszej 
planety. Apeluje do wszystkich, gdyż dalej nie można 
się tym procesem degradacji biernie przyglądać. Jed-
nak i tu papież porusza kwestię niesprawiedliwości 
społecznej, będącej przyczyną ubóstwa, a niszczenie 
środowiska naturalnego najbardziej uderza w war-
stwy najuboższe.

Papież, wypowiada się jako nauczyciel wiary, przy-
pominając, że stworzony przez Boga świat jest Darem 
miłującego Ojca. Wyjątkowa w tym świecie jest pozy-
cja człowieka, który nosi w sobie inny niż wszystkie 
stworzenia pierwiastek (duchowy) – nie dający się 
wytłumaczyć  przez żadne prawa naukowe. Nasza 
– ludzi – wyjątkowość, to m.in. odpowiedzialność 
za mądre i sprawiedliwe dysponowanie zasobami 
Ziemi, która – jako Dar Ojca Niebieskiego – zasługuje 
na szacunek.

Papież zwraca uwagę na niekonsekwentne działania 
wielu współczesnych ekologów, którzy zawzięcie walczą 
o ochronę roślin i zwierząt, a jednocześnie pozostają 
głusi na ogromne nierówności między ludźmi, na losy 
najuboższych, bezbronnych, również nienarodzonych. 
Jak można pogodzić ochronę przyrody z usprawiedli-
wieniem aborcji? – zdaje się pytać papież. Jak można 
wyłączyć człowieka z prawa do ochrony przyrody?

W tym miejscu chcę się podzielić moimi osobistymi 
uwagami odnośnie powyższych kwestii. Od dzieciństwa 
uczono mnie w domu i w szkole szacunku dla każdego 
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WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY. ODWAŻNA CUDZOZIEMKA

   - Abyś nam bez sakramentów świętych schodzić z tego świata nie dopuściła, Abyś nam zjednała łaskę osta-
teczną... - śpiewają w Litanii  członkowie bractw powołanych do upowszechniania kultu św. Barbary. Bo święta 
Barbara jest nie tylko patronką górników, marynarzy i wszystkich zawodów, których wykonywanie wiąże się 
z niebezpieczeństwem, ale też patronką dobrej śmierci. 

WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY
ODWAŻNA CUDZOZIEMKA

Święta Barbara zginęła śmiercią mę-
czeńską około 306 roku, kiedy nasilenie 
prześladowań chrześcijan przez cesarza 
Maksymiana Galeriusza było największe. Św. 
Barbara (z greckiego barbaros znaczy tyle 
co obcy, cudzoziemiec) była piękną córką 
bogatego poganina Dioskura z Heliopolis 
w Bitynii. W Nikomedii, gdzie ojciec wysłał 
ją na nauki, zetknęła się z chrześcijaństwem, 
przyjęła chrzest  i złożyła śluby czystości. 
To rozwścieczyło Dioskura do tego stopnia, 
że stał się największym prześladowcą córki. 
Zamknął ją w wieży, głodził, zastraszał, 
a gdy Barbara nadal nie chciała się wyrzec 
wiary, oddał ją w ręce sędziego. Dziewczyna była 
torturowana, a ostatecznie skazana na śmierć przez 
ścięcie mieczem. Wyrok wykonał sam Dioskur.

Tradycja polska widzi w św. Barbarze patronkę 
górników. Do dziś wizerunki świętej znajdują się 
w każdej kopalni, w wielu górniczych rodzinach, gdzie 
nie ustają modlitwy o szczęśliwy powrót z szych-
ty ojca, brata, syna. Według legendy, za uciekającą 
przed prześladowcami Barbarą zamknęła się góra 
ratując ją od śmierci. Czy teraz nie zaopiekuje się ona 
tymi, którzy pracują pod ziemią? Albo marynarza-
mi, hutnikami, żołnierzami? Ich praca jest również 
niebezpieczna i słusznie obrali za patronkę tę, która 
tyle wycierpiała. Św. Barbara była opiekunką wal-
czącego podziemia i to zarówno w latach okupacji 
hitlerowskiej, jak i później, podczas komunistycznego 
zniewolenia. Nasza polska tradycja oddaje w opiekę 
św. Barbarze także ludzi umierających. Legenda mówi, 
że do oczekującej na wyrok Barbary przyszedł anioł 
z Komunią Świętą. Wierzymy, że ten, kto w krytycz-
nym momencie życia wzywa jej pomocy, nie umrze, 
jak ona, bez sakramentów.

W diecezji bielsko-żywieckiej św. Barbarę za patron-
kę mają trzy parafie: w Bielsku-Białej, w Czechowicach 
i w Strumieniu. Dramatyczną historię przeszła para-
fia św. Barbary w Czechowicach. Kościół powstawał 
w latach 1982-1992, a rozpoczęcie budowy nastąpiło 
po długim okresie oczekiwania na pozwolenie ze 
strony władzy świeckiej. „Ten kościół był upragniony 
i wymodlony przez dwa pokolenia mieszkających tu 

ludzi, a zwłaszcza przez rodziny górni-
cze” - napisano na stronie internetowej 
parafii. Nie od rzeczy było oddanie 
młodej parafii w opiekę św. Barbarze. 
Kościół, budowany w pobliżu kopalni 
Silesia, w której w pożarach w 1974 
i w 1979 r. zginęło prawie 40 górni-
ków, w zamyśle architektów miał być 
miejscem kultu św. Barbary dla całego 
Górnego Śląska.

Żywy kult św. Barbary istnieje od 
wieków w pobliskim Strumieniu. Wi-
zerunek świętej widnieje od 1482 r. 
w herbie miasteczka. W 2009 r. XVIII-

-wieczny kościół dekretem biskupa Tadeusza Rako-
czego został ustanowiony  sanktuarium św. Barbary. 
Strumieńska parafia należy do najstarszych na Śląsku 
pod tym wezwaniem, a kult świętej trwał tu nieprze-
rwanie nawet podczas reformacji. Przed odpustem 
św. Barbary, który odbywa się tu w niedzielę po 
4 grudnia, organizowane są rekolekcje odpustowo-
-adwentowe, w każdą niedzielę odmawiana jest in-
wokacja do św. Barbary, a w czwartki trwa adoracja 
jej relikwii. Od 1995 r. istnieje tu również bractwo 
św. Barbary, które wykonuje prace na rzecz parafii 
i wspiera inicjatywy duszpasterzy. 

Kult św. Barbary jest powszechny w całej Polsce. 
Przekłada się to na różnorodność wizerunków świętej, 
obieranie jej za patronkę, działalność bractw św. Bar-
bary, a przede wszystkim nieustanne modlitwy o jej 
wstawiennictwo. W ikonografii św. Barbara najczęściej 
przedstawiana jest z mieczem, od którego zginęła, 
z wieżą, w której była więziona, z palmą symbolizu-
jącą męczeństwo oraz z hostią lub kielichem. Takie 
wizerunki znajdują się również w kościele w Koń-
czycach Wielkich. Św. Barbarę przedstawia witraż 
ufundowany przez społeczność górniczą oraz medal 
w prawym ołtarzu umieszczony nad obrazem innej 
męczennicy, św. Filomeny. 

Wspomnienie św. Barbary Kościół obchodzi 4 grud-
nia. W tym dniu imieniny świętują wszystkie Baśki. 
W Kończycach Wielkich imię to noszą 22 kobiety,  
a w Rudniku 6.

Krystyna Stoszek

za sobą powiązane, nie da się pogodzić obrony przy-
rody z usprawiedliwieniem aborcji. Niewykonalny 
wydaje się proces edukacyjny na rzecz przyjęcia 
osób słabych, przebywających wokół nas, które są  

czasami uciążliwe i kłopotliwe, jeśli nie otacza się 
opieką ludzkiego embrionu, mimo że jego pojawienie 
się może być powodem trudności i problemów (…)” 

Opracował Józef
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życia, że nie wolno zadawać cierpień żadnym istotom, 
że należy zawsze brać w obronę istoty najsłabsze. 
Gdy byłem starszy, dowiadywałem się, że szczególnej 
ochronie podlegają zwierzęta w okresie rozrodczym 
i młodociane. Prawo łowieckie zabrania polowań na 
ptaki i ssaki łowne w okresach, kiedy mają wydawać 
potomstwo. Za niemoralne uważa się niszczenie gniazd 
ptaków, stresowanie i zadawanie cierpień zwierzętom, 
polowania na zwierzynę w okresach ochronnych. Dla 
ludzi te prawa nie obowiązują ?

Jeśli się nie wierzy w Boga i Jego Objawieniu, to 
i neguje się wyjątkowość człowieka w świecie. Wów-
czas człowiekowi wolno wszystko; wolno nie liczyć się 
z innymi, także tymi, którzy po nas przyjdą. Wówczas 
liczy się tylko walka o byt, pęd posiadania, modernizo-
wanie, wyzyskiwanie ile się da, konsumowanie – bez 
liczenia się ze skutkami. Nie oczekujmy, że człowiek 
będzie szanował i chronił przyrodę, jeśli nie uzna 
swojej wyjątkowości w odniesieniu do Boga. Mówiąc 
prościej – nie będzie czystego środowiska, jeśli nie 
dostrzeżemy nieczystości w swoich duszach. O jakiej 
nieczystości tu mowa? Chodzi o nieprzestrzeganie 
prawa moralnego wpisanego w naturę człowieka 
i pogwałcenie tego prawa.

Podam kilka przykładów wypowiedzi ludzi, którzy 
ignorują prawo moralne: „Muszę teraz mieć dziecko, 
za wszelką cenę!” „O tym, kiedy będę płodny/płodna 
– decyduję wyłącznie ja!” „Musi się urodzić chłopiec/
dziewczyna!” „Jeśli dziecko miałoby być chore, to nie 
chcę takiego dziecka!” „Ono się teraz nie może urodzić; 
nie! nie teraz!”

Widać wyraźnie, że w tych wypowiedziach dominują 
rozkazy: muszę; nie chcę; ja tu decyduję. Próbuje się 
ingerować w prawo natury. Nie łudźmy się – natura 
odpowie na jej pogwałcenie w odpowiednim czasie. 
Jest takie mądre powiedzenie: „Pan Bóg wybacza 
zawsze, człowiek – czasami, przyroda – nigdy.”

Jakie rady daje papież ludziom XXI w. w obliczu 
grożącej światu katastrofy ekologicznej? Proponuje 
uczciwy dialog polityków, uczonych, ekonomistów, 
władz, organizacji ekologicznych oraz religii. Aby taki 
dialog mógł zaistnieć, konieczna jest zmiana mental-
ności ludzi. Powinni oni się nawrócić w stronę ekologii 
integralnej (całościowej). Takie nawrócenie musiałoby 
się dokonywać przez wychowanie jednostek do innego 
stylu życia – odchodzenia od podstawy konsumpcyjnej 
w kierunku promowania ekologii ducha.

Nie można skutecznie chronić daru, jeśli się nie 
szanuje jego Dawcy (a tym bardziej, gdy się tym Daw-
cą poniewiera).

Zakończę  cytatem fragmentu encykliki (pkt. 
120) papieża Franciszka: „Ponieważ wszystko jest 

Ekologia jest nauką o ochronie środowiska naturalnego, a więc zajmuje 
się wpływem człowieka na przyrodę przez gospodarowanie jej zasobami. 
Z drugiej strony zaś przyroda ma wpływ na człowieka: na to, co jemy i pi-
jemy, czym oddychamy, w co się ubieramy. Jest to oddziaływanie wzajemne.

Papież Franciszek stara się naśladować patrona 
swojego pontyfikatu – św. Franciszka (1181 – 1226). 
Często wspomina o ubogich i nawołuje do troski  o nich. 
W swojej, 2 encyklice „Laudato si” wzywa świat do 
troski  o ochronę środowiska naturalnego, bo jest 
ono naszym domem i darem Wszechmogącego Boga 
dla nas. Nie jest dobrze – stwierdza niejednokrotnie 
papież. Encyklika ta wpisuje się zatem w naukę spo-
łeczną Kościoła. 

Tytuł encykliki pochodzi ze słynnej „Pieśni sło-
necznej” św. Franciszka z Asyżu  zwanej też „ Pie-
śnią stworzeń”, „Pochwałą stworzeń” lub „Hymnem 
stworzenia”. W tej pieśni powtarza się refren: „Po-
chwalony bądź” – „Laudato si”. Sam św. Franciszek 
w słowach tej pieśni przypomniał, że „nasz wspólny 
dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie i jak 
piękna matka biorąca nas w ramiona”. Już w 1979 r. 
św. Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka z Asyżu pa-
tronem ekologów.

Zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza dziś są 
alarmująco wysokie. Ostrzegając polityków, naukow-
ców, przedsiębiorców i wszystkich ludzi dobrej woli 
papież nie wypowiada się jako naukowiec, ale jako 
nauczyciel wiary. Odwołuje się do odpowiedzialności 
wszystkich ludzi za ten pogarszający się stan naszej 
planety. Apeluje do wszystkich, gdyż dalej nie można 
się tym procesem degradacji biernie przyglądać. Jed-
nak i tu papież porusza kwestię niesprawiedliwości 
społecznej, będącej przyczyną ubóstwa, a niszczenie 
środowiska naturalnego najbardziej uderza w war-
stwy najuboższe.

Papież, wypowiada się jako nauczyciel wiary, przy-
pominając, że stworzony przez Boga świat jest Darem 
miłującego Ojca. Wyjątkowa w tym świecie jest pozy-
cja człowieka, który nosi w sobie inny niż wszystkie 
stworzenia pierwiastek (duchowy) – nie dający się 
wytłumaczyć  przez żadne prawa naukowe. Nasza 
– ludzi – wyjątkowość, to m.in. odpowiedzialność 
za mądre i sprawiedliwe dysponowanie zasobami 
Ziemi, która – jako Dar Ojca Niebieskiego – zasługuje 
na szacunek.

Papież zwraca uwagę na niekonsekwentne działania 
wielu współczesnych ekologów, którzy zawzięcie walczą 
o ochronę roślin i zwierząt, a jednocześnie pozostają 
głusi na ogromne nierówności między ludźmi, na losy 
najuboższych, bezbronnych, również nienarodzonych. 
Jak można pogodzić ochronę przyrody z usprawiedli-
wieniem aborcji? – zdaje się pytać papież. Jak można 
wyłączyć człowieka z prawa do ochrony przyrody?

W tym miejscu chcę się podzielić moimi osobistymi 
uwagami odnośnie powyższych kwestii. Od dzieciństwa 
uczono mnie w domu i w szkole szacunku dla każdego 
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XIII Regionalny 
Dzień Skupienia 

Apostolstwa Dobrej 
Śmierci Diecezji 

Bielsko-Żywieckiej
W dniu 28 listopada 2015 r. w Sanktuarium św. Mikołaja 

w Pierśćcu odbył się XIII Regionalny Dzień Skupienia 
Apostolstwa Dobrej Śmierci Diecezji  Bielsko-Żywieckiej.

W tym uroczystym dniu został powitany nowy Dyrektor 
Krajowy ADŚ ks. Grzegorz GÓRNIK MSF.   

Po Mszy św. Koncelebrowanej  w intencji uczestni-
ków, rodzin i za zmarłych z rodzin pod przewodnictwem 
ks. Grzegorza Górnika MSF – Dyrektora Krajowego Apo-
stolstwa Dobrej Śmierci zostały w uroczysty sposób wrę-
czone statuetki św. Mikołaja.  

Kapituła Świętego Mikołaja w 2015 r uhonorowała  
następujących wyróżnionych: 

• ks.kanonik Andrzej Wieliczka proboszcz z parafii 
Świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich. 

• ks. kanonik Józef Zwoliński proboszcz z parafii 
Świętej Jadwigi Królowej w Przyborowie, 

Zelatorki:
• Maria Słowik z parafii NMP Królowej Polski w Ustro-

niu Hermanicach, 
• Maria Sadowska  z parafii Narodzenia NMP w Biel-

sku-Białej Lipniku,
• Maria Polok z parafii św.Jakuba Apostoła z Simo-

radza,
• Anna Kawulok z parafii Dobrego Pasterza z Istebnej.

W Aniele Kończyckim publikujemy treść Laudacji, 
którą został uhonorowany nasz Proboszcz  - ks. kanonik  
Andrzej Wieliczka. 

Opracowanie: Sylwia Grzebień 

XIII REGIONALNY DZIEŃ SKUPIENIA APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

naucz mnie

gdzieś na końcu świata
przez małe okienko
do skromnej izdebki

w lichej lepiance
wpadał pocałunek słońca

na drobną postać
młodej Panienki

delikatnej jak
liliowe płatki
modliła się

prostymi jak Ona słowami
w ciszy poranka
została wybrana

pełna miłości
w pokorze

powiedziała Mu „tak”
naucz mnie być jak Ty

skromnym kokonem w którym
ukrywa się barwny

motyl o nazwie
ŚWIĘTOŚĆ

Justyna Cyrzyk
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LAUDACJA KS. ANDRZEJ WIELICZKA 2015

„.....Kto kocha ludzi jak Chrystus, 
chce, by naleŜeli oni do Boga, a nie do niego. 
W ten sposób zapewnia sobie  oczywiście 
ich posiadanie na wieki......” 

św. Edyta Stein 
DYPLOM  UZNANIA

ks. kanonika Andrzeja Wieliczki
Proboszcza Parafii  św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich 

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja 
w dowód uznania, szacunku i wdzięczności przyznała  

STATUETKĘ ŚW. MIKOŁAJA 
za: 

 rozpowszechnianie kultów:Miłosierdzia Bożego, Matki Bożej Pompejańskiej,
Świętego Michała Archanioła i Świętego Mikołaja, budowanie więzi  i
rozwijanie współpracy między wieloma  wspólnotami modlitewnymi,
działającymiprzyparafii,szerzenieideiApostolstwaDobrejŚmierci;

 bycie człowiekiem modlitwy, czynu i nadziei, bezgranicznie oddanym Bogu
iOjczyźnie; wychowywanie w duchu miłości do wiary i tradycji naszego
narodu;

 pieczęnadobiektami trzechświątyń, ichgruntowneremonty,upiększanie ich
wnętrzprzezodnowieniezabytkowychelementówznajdującychsięwewnętrzu
kościoła parafialnego, takich jak polichromia na sufitach, ołtarz główny
iołtarze boczne, ambona, chrzcielnica, obrazy, droga krzyżowa i witraże,
zamontowanienowychdzwonówwkaplicywRudniku;

 modernizację Domu Parafialnego oraz renowację infrastruktury na
cmentarzu;

 owocnąwspółpracęmiędzydziałającymina terenieparafii stowarzyszeniami
iinstytucjami;

 za inicjowanie iwysoki poziomorganizacyjnywieluwydarzeń o charakterze
religijnokulturowym, związanych z kultem Michała Archanioła,Opatrzności
BożejiMatkiBożejPompejańskiej;

 zahojnośćsercawobdarowywaniuludzibędącychwpotrzebie;
 za organizowanie oraz uczestniczenie w wielu krajowych i zagranicznych

pielgrzymkachdomiejsckultureligijnego.

Życzymy:BożegoŚwiatła,BożejMiłości,BożegoOgnia,poprostupięknego
życia pod płaszczem Maryi i nieustannego wstawiennictwa św. Michała
Archanioła. Niechaj Boża Opatrzność czuwa nad Księdzem oraz nad tymi,
którychBógstawianadrogachcodzienności.

Za Kapitułę 
Zelator Diecezjalny  

Apostolstwa Dobrej Śmierci 
Moderator Diecezjalny 

Apostolstwa Dobrej Śmierci 
Przewodniczący Kapituły 
Dyrektor Krajowy ADŚ 

   
Lidia GREŃ-WAJDZIK ks. prałat Alojzy ZUBER ks. Grzegorz GÓRNIK MSF 

Pierściec, 28 listopada 2015 r. 
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WZGÓRZE ŁASKI

Wzgórze łask
Święta Noc Modlitwy, już dziesiąta… jubileuszowa 

…na wzgórzu Kaplicówka  w Skoczowie …była nocą   
wielkiego dziękczynienia, dziękczynienia Bogu przez 
serce Maryi  za  nieskończone dary, za Jego dobroć 
i miłosierdzie. - Doświadczyliśmy  w swoim życiu tych 
dobrodziejstw, błogosławieństw,  trwając wiernie, 
czasami przez lata, na modlitwie różańcowej w formie 
nowenny pompejańskiej - mówili  wzruszeniem, łzami 
na policzkach… pielgrzymi z odległych stron kraju 
.- Nasze pragnienie bycia na osiemnastogodzinnej 
adoracji  Jezusa w Hostii w tym świętym miejscu, 
miejscu  gdzie obecna jest z nami i modli się  za nas 
wszystkich Królowa Różańca Świętego z Pompejów,  
w towarzystwie Wielkich Świętych   jest silniejsze od 
fizycznego zmęczenia. Tu  ożywa  serce, wzrasta  wiara, 
pobudzają się  głębsze  relacje ze św. Janem Sarkan-
drem, męczennikiem za wiarę, synem skoczowskiej 
ziemi  i ze św. Janem Pawłem II Apostołem Różańca 
Świętego, Apostołem Rodzin - dodawali.  W godzinie 
świadectw,  przed Msza świętą,  pielgrzymi, mówili 
o łaskach, które Bóg  dał im  przez Maryję lub zaraz  
po powrocie do domu pisali  maile... 

Podwójna radość
- Nagła decyzja rodziny i jakaś  Boża siła  przycią-

gnęła nas  i koleżankę w maju na Kaplicówkę, chyba 
po to,  abyśmy zostali członkami Apostolstwa Dobrej 
Śmierci i jeszcze gorliwiej czcili Królową Różańca 
Świętego z Pompejów. Tak, apostolstwo się rozwija, 
nowenna pompejańska wchodzi w serca i zatacza 
coraz szersze kręgi -  mówi Halina z Nowego Targu.-  
Dziś  w tę październikową noc przyjechaliśmy, już 
w większym gronie, dziękować Bogu  za to, co Bóg 
daje nam przez Maryję…

Elżbieta : - Na tę kolejną już dla mnie Świętą Noc 
Modlitwy przyjechałam z Białegostoku. Jechałam 
pociągiem i autobusem wiele godzin, szczęśliwa, ze 
Bóg dał mi  łaskę trwania w tym cudownym miejscu 
na dziękczynieniu… dziękczynieniu za wysłuchanie 
mych próśb,  i by z nadzieją prosić o dalszą opiekę. 

Zawsze, kiedy wracam ze Skoczowa, serce  rozpiera mi  
radość. Tą Bożą  radością dzielę się ze swoimi bliskimi 
i pacjentami, dając im do ręki Nowennę Pompejańską; 
mówię: - To jest najlepsza recepta na pogmatwane 
życie, na troski tego świata…,  a po czasie, kolejna 
radość… kiedy dowiaduję się od osób modlących się 
nowenną, że prośby ich zostają wysłuchane. Byłam 
też na Kaplicówce  w maju. Zaraz po powrocie  z Nocy 
Modlitwy do domu, dowiedziałam się od jednej z pa-
cjentek, że jest w ciąży. Przez wiele lat bezowocnie 
starali się o dziecko. Na jednej z wizyt dałam jej 
nowennę. Zaufali potężnemu orędownictwu Maryi 
i Bóg zesłał łaskę poczęcia. - Modlitwa różańcowa 
zmieniła nasze życie – mówili. - Wierzę, że kiedyś 
i oni  przyjadą tu z dziękczynieniem na to święte 
Skoczowskie wzgórze łask.. 

  - Z Nowenną Pompejańską zetknąłem się 12 lat 
temu, aż dziw bierze, że  załatwiając urzędowe spra-
wy…  otrzymałem nowennę i  różańcowy drogowskaz 
(różaniec poświęcony w Pompejach), który zaowocował 

Oświetlony Krzyż

CzytanieModlitwy goście z Podhala
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3 miliony sprzedanych egzemplarzy - to najlepsza rekomendacja książek 
s. Anastazji Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, która od lat 
gotuje dla krakowskich jezuitów. „143 przysmaki siostry Anastazji”, „103 
ciasta siostry Anastazji”, „100 nowych ciast siostry Anastazji” - to tylko 
niektóre „smakowite” książki z dorobku popularnej kucharki. W tym roku 
ukazały się „Świąteczne przepisy siostry Anastazji”. Książka na pewno przyda 
się w przygotowaniu zbliżających się świąt. Znajdziemy tu kilka rodzajów 
sernika, w tym szczególnie polecany „Sernik Anastazji”, makowce, postne 
dania na wigilię, i wiele innych tradycyjnych potraw. 

O sukcesie książek kucharskich s. Anastazji decyduje przede wszystkim 
to, że potrawy są proste, a do ich przygotowania nie potrzeba wielkich umie-
jętności. „Właśnie poczułam się jak prawdziwa gospodyni domowa, a nawet 
więcej, jak Perfekcyjna Pani Domu. Wszystko jest proste w przygotowaniu, no 
i wszystko UDAJE SIĘ i jest przepyszne - napisała „jolka” na popularnym forum 
kulinarnym po wypróbowaniu jednego z przepisów s. Anastazji.

Podobną receptę na powodzenie swoich pomysłów kulinarnych ma s. 
Aniela Garecka, salwatorianka na co dzień gotująca dla ponad stu kleryków 
i księży Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salwatorianów w Bagnie 

ANIELSKIE GOTOWANIE

po latach światłem w sercu mojego syna. -  Muszę się 
jednak cofnąć w czasie – dodaje Witold. - W 1989 r. 
zawarliśmy w kościele katolickim, ekumeniczne mał-
żeństwo. Żona była i  jest świadkiem Jehowy, ja zaś 
katolikiem. Wiele z żoną rozmawialiśmy,  jaką du-
chową drogą  prowadzić swoje  dzieci, Paulinę i Ja-
kuba. Po wieloletnich rozważaniach  doszliśmy do 
wniosku, że poczekamy do ich pełnoletniości. Syn 
wyjechał na studia, a ja przypominając sobie  roz-

mowę  o Nowennie Pompejańskiej – „  nowennie nie 
do odparcia,”  chwyciłem…  właśnie za ten  różaniec, 
modląc się nowenną  w intencji  syna . Nie było to 
przypadkowe. Tuż po  zakończeniu odmawiania  no-
wenny,  przyjechał do domu  syn, który  oświadczył, 
że chce zostać katolikiem. I pod przewodnictwem ks. 
proboszcza parafii św. Michała w Katowicach  rozpo-
czyna niebawem przygotowywanie  się do przyjęcia  
Sakramentów św. Uczestniczyliśmy razem z  żoną 
(która nadal jest świadkiem Jehowy)  w półtora-
rocznych przygotowaniach do tego najważniejszego 
etapu jego życia, życia w pełni z Bogiem. 19 kwietnia 
2014 roku z wielką radością w sercu uczestniczyli-
śmy  w ceremonii  Chrztu Świętego, Komunii Świętej   
i w  Bierzmowaniu  syna ..  Za ten cud dziękowałem już   
wiele razy Bogu Ojcu, Synowi i  Duchowi Świętemu 
oraz Matce Bożej Różańcowej, i  tam  w Pompejach 
przed Jej cudownym wizerunkiem, a także dzisiaj  tu, 
w maleńkim Sanktuarium św. Jana Sarkandra, które 
wybrała sobie Pani Pompejańska siedem lat temu. -

Maryjo, Królowo Różańca Świętego, dziękujemy Ci za 
Twoją troskę, za Twoją macierzyńską opiekę, za Twoje 
orędownictwo u Syna Jezusa  i prosimy Cię, módl się 
za nami  do Ducha Świętego, aby wypełnił nasze serca 
mocną wiarą, byśmy  naśladując świętych zrozumieli, 
że świętość i  dla nas może stać się rzeczywistością.

Lidia Wajdzik 

 „Modlitwa to pokarm duchowy, a jedzenie fizyczny. I jedno, i drugie jest potrzebne 
do życia - powiedziała w jednym z wywiadów siostra  Aniela Garecka, autorka wielu 
poradników kucharskich. Razem z siostrą Anastazją Pustelnik zrobiły „karierę” jako 
autorki najpoczytniejszych książek kulinarnych w Polsce.

ANIELSKIE GOTOWANIE

Modlitwa z 3 na 4.X.2015
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drem, męczennikiem za wiarę, synem skoczowskiej 
ziemi  i ze św. Janem Pawłem II Apostołem Różańca 
Świętego, Apostołem Rodzin - dodawali.  W godzinie 
świadectw,  przed Msza świętą,  pielgrzymi, mówili 
o łaskach, które Bóg  dał im  przez Maryję lub zaraz  
po powrocie do domu pisali  maile... 

Podwójna radość
- Nagła decyzja rodziny i jakaś  Boża siła  przycią-

gnęła nas  i koleżankę w maju na Kaplicówkę, chyba 
po to,  abyśmy zostali członkami Apostolstwa Dobrej 
Śmierci i jeszcze gorliwiej czcili Królową Różańca 
Świętego z Pompejów. Tak, apostolstwo się rozwija, 
nowenna pompejańska wchodzi w serca i zatacza 
coraz szersze kręgi -  mówi Halina z Nowego Targu.-  
Dziś  w tę październikową noc przyjechaliśmy, już 
w większym gronie, dziękować Bogu  za to, co Bóg 
daje nam przez Maryję…

Elżbieta : - Na tę kolejną już dla mnie Świętą Noc 
Modlitwy przyjechałam z Białegostoku. Jechałam 
pociągiem i autobusem wiele godzin, szczęśliwa, ze 
Bóg dał mi  łaskę trwania w tym cudownym miejscu 
na dziękczynieniu… dziękczynieniu za wysłuchanie 
mych próśb,  i by z nadzieją prosić o dalszą opiekę. 

Zawsze, kiedy wracam ze Skoczowa, serce  rozpiera mi  
radość. Tą Bożą  radością dzielę się ze swoimi bliskimi 
i pacjentami, dając im do ręki Nowennę Pompejańską; 
mówię: - To jest najlepsza recepta na pogmatwane 
życie, na troski tego świata…,  a po czasie, kolejna 
radość… kiedy dowiaduję się od osób modlących się 
nowenną, że prośby ich zostają wysłuchane. Byłam 
też na Kaplicówce  w maju. Zaraz po powrocie  z Nocy 
Modlitwy do domu, dowiedziałam się od jednej z pa-
cjentek, że jest w ciąży. Przez wiele lat bezowocnie 
starali się o dziecko. Na jednej z wizyt dałam jej 
nowennę. Zaufali potężnemu orędownictwu Maryi 
i Bóg zesłał łaskę poczęcia. - Modlitwa różańcowa 
zmieniła nasze życie – mówili. - Wierzę, że kiedyś 
i oni  przyjadą tu z dziękczynieniem na to święte 
Skoczowskie wzgórze łask.. 

  - Z Nowenną Pompejańską zetknąłem się 12 lat 
temu, aż dziw bierze, że  załatwiając urzędowe spra-
wy…  otrzymałem nowennę i  różańcowy drogowskaz 
(różaniec poświęcony w Pompejach), który zaowocował 

Oświetlony Krzyż

CzytanieModlitwy goście z Podhala
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oraz prostych przepisów na to, jak 
wzmocnić organizm, jak nie dać się 
grypie, itd.

Kucharką nad kucharkami była 
św. Faustyna. Przez kilkanaście lat 
pracowała w klasztornej kuchni 
i zapewne przygotowała niejeden 
barszcz z uszkami na wieczerzę wi-
gilijną. Choroba często dawała jej się 
we znaki, ale nie unikała najtrud-
niejszych i najbardziej prozaicznych 
obowiązków. Pisze o tym w Dzien-
niczku. „W pewnej chwili w nowi-
cjacie, kiedy mnie matka przełożona 
przeznaczyła do kuchni dziecinnej, 
ogromnie się tym zmartwiłam, bo nie 
mogłam poradzić garnkom, bo były 
ogromnie duże. Najtrudniej było mi 
odlewać kartofle, czasami mi się po-
łowę wysypało (...)  W południe przy 
rachunku sumienia skarżyłam się 

Bogu na brak sił. Wtem usłyszałam w duszy te słowa: 
Od dziś będzie ci to przychodziło z wielką łatwością. 
Wzmocnię twoje siły. Wieczorem, kiedy przychodzi czas 
odlewania kartofli - spieszę pierwsza, ufna w słowa 
Pana. Z całą swobodą biorę garnek i całkiem dobrze 
odlałam. Ale kiedy zdjęłam pokrywę, żeby kartofle 
odparowały, ujrzałam w garnku zamiast kartofli 
całe pęki czerwonych róż, tak pięknych, że aż trudno 
o nich napisać” (Dz. 65).

Krystyna Stoszek

k. Wrocławia. Jeszcze niedawno, 
na zlikwidowanym dziś kanale 
Religia.tv, prowadziła program 
kulinarny „Anielska kuchnia”. 
S. Aniela jest autorką szeregu 
książek kulinarnych. „Anielska 
kuchnia siostry Anieli”, „Aniel-
skie babeczki. Klasztorne spe-
cjały”, „Jarska kuchnia siostry 
Anieli” - to tylko niektóre z nich. 
Zawarte tam przepisy są nie-
wyszukane, proste w przygo-
towaniu, wykorzystujące to, co 
każdy ma w lodówce, ogródku 
lub może szybko kupić w najbliż-
szym sklepie. Żadnej egzotyki, 
która może jest i dobra, ale nie 
na co dzień. Oprócz przepisów 
w książkach s. Anieli znajdują się 
porady w stylu: co zrobić, żeby 
sól nie wilgotniała, jajecznica 
była puszysta, a zapach ryby nie pozostawał na rękach.

Na półkach księgarń można znaleźć i inne książki 
napisane przez zakonnice. Serię poradników wydała 
np. s. Maria ze Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek, 
dyplomowany mistrz kucharstwa. „Przepisy z klasz-
tornej kuchni” poleca o. Kazimierz Józef Krzak, przeor 
Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu. Opracowane są 
one zgodnie z kalendarzem liturgicznym i zawierają 
cenne uzupełnienie w postaci porad kulinarnych 

RUDNICKA JESIEŃ W NASZEJ SZKOLE

RUDNICKA JESIEŃ  
W NASZEJ SZKOLE

Nasze dzieci są aktywne. W październiku były 
nabożeństwa różańcowe i nasze dzieci popisały się 
systematycznym udziałem w modlitwie różańcowej, 
a również wykonały własnoręcznie różańce. Byliśmy 
pełni uznania i postanowiliśmy przyznać gratulacje 
i nagrody. Mateusz Tomica, Nikola Tengler, Nikoletta 
Cieślar i Wojciech Czendlik wykonali własnoręcznie 
różańce, na których modlili się prawie każdego dnia 
w naszej Kaplicy i w domu.

Potem przyszedł listopad – miesiąc zwyczajnie 
mżysty i ponury, ale pierwszy dzień to bal wszystkich 
co w niebie balują, jak to śpiewała Budka Suflera. 
Miało być zimno i ze śniegiem, ale ocieplenie klima-
tu skutkuje uśmiechem. By tradycji stało się zadość 
i spełnić słowa, które wypowiedział Józef Piłsudski 
i powtórzył Jan Paweł II „Naród, który nie szanuje 
swej przyszłości nie zasługuje na szacunek teraźniej-

szości i nie ma prawa do przyszłości”, wybraliśmy się 
na mogiłę hitlerowskiego terroru, która znajduje się 
w Kończycach Wielkich. Tam złożyliśmy własnoręcznie 
wykonany przez dzieci wieniec i modliliśmy się, by 
wojna nigdy już do nas nie wróciła. Potem udaliśmy 
się na cmentarz parafialny, gdzie każdy udał się do 
grobu swoich krewnych, by w zadumie i na modlitwie 
spędzić chociaż kilka chwil. Wiara w życie wieczne 
i prawda o obcowaniu wiecznym pozwoliła wydobyć 
siły, aby piechotą dotrzeć na cmentarz – kto by to 
przewidział – a jednak.

Listopad to nie tylko zaduma i wpatrywanie się 
w wieczność. Nasza szkoła wybrała się do Jastrzębia 
Zdroju do  Miejskiego Ośrodka Kultury na przed-
stawienie pt. „Piękna i Bestia, w wykonaniu Teatru 
Współczesnego w Krakowie. Historia ciągle powta-
rza się i staje się teraźniejszością. Inni powiedzą, że 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W niedzielę, 29 listopada 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. We wtorek, 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 8.00 
i 17.00 w kościele parafialnym oraz w kaplicy w Rudniku 
o godz. 16.00.

3. W okresie Adwentu rozprowadzane będą świece 
,,Caritas” oraz opłatki na stół wigilijny.

Okazja do spowiedzi św. przed Świętami :
Rudnik:
22.XII. - wtorek - godz. 14.00 - 16.00 
23. XII. -   środa - godz. 15.00 - 16.00

Kończyce : 
21. XII.  -  poniedziałek  - 16.00  - 17.00
22. XII.  -  wtorek - 16.00 – 17.00 
23. XII.  -  środa  -   15.00 - 17.00 

4. W czwartek,  24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia. 
23.30   -  Jutrznia  - w Rudniku   
24.00  -  PASTERKA

23.30  -  Jutrznia - w kościele Parafialnym
24.00  -  PASTERKA

5. W piątek, 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego.  

        O godz. 16.00  - Uroczyste Nieszpory Kolędowe. 

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

7, W niedzielę, 27 grudnia – święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa. Będziemy prosić Boga, by 
Święta Rodzina z Nazaretu była natchnieniem 
prawdziwie chrześcijańskiego życia w rodzinach.     
Na sumie o godz. 11.00 – Chrzty i Roczki.  
Nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w środę, 
23 grudnia po Mszy św. wieczornej.

8.  W poniedziałek, 28 grudnia przypada święto 
Świętych Młodzianków  Męczenników. Na Mszę 
św. wieczorną zapraszamy rodziców z małymi 
dziećmi.

9. W czwartek, 31 grudnia - ostatni dzień 2015 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   ... ”

historia lubi się powtarzać. Dzieci z wybałuszonymi 
oczami śledziły fabułę spektaklu. Uśmiech mieszał 
się z powagą sytuacji.

Największym świętem RP jest rocznica odzyskania 
niepodległości. Po 123 latach niewoli,  11 listopada 
1918 przyszła wolność. Od jakiegoś czasu ten dzień 
to Święto Narodowe, kiedyś to dzień zapomniany. 
Ojczyzna to nasza Matka, o której trzeba zawsze pa-
miętać. Wielką troską o Ojczyznę odznaczał się św. 
Jan Paweł II. Kiedy mówił o Ojczyźnie jego emocje 
sięgały apogeum – mówił : „To jest moja matka ta 
ziemia! To jest  moja matka, ta Ojczyzna! To są moi 
bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy którzy lek-
komyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, 
że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą 
mnie nie boleć! Was też powinny boleć”! I my o tym 
pamiętamy i nigdy nie zapomnimy.

Powaga minęła, a nasza szkoła działa dalej. Przed-
szkoliada to inicjatywa mająca na celu  promować roz-
rywkę i aktywność ruchowo-edukacyjną. To dziś jest 
„trendy”. Dzieci tą inicjatywę przyjęły ochoczo. Warto 
angażować się we wszelkie akcje aktywujące, ale też 
trzeba „mieć palec na pulsie”. W naszym środowisku 
gościł Kangur Przedszkoliady promując aktywność 
ruchową, co wywołało wiele radości i uśmiechu na 
twarzach przedszkolaków. Zasady wzajemnej akcep-
tacji i wyrozumiałość, to wartości które trzeba dziś 
promować i chyba się udało.

Listopad szybko mija. Potem grudzień – jakże aktyw-
ny. 6 grudnia oczekujemy na Św. Mikołaja z paczkami. 
„Jest możliwość nawiązania dialogu ze św. Mikołajem 
- kontakt u Dyr. Szkoły”. Potem będzie Boże Narodze-
nie i Jasełka – kiermasz słodkości i przedstawienie 
wyciskające łzy. Zapraszamy i prosimy o współpracę.

Monika Tatka
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oraz prostych przepisów na to, jak 
wzmocnić organizm, jak nie dać się 
grypie, itd.

Kucharką nad kucharkami była 
św. Faustyna. Przez kilkanaście lat 
pracowała w klasztornej kuchni 
i zapewne przygotowała niejeden 
barszcz z uszkami na wieczerzę wi-
gilijną. Choroba często dawała jej się 
we znaki, ale nie unikała najtrud-
niejszych i najbardziej prozaicznych 
obowiązków. Pisze o tym w Dzien-
niczku. „W pewnej chwili w nowi-
cjacie, kiedy mnie matka przełożona 
przeznaczyła do kuchni dziecinnej, 
ogromnie się tym zmartwiłam, bo nie 
mogłam poradzić garnkom, bo były 
ogromnie duże. Najtrudniej było mi 
odlewać kartofle, czasami mi się po-
łowę wysypało (...)  W południe przy 
rachunku sumienia skarżyłam się 

Bogu na brak sił. Wtem usłyszałam w duszy te słowa: 
Od dziś będzie ci to przychodziło z wielką łatwością. 
Wzmocnię twoje siły. Wieczorem, kiedy przychodzi czas 
odlewania kartofli - spieszę pierwsza, ufna w słowa 
Pana. Z całą swobodą biorę garnek i całkiem dobrze 
odlałam. Ale kiedy zdjęłam pokrywę, żeby kartofle 
odparowały, ujrzałam w garnku zamiast kartofli 
całe pęki czerwonych róż, tak pięknych, że aż trudno 
o nich napisać” (Dz. 65).

Krystyna Stoszek

k. Wrocławia. Jeszcze niedawno, 
na zlikwidowanym dziś kanale 
Religia.tv, prowadziła program 
kulinarny „Anielska kuchnia”. 
S. Aniela jest autorką szeregu 
książek kulinarnych. „Anielska 
kuchnia siostry Anieli”, „Aniel-
skie babeczki. Klasztorne spe-
cjały”, „Jarska kuchnia siostry 
Anieli” - to tylko niektóre z nich. 
Zawarte tam przepisy są nie-
wyszukane, proste w przygo-
towaniu, wykorzystujące to, co 
każdy ma w lodówce, ogródku 
lub może szybko kupić w najbliż-
szym sklepie. Żadnej egzotyki, 
która może jest i dobra, ale nie 
na co dzień. Oprócz przepisów 
w książkach s. Anieli znajdują się 
porady w stylu: co zrobić, żeby 
sól nie wilgotniała, jajecznica 
była puszysta, a zapach ryby nie pozostawał na rękach.

Na półkach księgarń można znaleźć i inne książki 
napisane przez zakonnice. Serię poradników wydała 
np. s. Maria ze Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek, 
dyplomowany mistrz kucharstwa. „Przepisy z klasz-
tornej kuchni” poleca o. Kazimierz Józef Krzak, przeor 
Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu. Opracowane są 
one zgodnie z kalendarzem liturgicznym i zawierają 
cenne uzupełnienie w postaci porad kulinarnych 

RUDNICKA JESIEŃ W NASZEJ SZKOLE

RUDNICKA JESIEŃ  
W NASZEJ SZKOLE

Nasze dzieci są aktywne. W październiku były 
nabożeństwa różańcowe i nasze dzieci popisały się 
systematycznym udziałem w modlitwie różańcowej, 
a również wykonały własnoręcznie różańce. Byliśmy 
pełni uznania i postanowiliśmy przyznać gratulacje 
i nagrody. Mateusz Tomica, Nikola Tengler, Nikoletta 
Cieślar i Wojciech Czendlik wykonali własnoręcznie 
różańce, na których modlili się prawie każdego dnia 
w naszej Kaplicy i w domu.

Potem przyszedł listopad – miesiąc zwyczajnie 
mżysty i ponury, ale pierwszy dzień to bal wszystkich 
co w niebie balują, jak to śpiewała Budka Suflera. 
Miało być zimno i ze śniegiem, ale ocieplenie klima-
tu skutkuje uśmiechem. By tradycji stało się zadość 
i spełnić słowa, które wypowiedział Józef Piłsudski 
i powtórzył Jan Paweł II „Naród, który nie szanuje 
swej przyszłości nie zasługuje na szacunek teraźniej-

szości i nie ma prawa do przyszłości”, wybraliśmy się 
na mogiłę hitlerowskiego terroru, która znajduje się 
w Kończycach Wielkich. Tam złożyliśmy własnoręcznie 
wykonany przez dzieci wieniec i modliliśmy się, by 
wojna nigdy już do nas nie wróciła. Potem udaliśmy 
się na cmentarz parafialny, gdzie każdy udał się do 
grobu swoich krewnych, by w zadumie i na modlitwie 
spędzić chociaż kilka chwil. Wiara w życie wieczne 
i prawda o obcowaniu wiecznym pozwoliła wydobyć 
siły, aby piechotą dotrzeć na cmentarz – kto by to 
przewidział – a jednak.

Listopad to nie tylko zaduma i wpatrywanie się 
w wieczność. Nasza szkoła wybrała się do Jastrzębia 
Zdroju do  Miejskiego Ośrodka Kultury na przed-
stawienie pt. „Piękna i Bestia, w wykonaniu Teatru 
Współczesnego w Krakowie. Historia ciągle powta-
rza się i staje się teraźniejszością. Inni powiedzą, że 
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INTENCJE 

INTENCJE MSZALNE
01.12.2015 Wtorek
  8.00 Za ++ Genowefę, Piotra Trylski, ++ z rodzin Trylski              

i Bromblik; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Roraty:  Za ++ męża Józefa Parchańskiego, siostrę 

Annę, ++ rodziców z obu stron.
02.12.2015 Środa Wspomnienie Św. Rafała Chylińskiego, 

prezbitera
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Machej, żonę Zofię,   

++ z rodzin Kołatek, Pierchała, Dadok i Gocman. 
17.00  Roraty: Za + Artura Walicę w 4 rocznicę śmierci, 

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

03.12.2015 I Czwartek Wspomnienie Św. Franciszka 
Ksawerego, prezbitera

 17.00 1 Roraty:  Za ++ Marię, Józefa Piekar, ++ z rodziny 
Gremlik.   

 2.  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza                  
i Stanisławę, + Ojca Ottona. 

04.12.2015 I Piątek 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 ++ Helenę, Karola Machej, syna  Leona, 
Emilię i Leona Gabzdyl, córkę Helenę, dziadków Teresę, 
Karola Stuchlik, Annę, Pawła Tomaszko; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

05.12.2014 I Sobota
 8.00  Roraty:   Msza św. wynagradzająca zniewagi   Niepo-

kalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Grażynę i Edmunda Bereza; domostwo do 

Opatrzności Bożej.
06.12.2015 II NIEDZIELA  ADWENTU
 7.30 Za ++ rodziców Annę i Karola Wija, 3 córki, zię-

cia, ++ Karola Smelik, 2 żony: Adolfinę i Magdalenę,  
3 synów, synową i zięcia.      

9.30 Rudnik:  Za + Elżbietę Kopiec w 6 rocznicę śmierci.
11.00 Za + Władysława Tomicę, ++ z rodzin Tomica, Jewuła, 

Troszok i Golonka.
16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Edwarda Foltyn, żonę Danielę, rodziców z obu 

stron, Stanisława Kuczaj, ++ z rodzin Foltyn, Wiśniow-
ski, Kuczaj i Rakoczy.

07.12.2015 Poniedziałek Wspomnienie Św. Ambrożego, 
biskupa i doktora Kościoła

  8.00 Za ++ rodziców Jakuba, Teresę Stoły, ++ z rodzin 
Hałgas, Stoły, Wawrzyczek, + Franciszka Chmiel, dusze 
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Roraty:  Za ++ Leokadię, Franciszka Przywara, Jadwigę, 
Leona i Irenę Małecki.

08.12.2015   Wtorek  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny

  8.00 

16.00 Rudnik: Za ++ Ludwika i Małgorzatę Mikołajczyk, 
dziadków z obu stron, Ludwika i Marię Wawrzyczek, 
Karola i Marię Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Marię, Rudolfa Chmiel, + męża Władysława, 
++ Annę, Walerię, Eugeniusza, Klaudię, ++ Księży, 
którzy pracowali w naszej Parafii.

09.12.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Leona i Emilię Gabzdyl, córkę Helenę, 

++  rodziców i teściów, + Leona Machej, ++ rodziców               
i dziadków; domostwo do Opatrzności Bożej. 

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

10.12.2015 Czwartek
17.00 Roraty: 1.   Za ++ 2 mężów Zbigniewa i Stanisława, 

ich rodziców, brata, siostrę, rodziców Julię i Michała 
Krupa, ++ z rodziny Nieć, zięcia Czesława, jego ro-
dziców Guzików, chrzestnych Marię i Józefa Piksner,  
Ks. Tadeusza Czerneckiego, siostrę Elżbietę, wszystkich 
++ z rodziny.

 2. Za ++ Stanisławę, Bolesława Ćwiertnia.
11.12.2015 Piątek Wspomnienie Św. Damazego I, 

papieża
 16.00 Rudnik: Za ++ Annę, Jana Kamiński, rodziców z obu 

stron, Marię, Henryka Gach, Stanisława Piątek, Martę 
i Augustyna Szczypka, ++ z tych rodzin, dusze w czyść-
cu cierpiące.

 17.00 Roraty: Za ++ Jana, Joannę Bijok, Józefa, Annę i Martę 
Żyła, Emila, Marię Bijok, Alojzego, Marię Brzezina, 
Piotra Sobótkę, ++ z rodzin Bijok i Żyła; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

12.12.2015 Sobota
  8.00 Roraty:  Za + Antoninę Stoszek, ++ z rodziny.
17.00 Za ++ Stefana Rom w 4 rocznicę śmierci, 2 braci Józefa         

i Bronisława, szwagra Bolesława, ++ rodziców i teściów;          
za rodzinę do Opatrzności Bożej.

13.12.2015  III NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, brata Bronisława, 

teścia Władysława, szwagra Jana, dziadków Justynę               
i Franciszka, Emilię i Józefa, ++ z całej rodziny; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Annę Gabzdyl w 9 rocznicę śmierci, 
męża Pawła, syna Juliusza, synową Wandę, ++ z rodziny.

11.00 Za ++ Alojzego, Antoninę Foltyn, ++ z rodziny; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za  ++ Zofię, Alojzego Foltyn, 3 synów, córkę Wilhel-

minę.
14.12.2015 Poniedziałek
  8.00  
17.00 Roraty:  Za ++ rodziców Anastazję, Edwarda Kraus, 

teściów Zofię , Jana Smolorz, brata Adama, chrześniaka 
Marcina, ++ z rodziny i pokrewieństwa; domostwo do 
Opatrzności Bożej.
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15.12.2015 Wtorek
  8.00 
17.00 Roraty:  Za ++ Józefa, Marię Brachaczek, synów Józefa         

i Wiktora, synową Zofię, córkę Antoninę, zięcia Emila, 
++ z rodzin Brachaczek, Machej, Dziedzic.

16.12.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Nawrat w 31 rocznicę śmierci, 

żonę Herminę, zięcia Stanisława, ++ z rodziny; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.              

17.00 Roraty: Za ++ Grażynę Bijok, teściów Emilię i Gustawa, 
+ Mariana Kocur; domostwo do Opatrzności Bożej.

21.00 Apel Jasnogórski 

17.12.2015 Czwartek
17.00 Roraty: 1. Za + Gizelę Galganek, ++ jej rodziców               

i rodzeństwo.  
 2.  Za ++ Emanuela Tomicę, żonę Alojzję, córkę Marię, 

rodziców i teściów, Jana Brodę, żonę Stefanię, brata 
Franciszka, rodziców i teściów, ++ z rodzin Walica, 
Chmiel, Tomica, Węglorz.

18.12.2015 Piątek 
16.00 Rudnik: Za ++ Annę Zahraj, męża Bolesława, rodziców, 

siostrę i szwagrów.   
17.00 Roraty:  Za + męża Bronisława Machej w 12 rocznicę 

śmierci, ++ z rodzin Wawrzyczek i Machej.

19.12.2015 Sobota
  8.00 Roraty: W 45 urodziny Mieczysława z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo       
w dalszym życiu.

17.00 Za + Franciszka Kłósko, ++ rodziców i teściów; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

20.12.2015 IV NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 Za + Zbigniewa Morski - Żmij w 10 rocznicę śmierci, 

syna Mariusza, ++ rodziców.
  9.30  Rudnik: Za ++ Agnieszkę, Franciszka Jarosz, syno-

wą Zdzisławę, rodziców z obu stron, + Ks. Tadeusza 
Czerneckiego, jego siostrę Elżbietę.

11.00 1. Z okazji 60 urodzin Marii z prośbą o zdrowie 
i opiekę Matki Bożej Licheńskiej na dalsze lata życia                   
oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

 2. Z okazji 85 urodzin Agnieszki Kuś z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Władysława Klocek w 16 rocznicę śmierci, syna 

Tadeusza, ++ ojców z obu stron, dziadków, 2 siostry            
i brata; domostwo do Opatrzności Bożej.

21.12.2015 Poniedziałek
  8.00 W intencji Łukasza z okazji urodzin z prośbą o zdrowie, 

Dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów.
17.00 Roraty: Za ++ męża Józefa Parchańskiego, jego siostrę 

Annę, ++ rodziców z obu stron.
22.12.2015 Wtorek
  8.00 
17.00 Roraty: Za ++ Karola, Agnieszkę Parchański, Fran-

ciszka Żyłę, syna Tadeusza oraz Adelę i Wincentego 
Łozowski, synów Wincentego i Józefa; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

19.00 Nabożeństwo  Pompejańskie
23.12.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za + Józefa Żyłę, ++ z rodziny.

17.00 Roraty: Za + Antoniego Szajter, zięcia Władysława, sio-
strę Marię, ++ rodziców, teściów, + Marię Machej;  
domostwo do Opatrzności Bożej. 

24.12.2015 Czwartek Wigilia Narodzenia Pańskiego
  8.00 Za + Józefa w rocznicę śmierci.
23.30 Jutrznia  -  Rudnik
24.00 PASTERKA  -  Rudnik - Za Parafian
23.30 Jutrznia
24.00 PASTERKA  -  Za  Parafian 

25.12.2015 Piątek   Uroczystość Narodzenia Pańskiego
  7.30 Za + Zofię Gawłowską, ++ z rodzin Gawłowski                   

i Węglarzy.
 Rudnik:  Za ++ babcie i dziadków: Helenę i Albina 

Wawrzyczek, Zofię i Adolfa Machej, Joannę i Gabriela 
Machej, + ich syna Józefa.   

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

16.00  Uroczyste Nieszpory Kolędowe  

26.12.2015 Sobota  Święto  Św. Szczepana, męczennika
  7.30 Za + Jadwigę Małyjurek - od Bernadety Kuś.
  9.30 Rudnik:  Za ++ Franciszka, Walerię Niemczyk,  Ma-

riannę, Józefa Szajter, syna Edwarda, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii.

11.00 Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek,  
++ z rodzin Urbaniec, Mołek Kamiński, Konig; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

14.00 Ślub rzym.: Kamila Kula - Tomasz Mucek

27.12.2015 Niedziela Święto Świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa

  7.30 Za ++ Franciszka Parchańskiego, 2 żony, brata Fran-
ciszka, bratową Zofię; domostwo do Opatrzności Bożej.

  9.30 Rudnik: Za ++ Joannę, Antoniego Parchańskich,  
2 synów z żonami, wnuka Józefa, + Helenę Parchańską, 
jej rodziców Stefanię i Jana.

11.00 Chrzty - Roczki 
16.30 Nieszpory
17.00 Z okazji 60 urodzin Józefa z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo             
i opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu. 

28.12.2015 Poniedziałek   Święto Świętych Młodzianków
 8.00  
17.00 Za + Stanisława Czempiel, + Marię i rodziców; za 

rodzinę do Opatrzności Bożej.

29.12.2015 Wtorek
 8.00 
17.00  Za + Jadwigę Pala, + Gustawa Węglarzy -   6 - tygodni 

po śmierci. 

30.12.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za + Antoninę Stoszek - od rodzin Czakon, 

Gabzdyl, Machej
17.00 Za + męża Alfreda Kraus w 20 rocznicę śmierci,  

+ Zofię Bajger, ++ z rodzin Kraus i Grześ.
31.12.2015 Czwartek   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.
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INTENCJE MSZALNE
01.12.2015 Wtorek
  8.00 Za ++ Genowefę, Piotra Trylski, ++ z rodzin Trylski              

i Bromblik; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Roraty:  Za ++ męża Józefa Parchańskiego, siostrę 

Annę, ++ rodziców z obu stron.
02.12.2015 Środa Wspomnienie Św. Rafała Chylińskiego, 

prezbitera
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Machej, żonę Zofię,   

++ z rodzin Kołatek, Pierchała, Dadok i Gocman. 
17.00  Roraty: Za + Artura Walicę w 4 rocznicę śmierci, 

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

03.12.2015 I Czwartek Wspomnienie Św. Franciszka 
Ksawerego, prezbitera

 17.00 1 Roraty:  Za ++ Marię, Józefa Piekar, ++ z rodziny 
Gremlik.   

 2.  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza                  
i Stanisławę, + Ojca Ottona. 

04.12.2015 I Piątek 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 ++ Helenę, Karola Machej, syna  Leona, 
Emilię i Leona Gabzdyl, córkę Helenę, dziadków Teresę, 
Karola Stuchlik, Annę, Pawła Tomaszko; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

05.12.2014 I Sobota
 8.00  Roraty:   Msza św. wynagradzająca zniewagi   Niepo-

kalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Grażynę i Edmunda Bereza; domostwo do 

Opatrzności Bożej.
06.12.2015 II NIEDZIELA  ADWENTU
 7.30 Za ++ rodziców Annę i Karola Wija, 3 córki, zię-

cia, ++ Karola Smelik, 2 żony: Adolfinę i Magdalenę,  
3 synów, synową i zięcia.      

9.30 Rudnik:  Za + Elżbietę Kopiec w 6 rocznicę śmierci.
11.00 Za + Władysława Tomicę, ++ z rodzin Tomica, Jewuła, 

Troszok i Golonka.
16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Edwarda Foltyn, żonę Danielę, rodziców z obu 

stron, Stanisława Kuczaj, ++ z rodzin Foltyn, Wiśniow-
ski, Kuczaj i Rakoczy.

07.12.2015 Poniedziałek Wspomnienie Św. Ambrożego, 
biskupa i doktora Kościoła

  8.00 Za ++ rodziców Jakuba, Teresę Stoły, ++ z rodzin 
Hałgas, Stoły, Wawrzyczek, + Franciszka Chmiel, dusze 
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Roraty:  Za ++ Leokadię, Franciszka Przywara, Jadwigę, 
Leona i Irenę Małecki.

08.12.2015   Wtorek  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny

  8.00 

16.00 Rudnik: Za ++ Ludwika i Małgorzatę Mikołajczyk, 
dziadków z obu stron, Ludwika i Marię Wawrzyczek, 
Karola i Marię Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Marię, Rudolfa Chmiel, + męża Władysława, 
++ Annę, Walerię, Eugeniusza, Klaudię, ++ Księży, 
którzy pracowali w naszej Parafii.

09.12.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Leona i Emilię Gabzdyl, córkę Helenę, 

++  rodziców i teściów, + Leona Machej, ++ rodziców               
i dziadków; domostwo do Opatrzności Bożej. 

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

10.12.2015 Czwartek
17.00 Roraty: 1.   Za ++ 2 mężów Zbigniewa i Stanisława, 

ich rodziców, brata, siostrę, rodziców Julię i Michała 
Krupa, ++ z rodziny Nieć, zięcia Czesława, jego ro-
dziców Guzików, chrzestnych Marię i Józefa Piksner,  
Ks. Tadeusza Czerneckiego, siostrę Elżbietę, wszystkich 
++ z rodziny.

 2. Za ++ Stanisławę, Bolesława Ćwiertnia.
11.12.2015 Piątek Wspomnienie Św. Damazego I, 

papieża
 16.00 Rudnik: Za ++ Annę, Jana Kamiński, rodziców z obu 

stron, Marię, Henryka Gach, Stanisława Piątek, Martę 
i Augustyna Szczypka, ++ z tych rodzin, dusze w czyść-
cu cierpiące.

 17.00 Roraty: Za ++ Jana, Joannę Bijok, Józefa, Annę i Martę 
Żyła, Emila, Marię Bijok, Alojzego, Marię Brzezina, 
Piotra Sobótkę, ++ z rodzin Bijok i Żyła; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

12.12.2015 Sobota
  8.00 Roraty:  Za + Antoninę Stoszek, ++ z rodziny.
17.00 Za ++ Stefana Rom w 4 rocznicę śmierci, 2 braci Józefa         

i Bronisława, szwagra Bolesława, ++ rodziców i teściów;          
za rodzinę do Opatrzności Bożej.

13.12.2015  III NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, brata Bronisława, 

teścia Władysława, szwagra Jana, dziadków Justynę               
i Franciszka, Emilię i Józefa, ++ z całej rodziny; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Annę Gabzdyl w 9 rocznicę śmierci, 
męża Pawła, syna Juliusza, synową Wandę, ++ z rodziny.

11.00 Za ++ Alojzego, Antoninę Foltyn, ++ z rodziny; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za  ++ Zofię, Alojzego Foltyn, 3 synów, córkę Wilhel-

minę.
14.12.2015 Poniedziałek
  8.00  
17.00 Roraty:  Za ++ rodziców Anastazję, Edwarda Kraus, 

teściów Zofię , Jana Smolorz, brata Adama, chrześniaka 
Marcina, ++ z rodziny i pokrewieństwa; domostwo do 
Opatrzności Bożej.
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Spotkania:
Służba Liturgiczna – środa- po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi –  sobota - godz. 9.30
Młodzież – piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca  
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

Spowiedź św.  –  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota –  godzinę  
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych –   przed Świętami  
 -  w sobotę 19 grudnia od godz. 9.00. 

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Justyna Cyrzyk, 
Tadeusz Machej, Krystyna Stoszek, Monika Tatka, Lidia Wajdzik, Sylwia Grzebień.
Adres Redakcji:     43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

Liturgiczne obchody miesiąca:
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
08.12.  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny
11.12.  Wspomnienie Św. Damazego I, papieża
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 Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi  

i Józefa
28.12. Święto Św. Młodzianków Męczenników
31.12. Wspomnienie Św. Sylwestra I, papieża

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 grudnia (tj. wtorek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
04. XII. –   Babilon - piątek

ul. Skoczowska  2, 6, 8, 3, 5
ul. Katowicka 13

11. XII. –   Babilon  - piątek
  ul. Graniczna  7,  9, 19
  ul. Ks. Olszaka  86, 92
18. XII. –   Babilon  - piątek
  ul.  Ks. Olszaka 84, 80, 82, 78, 64  
  ul. Młyńska 14, 18
23. XII. –   Łubowiec -  środa
  ul. Długa  40,  44,  48,  50, 52
 30. XII. - Łubowiec  -  środa 
  ul.   Długa  47, 54, 57, 65, 73
  ul. Ogrodowa 18



RUDNICKA JESIEŃ



W niedzielę,  

29 listopada 
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. 

Zapraszamy  

dzieci z lampionami,  

a także młodzież  

i dorosłych.


