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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Mdr 11,22-12,2;  Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14; 2 Tes 1,11-2,2; Ewangelia: Łk 19,1-10
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzch-
nik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu 

tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 
przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: ”Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: 
”Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: ”Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim,  
a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: ”Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: 2 Mch 7,1-2.9-14;  Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15; 2; Tes 2,16-3,5; Ewangelia: Łk 20,27-38
Uduchowione życie zmartwychwstałych. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten 
sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy 

wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła 
ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im 
odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przy-
szłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył 
tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Ml 3,19-20.1;  Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9; 2 Tes 3,7-12; Ewangelia: Łk 21,5-19
Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: 
”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. 
Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: 
”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja 

jestem« oraz »nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw 
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw 
królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz 
przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu 
mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Posta-
nówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych 
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele 
i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, (XXXIV Niedziela Zwykła)
Czyt.: 2 Sm 5,1-3;  Ps 122 (121), 1-2. 4-5; Kol 1,12-20; Ewangelia: Łk 23,35-43
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wyba-
wiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; 

podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad 
Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, 
urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, 
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę 
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: (Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Ewangelia: Mt 5,1-12a
Osiem błogosławieństw. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył 
swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem 
oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy 
ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
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ZATRZYMAJ SIĘ I POMYŚL…

W Dzień Zaduszny, kiedy wspominamy wszystkich 
wiernych zmarłych, staje przed naszymi oczyma prawda 
o przemijaniu. Na cmentarzach w blasku zniczy, przy 
grobach tych, których znałeś i kochałeś, otrzymuje każdy 
z nas jedyną w swoim rodzaju najwspanialszą lekcję 
o przemijaniu. 

Nikt spośród nas nie może zaprojektować własnej 
śmierci. Każdy musi ją przyjąć taką, jak przyjdzie. Wiara 
pozwala każdemu z nas przyjąć śmierć z mocną pewnością, 
że za nią czeka nas życie. Chrystus nadaje sens naszemu 
życiu, naszemu przemijaniu i naszej śmierci. 

Będąc przy grobie swoich bliskich – spójrz na krzyż 
z wizerunkiem Chrystusa. Ten znak niech obudzi w tobie 
wiarę w to, że On – Jezus jest z tobą  pośród przemijania 
i On stanie przy Tobie na tamtym brzegu. On jest z nami 
teraz i w godzinę naszej śmierci. 

ZAPROSZENIE

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 16.11.2013 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

Modlimy się w tych dniach w sposób szczególny za 
swoich zmarłych. Twoją modlitwą możesz pomóc duszom 
w czyśćcu. Modląc się, spłacasz dług wdzięczności swoim 
bliskim. Twoja modlitewna pamięć nie ginie nigdy, jest 
trwała i skuteczna, sięga poza grób. Nie zatrzymuje się 
na mogile, lecz dociera do Boga, niosąc pomoc człowie-
kowi. 

KAPŁAN MODLI SIĘ WE MSZY ŚW:  
PRZYJMIJ DO KRÓLESTWA SWEGO  

NASZYCH ZMARŁYCH BRACI I WSZYSTKICH,  
KTÓRZY W TWOJEJ ŁASCE ZESZLI Z TEGO ŚWIATA.  

UFAMY, ŻE RAZEM Z NIMI BĘDZIEMY SIĘ  
TAM RADOWAĆ WIECZNĄ CHWAŁĄ TWOJĄ.

 
Twoje uczestnictwo we Mszy św. jest szczególnie 

skutecznym środkiem twojej pomocy zmarłym. 

       
  Ks. Proboszcz 

Może twój ojciec i matka w grobie? – 
Módlże się za nich! Przypomnij sobie,
Że cię zrodzili i wypieścili,
Każdy kęs chleba z tobą dzielili…

I nas żyjących ten sam los czeka,
Który zmarłego spotkał człowieka;
Gdy duszom w czyśćcu skrócim cierpienia,
One pomogą nam do zbawienia.

Gdy w dzień zaduszny świat jest w żałobie,
Pomyśl serio o własnym grobie!

  (Brat Konstanty CMM)
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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Mdr 11,22-12,2;  Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14; 2 Tes 1,11-2,2; Ewangelia: Łk 19,1-10
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzch-
nik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu 

tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 
przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: ”Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: 
”Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: ”Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim,  
a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: ”Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: 2 Mch 7,1-2.9-14;  Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15; 2; Tes 2,16-3,5; Ewangelia: Łk 20,27-38
Uduchowione życie zmartwychwstałych. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten 
sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy 

wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła 
ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im 
odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przy-
szłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył 
tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Ml 3,19-20.1;  Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9; 2 Tes 3,7-12; Ewangelia: Łk 21,5-19
Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: 
”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. 
Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: 
”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja 

jestem« oraz »nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw 
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw 
królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz 
przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu 
mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Posta-
nówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych 
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele 
i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, (XXXIV Niedziela Zwykła)
Czyt.: 2 Sm 5,1-3;  Ps 122 (121), 1-2. 4-5; Kol 1,12-20; Ewangelia: Łk 23,35-43
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wyba-
wiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; 

podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad 
Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, 
urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, 
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę 
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: (Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Ewangelia: Mt 5,1-12a
Osiem błogosławieństw. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył 
swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem 
oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy 
ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
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JAK POWSTAŁ I ROZWIJAŁ SIĘ RÓŻANIEC

Jak powstał i rozwijał się Różaniec
Wielu z nas zapytanych o to, jak powstał Różaniec, odpowiedziałoby bez wahania, że został on wprowadzony 

w XII w. przez św. Dominika, który przy jego pomocy nawracał heretyków. Jednak historycy zwracają uwagę, że 
Różaniec na pewno nie ma jednego twórcy i powstawał stopniowo.

W XV wieku włączono do Zdrowaśki wstawienniczą 
prośbę: „ teraz i w godzinę śmierci naszej”. Samo Zdro-
waś to oczywiście jeszcze nie Różaniec. By Różaniec 
powstał, potrzebne były trzy wydarzenia - procesy: 
wynalezienie koronki do liczenia modlitw, powiązanie 
Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz i Wierzę w Boga, odmawia-
nie modlitwy ustnej z rozważaniem tajemnic. Wszystko 
to stało się w średniowieczu, lecz w różnym czasie. 
Różaniec zatem dojrzewał bardzo wolno.

Najwcześniej wynaleziono koronkę. Pierwsze sznury 
do liczenia modlitw służyły do odmawiania modlitwy 
Pańskiej, ale stopniowo także Zdrowaś Maryja. Przyjął 

się zwyczaj odmawiania ich 50 lub 
150 razy, aby zachować podobień-
stwo do Psałterza, w którym jest 
150 psalmów, podzielonych na 
3 księgi po 50 każda. W ten sposób 
w XI-XIII w. pojawiło się liczenie 
Zdrowasiek .  Taki pierwowzór 
Różańca mógł znać i propagować 
św. Dominik.

Również ważne było połącze-
nie Zdrowaś Maryjo z Ojcze Nasz, 
czyli Modlitwą Pańską. Tego doko-
nali dominikanie, twierdząc, że 
obie te modlitwy składały się 
niejako na streszczenie wiary. 
W średniowieczu nie posługiwa-
no się katechizmami, ale prawd 
wiary uczono się z formuł używa-
nych w modlitwie liturgicznej lub 
prywatnej. Codzienne odmawianie 
razem Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz 
i Wierzę w Boga synody, sobory, 

reguły zakonne zaczęły wymagać i uważały to za 
„uczenie się wiary”. Właśnie w ten sposób powstał 
nasz codzienny pacierz, który jest streszczeniem wiary 
i przypomnieniem jej istotnych prawd. Poszczególne 
składniki Różańca w ciągu kilku wieków stopniowo 
rodziły się więc w modlitwie Kościoła i zrastały się 
w pewną organiczną całość. Od dawna też medyto-
wano nad życiem Pana Jezusa opisanym w Piśmie Św. 
i przekazywanym przez Tradycję. Już w XIV w. zaczęto 
je łączyć z powtarzaniem modlitwy ustnej. Jednak 
Różaniec w postaci znanej nam dziś wyłonił się dopiero 
w XV w., a to z powodu dwóch wydarzeń. 

Po pierwsze, na początku XV w. jeden z mnichów 
Dominik z Prus, do każdej ze 150 Zdrowasiek po słowie 
„Jezus” zaczął dołączać krótkie zdanie przypominające 
różne epizody z życia Chrystusa i Jego Matki (np. „któregoś 
Ty, Panno, z Ducha Św. poczęła”, „który za nas Krwią się 
pocił”…) Co prawda, dzisiaj tych „klauzul” nie powtarza 
się dosłownie, ale w poszczególnych tajemnicach rozwa-
żamy, medytujemy życie Pana Jezusa i Jego Matki.

Zanim powstał Różaniec, musiał powstać jego 
podstawowy składnik- Zdrowaś Maryjo. Każda Zdro-
waśka składa się z dwóch różnych fragmentów: słów 
anioła Gabriela (Łk 1,28) i słów św. Elżbiety (Łk 1,42). 
Anioł mówi do Maryi Panny, która miała począć Chry-
stusa, a św. Elżbieta głosi pochwałę Maryi Dziewicy, 
która już Go poczęła. Natchnione słowa anioła i św. 
Elżbiety nie stoją w Ewangelii obok siebie. Ktoś musiał 
je z Ewangelii wydobyć i połączyć w jedną modlitwę. 
Tego połączenia dokonał Kościół w swojej liturgii. Co 
najmniej od IV wieku Kościół na Wschodzie powtarzał 
łącznie słowa anioła i Elżbiety. Zwyczaj ich przeszedł 
do liturgii rzymskiej (i w ogóle do 
zachodniej) ok. VII wieku. Dziś Zdro-
waś Maryjo nie łączy się z liturgią, 
czyli modlitwą publiczną Kościoła, 
jednak powstanie swoje zawdzięcza 
wielkiemu wpływowi liturgii i Pismu 
Świętemu.

Rozpowszechnienie się Pozdro-
wienia Anielskiego wynikło z poboż-
ności ludzi, którym modlitwa była 
potrzebna jak oddychanie. Pan Jezus 
powiedział: „Nieustannie się módl-
cie (1Tes 5,17)”.

Pragnienie nieustannej modlitwy 
tkwiło w ludzie. Wśród ulubionych 
formuł modlitewnych, przeznaczo-
nych do powtarzania, na pierwszym 
miejscu znalazła się Zdrowaśka. 
W IX wieku (z tego czasu pochodzi 
najstarsze znane nam świadectwo) 
utrwala się zwyczaj powtarzania 
Zdrowaś Maryjo  jako modlitwy 
prywatnej. Praktyka powtarzania Zdrowaśki rozkwitła 
w XI-XII wieku, popularyzowana przez benedyktynów 
i cystersów. W tym to czasie wielu ludzi uważało za 
obowiązek odmawiania tej modlitwy codziennie, nawet 
po kilkaset razy, oprócz modlitwy psalmami. 

Przez długi czas nie wymieniano w tej maryjnej 
modlitwie imienia Jezus. Kończyła się ona słowami: 
„błogosławiony owoc żywota Twojego.” To zaczęło 
się zmieniać w połowie XIII w., gdy papież Urban IV 
przyznał specjalny odpust za dołączanie na końcu 
modlitwy imienia Jezus. Praktyka ta rozpowszechniła 
się przez cały XVIw. Odtąd modlitwa rozciągała się 
między dwoma imionami: Maryja i Jezus.

Coraz mocniej zdawano sobie sprawę, że Imię Jezus, 
wybrane dla wcielonego Syna Bożego, ma w sobie 
wyjątkową moc. Stąd układane egzorcyzmy przeciw 
szatanowi z użyciem Imienia były najlepszą bronią. 
Starsi ludzie i ja też pamiętam, że wskazane było we 
Mszy Św. i nie tylko, przy wymienianiu Imienia Jezus 
skłaniać głowę. Tak było do niedawna.
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Zbliżyliśmy się w końcu do uformowanego przez 
wieki Różańca takiego, jaki mamy dziś. Formę takiego 
współczesnego Różańca ustalił bł. Alan de La Roche, 
francuski dominikanin, w drugiej połowie XV w., który 
rozpowszechniał główny cel Różańca – łączenie odma-
wiania modlitw z rozważaniami tajemnic. Dominikanie 
uczynili z tej modlitwy ćwiczenia duchowe, popularne 
nie tylko wśród zakonników, ale wśród prostego ludu.

Ta zrodzona w łonie Kościoła modlitwa zyskała 
szybko aprobatę papieży. Jako pierwszy zatwierdził 
Różaniec Leon X w 1520 r., a gdy zauważono, że 
modlitwa różańcowa stała się instrumentem obrony 
wiary katolickiej przed herezją (zatrzymanie przez 
flotę chrześcijańską islamskiej potęgi pod Lepanto 

w 1571 r.), św. Pius zdecydował o wprowadzeniu do 
roku kościelnego osobnego święta ku czci Różańca.

My zaś, jesteśmy świadkami kolejnego ważnego 
etapu tej historii różańcowej: jest nam zaproponowane 
przez Ojca Św. Jana Pawła II poszerzenie dotychczaso-
wego Różańca o jeszcze jedną część- tajemnice światła 
o życiu publicznym Pana Jezusa.

I tak bez żadnej rewolucji, w duchu ciągłości z różań-
cową tradycją, jak fale wieków nakładały się kolejne 
warstwy Różańca, tak nasz Różaniec, dzięki niedługo 
już Świętemu Janowi Pawłowi II, nabył nowego blasku, 
blasku światłości.

Opracowała na podstawie „Różańca”
Irena

Rok Wiary przyniósł owoce
nie lamus”. Była  koszykówka, pokaz rowerowy, był hip 
– hop z chrześcijańskim przekazem. Śpiewano min.: „Nie 
będziemy siedzieć w kościołach jak pieski w swych kojcach, 
wyjdziemy na ulice pokazać chwałę swego Ojca”. Byli obecni 
kapłani cieszyńscy gotowi do rozmów i spowiedzi i na brak 
„pracy” nie narzekali. Byli nauczyciele, sportowcy, wolon-
tariusze. „Chcemy pokazać, że chrześcijanie mają swoje 
pasje” – mówił jeden z cieszyńskich nauczycieli WF.

Frańciszkańska Wspólnota w Rychwałdzie pod hasłem 
„Ewangelizacja w Beskidach” zdobywała minionego lata 
osiem szczytów górskich (w odstępach tygodniowych). 
Spotkania wiązały się tematycznie z ośmioma błogosła-
wieństwami z Ewangelii. „Chcemy spotykać się z ludźmi, 
których w kościele nie zobaczymy. Chcemy zasiać w nich 
ziarno pytań” – mówi o. Kocańda, franciszkanin. Również 
w Rychwałdzie odbywała rekolekcje Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka.

Po raz pierwszy wyruszyła (w długi weekend majowy) 
I piesza pielgrzymka naszej Diecezji Bielsko – Żywiec-
kiej – do Łagiewnik (uczestniczył w niej nasz ks. Michał). 
Ma ona wejść w tradycję naszego Kościoła.

Odbył się kurs „Paweł” zorganizowany przez Diece-
zjalną Szkołę Nowej Ewangelizacji w salezjańskim ośrodku 
rekolekcyjnym w Oświęcimiu.

Wspólnota modlitewna różańcowej nowenny pompe-
jańskiej, spotykająca się co miesiąc za wzgórzu Kaplicówki 
w Skoczowie, zakończyła swój I cykl (54 spotkań) i rozpo-
częła II cykl.

Relikwie św. Jana Bosko wędrowały po Polsce. 
Tłumy wiernych gromadziły  się na modlitwie (u nas 
w Szczyrku – na Górce i w Oświęcimiu).

Ostatnim wydarzeniem religijnym w naszej Diecezji 
był obchodzony od 27.09 do 5.10 w Bielsku – XII Tydzień 
z Ewangelią.

Przenieśmy się teraz poza naszą Diecezję. W Krakowie 
od 15 lat działa Centrum Formacji Duchowej, gdzie na 
spotkanie ze Słowem Bożym przyjeżdżają ludzie z całej 
Polski (przewinęło się przez Centrum już 45 tys. ludzi, 
zatem ok. 3 tys. w ciągu roku). Chętnych nie brakuje.

W listopadzie papież Franciszek dokona uroczystego 
zamknięcia Roku Wiary. Przyznaję, że widzę w naszej 
Ojczyźnie, a także w naszej parafii wiele dobrych owoców 
tego pożytecznego czasu. Może niektóre tylko spróbuję 
przypomnieć, bo wszystkich – nie sposób.

Zacznę od naszej wspólnoty, od Szkoły Wiary. Uzupeł-
nię to co pisałem w październiku. Na Mszy św. rozpoczy-
nającej Szkołę Wiary stanęliśmy wobec pytań: „W jakiego 
Boga wierzysz? Jaki obraz Boga nosisz w sercu? Czy jest to 
Bóg Jezusa Chrystusa, który oczekuje powrotu syna marno-
trawnego, a gdy go zobaczy z daleka, wybiega mu naprzeciw, 
obejmuje, podnosi, prowadzi do domu, a dom napełnia się 
radosnym śpiewem i tańcami? Czy wierzysz w takiego Boga, 
który pójdzie szukać jednej ze stu, zagubionej owcy i  szukał 
jej będzie do skutku i przyprowadzi do stada? 

A może nosisz w sercu fałszywy obraz Boga? Może ktoś ci 
go kiedyś wpoił, a może sam wyrobiłeś sobie o Nim taką opinię 
– stworzyłeś Boga na swoje podobieństwo. Biblia wyraźnie 
mówi, że Bóg nas stworzył na Jego podobieństwo.

Podobne pytania przewijały się przez kolejne dni Szkoły 
Wiary: Czy przypadkiem nie wierzysz w Boga nieskończenie 
sprawiedliwego, ale bez miłosierdzia; Boga który czyha na 
nasze potknięcia, chce nas przyłapać na gorącym uczynku, 
nie przeoczy żadnego przewinienia i będzie nas ścigał, aż 
oddamy ostatni grosz? Jeżeli w takiego Boga wierzysz, 
to wiedz, że taki nie istnieje. Jeśli w takiego fałszywego 
„boga” wierzysz, to chcąc go naśladować będziesz tak 
sprawiedliwym, że nikomu nie darujesz, nie zapomnisz 
i będziesz ścigał do końca.

Wydarzenia religijne, zwłaszcza w ostatnim czasie, 
związane z nową ewangelizacją napawają optymizmem. 
Kościół w naszej Ojczyźnie żyje, a w ostatnich miesią-
cach jeszcze bardziej się ożywił. Chwała za to Duchowi 
Świętemu, który działa w Kościele przez pasterzy i osoby 
świeckie.

Mamy dużo przykładów wychodzenia do ludzi z ewan-
gelią w naszej Diecezji. Uliczna ewangelizacja w Cieszy-
nie na boisku SP 2 28 września jest tego najświeższym 
przykładem. Hasłem było zawołanie: „Chrześcijanin to 
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JAK POWSTAŁ I ROZWIJAŁ SIĘ RÓŻANIEC

Jak powstał i rozwijał się Różaniec
Wielu z nas zapytanych o to, jak powstał Różaniec, odpowiedziałoby bez wahania, że został on wprowadzony 

w XII w. przez św. Dominika, który przy jego pomocy nawracał heretyków. Jednak historycy zwracają uwagę, że 
Różaniec na pewno nie ma jednego twórcy i powstawał stopniowo.

W XV wieku włączono do Zdrowaśki wstawienniczą 
prośbę: „ teraz i w godzinę śmierci naszej”. Samo Zdro-
waś to oczywiście jeszcze nie Różaniec. By Różaniec 
powstał, potrzebne były trzy wydarzenia - procesy: 
wynalezienie koronki do liczenia modlitw, powiązanie 
Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz i Wierzę w Boga, odmawia-
nie modlitwy ustnej z rozważaniem tajemnic. Wszystko 
to stało się w średniowieczu, lecz w różnym czasie. 
Różaniec zatem dojrzewał bardzo wolno.

Najwcześniej wynaleziono koronkę. Pierwsze sznury 
do liczenia modlitw służyły do odmawiania modlitwy 
Pańskiej, ale stopniowo także Zdrowaś Maryja. Przyjął 

się zwyczaj odmawiania ich 50 lub 
150 razy, aby zachować podobień-
stwo do Psałterza, w którym jest 
150 psalmów, podzielonych na 
3 księgi po 50 każda. W ten sposób 
w XI-XIII w. pojawiło się liczenie 
Zdrowasiek .  Taki pierwowzór 
Różańca mógł znać i propagować 
św. Dominik.

Również ważne było połącze-
nie Zdrowaś Maryjo z Ojcze Nasz, 
czyli Modlitwą Pańską. Tego doko-
nali dominikanie, twierdząc, że 
obie te modlitwy składały się 
niejako na streszczenie wiary. 
W średniowieczu nie posługiwa-
no się katechizmami, ale prawd 
wiary uczono się z formuł używa-
nych w modlitwie liturgicznej lub 
prywatnej. Codzienne odmawianie 
razem Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz 
i Wierzę w Boga synody, sobory, 

reguły zakonne zaczęły wymagać i uważały to za 
„uczenie się wiary”. Właśnie w ten sposób powstał 
nasz codzienny pacierz, który jest streszczeniem wiary 
i przypomnieniem jej istotnych prawd. Poszczególne 
składniki Różańca w ciągu kilku wieków stopniowo 
rodziły się więc w modlitwie Kościoła i zrastały się 
w pewną organiczną całość. Od dawna też medyto-
wano nad życiem Pana Jezusa opisanym w Piśmie Św. 
i przekazywanym przez Tradycję. Już w XIV w. zaczęto 
je łączyć z powtarzaniem modlitwy ustnej. Jednak 
Różaniec w postaci znanej nam dziś wyłonił się dopiero 
w XV w., a to z powodu dwóch wydarzeń. 

Po pierwsze, na początku XV w. jeden z mnichów 
Dominik z Prus, do każdej ze 150 Zdrowasiek po słowie 
„Jezus” zaczął dołączać krótkie zdanie przypominające 
różne epizody z życia Chrystusa i Jego Matki (np. „któregoś 
Ty, Panno, z Ducha Św. poczęła”, „który za nas Krwią się 
pocił”…) Co prawda, dzisiaj tych „klauzul” nie powtarza 
się dosłownie, ale w poszczególnych tajemnicach rozwa-
żamy, medytujemy życie Pana Jezusa i Jego Matki.

Zanim powstał Różaniec, musiał powstać jego 
podstawowy składnik- Zdrowaś Maryjo. Każda Zdro-
waśka składa się z dwóch różnych fragmentów: słów 
anioła Gabriela (Łk 1,28) i słów św. Elżbiety (Łk 1,42). 
Anioł mówi do Maryi Panny, która miała począć Chry-
stusa, a św. Elżbieta głosi pochwałę Maryi Dziewicy, 
która już Go poczęła. Natchnione słowa anioła i św. 
Elżbiety nie stoją w Ewangelii obok siebie. Ktoś musiał 
je z Ewangelii wydobyć i połączyć w jedną modlitwę. 
Tego połączenia dokonał Kościół w swojej liturgii. Co 
najmniej od IV wieku Kościół na Wschodzie powtarzał 
łącznie słowa anioła i Elżbiety. Zwyczaj ich przeszedł 
do liturgii rzymskiej (i w ogóle do 
zachodniej) ok. VII wieku. Dziś Zdro-
waś Maryjo nie łączy się z liturgią, 
czyli modlitwą publiczną Kościoła, 
jednak powstanie swoje zawdzięcza 
wielkiemu wpływowi liturgii i Pismu 
Świętemu.

Rozpowszechnienie się Pozdro-
wienia Anielskiego wynikło z poboż-
ności ludzi, którym modlitwa była 
potrzebna jak oddychanie. Pan Jezus 
powiedział: „Nieustannie się módl-
cie (1Tes 5,17)”.

Pragnienie nieustannej modlitwy 
tkwiło w ludzie. Wśród ulubionych 
formuł modlitewnych, przeznaczo-
nych do powtarzania, na pierwszym 
miejscu znalazła się Zdrowaśka. 
W IX wieku (z tego czasu pochodzi 
najstarsze znane nam świadectwo) 
utrwala się zwyczaj powtarzania 
Zdrowaś Maryjo  jako modlitwy 
prywatnej. Praktyka powtarzania Zdrowaśki rozkwitła 
w XI-XII wieku, popularyzowana przez benedyktynów 
i cystersów. W tym to czasie wielu ludzi uważało za 
obowiązek odmawiania tej modlitwy codziennie, nawet 
po kilkaset razy, oprócz modlitwy psalmami. 

Przez długi czas nie wymieniano w tej maryjnej 
modlitwie imienia Jezus. Kończyła się ona słowami: 
„błogosławiony owoc żywota Twojego.” To zaczęło 
się zmieniać w połowie XIII w., gdy papież Urban IV 
przyznał specjalny odpust za dołączanie na końcu 
modlitwy imienia Jezus. Praktyka ta rozpowszechniła 
się przez cały XVIw. Odtąd modlitwa rozciągała się 
między dwoma imionami: Maryja i Jezus.

Coraz mocniej zdawano sobie sprawę, że Imię Jezus, 
wybrane dla wcielonego Syna Bożego, ma w sobie 
wyjątkową moc. Stąd układane egzorcyzmy przeciw 
szatanowi z użyciem Imienia były najlepszą bronią. 
Starsi ludzie i ja też pamiętam, że wskazane było we 
Mszy Św. i nie tylko, przy wymienianiu Imienia Jezus 
skłaniać głowę. Tak było do niedawna.
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SZKOŁA WIARY – NIEZWYKŁE SPOTKANIA

Słyszę o tradycji organizowania spotkań modlitew-
nych w wielu miastach (Tychy, Rybnik), noszących różne 
nazwy: wieczory chwały, wieczory uwielbienia. W czasie 
wieczorów, uczestnicy przyjeżdżający z pobliskich parafii 
wielbią Boga śpiewem. Gromadzą się nie tylko młodzi 
ludzie, wychodzą rozentuzjazmowani i pytają o termin 
następnego takiego wieczoru.

Z ciekawą inicjatywą wystąpił metropolita łódzki, abp 
Marek Jędraszewski: „Trzeba szukać dróg kontaktu z 
wiernymi”. Wierni składają pytania do skarbon, przesyłają 
pocztą, a ich Pasterz raz w miesiącu ma odwagę stanąć 
przed ludem w katedrze i przez godzinę odpowiadać na 
wszystkie pytania. Padają również pytania „na żywo”.

Wielkim wydarzeniem były rekolekcje na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, które prowadził o. John Basbo-
hora z Ugandy.

W dniach 19.09-22.09. br. w Warszawie obradował 
II Kongres Nowej Ewangelizacji. Organizatorem był 
zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episko-
patu Polski. Zastanawiano się nad tym, jak ożywić zaan-
gażowanie świeckich w parafii, jak uaktywnić w parafiach 
działalność rad duszpasterskich.

Papież Franciszek też nas zaskakuje (nie tylko słowa-
mi). 2 czerwca o jednakowej porze (godz. 17.00) na 
całym świecie ludzie padali na kolana w akcie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Mówiło się wówczas o adoracji 
światowej (globalnej)

7 września zachęcił papież Franciszek cały świat do 
modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie i w Syrii.

Często dziś słychać o kryzysie w Kościele. Media 
podpierają się statystyką. Czy jednak ilość jest tu najważ-
niejsza, a może jednak jakość? Duch Święty żyje w Kościele 
i działa.

Józef

Szkoła Wiary – niezwykłe spotkania
z Miłosiernym Ojcem, wiernym Przyjacielem Jezusem 

i jedynym Pocieszycielem Duchem Świętym

W okresie od kwietnia do czerwca br. gościliśmy 
w naszej parafii Wspólnotę i Szkołę Nowej Ewangelizacji 
Zacheusz z Cieszyna, która zaprosiła nas do uczestniczenia 
w poniedziałkowych spotkaniach „Szkoły Wiary.” Spotka-
nia odbywały się w ciepłej i przyjacielskiej atmosferze. 
Niezwykłym doświadczeniem dla nas było poczucie 
jedności – wszyscy spotykaliśmy się w jednej potrzebie, 
pragnieniu pełniejszego uświadomienia istoty naszej 
wiary, zbliżenia się do Jezusa.

Tak mało zastanawiamy się nad tym jaka jest nasza 
wiara… Czy ja naprawdę wiem w kogo wierzę? Wspólna 
modlitwa, pieśni, czytanie i rozważanie Słowa Bożego 
pomogły nam przede wszystkim umieścić Boga w centrum 
naszego życia oraz odpowiedzieć na te, i inne pytania 
dotyczące naszej wiary i relacji z Bogiem.

Uświadomiliśmy sobie, że nasza modlitwa nie tylko 
ma polegać na prośbie, ale również na uwielbianiu Boga 
i dziękczynieniu za otrzymane łaski. Odkryliśmy  moc 
Ducha Świętego, którego powinniśmy zapraszać każdego 
dnia do naszego życia, do wszystkich naszych spraw, aby 
to On nas poprowadził. Przekonaliśmy się, że nasza wiara 
przepełniona jest radością, że możemy być radośni mimo 
trosk, bo nie jesteśmy sami, jest z nami nasz Pan - Jezus, 
zawsze i wszędzie.

Popularne powiedzenie „w miarę jedzenia apetyt 
wzrasta” w naszym przypadku sprawdziło się całkowicie. 
Od ukończenia kursu Szkoły Wiary odczuwamy potrzebę 
umacniania wiary poprzez dalszą ewangelizację, codzien-
ne czytanie Pisma Świętego, uczestniczenia we mszy św., 
wspólne rozmowy z osobami, którzy nie wstydzą się 
swojej wiary.

   Uczestniczki „Szkoły Wiary”
  Dorota  i Gabrysia
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NA JUBILEUSZ 25 – LECIA KAPŁAŃSTWA  KSIĘDZA GRZEGORZA MAJĘTNEGO

                                   Kończyce Wielkie, 22 września 2013 r. 

NA JUBILEUSZ 25 – LECIA KAPŁAŃSTWA  
KSIĘDZA GRZEGORZA MAJĘTNEGO

Różne jubileusze  w życiu się obchodzi:
Czynią to starsi, lecz też ludzie młodzi,
Podsumowując swe życie całe,
Nie zawsze rocznica przynosi  chwałę.
Lecz księże Grzegorzu  -  masz czym się szczycić,
Bo Twój życiorys może zachwycić,
Choć - kiedy pojawiłeś się na świecie,
Byłeś taki, jak  zwykłe dziecię:
Do życia Bóg Cię tutaj powołał
 - W parafii Michała Archanioła,
 W Kończycach Wielkich  żeś się urodził,
Tuś przyjął chrzest, do kościoła chodził,
Byłeś dobrym ministrantem i kolegą,
 Przystąpiłeś  raz pierwszy do Stołu Pańskiego,
Tutaj otrzymałeś bierzmowanie,
Tu też się zrodziło Twoje powołanie. 
Zanim podjąłeś się kapłaństwa trudu,
Nie bałeś się na rękach odcisków, ni brudu,
Ukończyłeś w Międzyświeciu Technikum Rolnicze,
Lecz w domu ukochałeś Chrystusa Oblicze,
Rozpoznałeś , że jest to Bożą wolą,
Byś zajął się inną - dusz ludzkich rolą,
I pasterzował ludzkiej gromadzie, 
Której iść łatwiej po Twoim śladzie...
Do seminarium więc niosły Cię nogi,
Taki był początek Twej -  kapłańskiej drogi...
W katowickim seminarium studiowałeś, 
Tam zawsze się Bożą wolą kierowałeś,
A gdy ukończyłeś kapłańską formację,
Przyszła pora na Twą konsekrację,
Wtedy przed ołtarzem żeś na twarz upadł,
Gdy otrzymałeś ją z rąk Księdza Biskupa
Damiana Zimonia w Katowicach.
Następnie odprawiłeś prymicje w Kończycach,
W swoim, parafialnym kościele.
Obecnych gości było tak wiele,
Że się ich wewnątrz zmieścić nie dało    
Dużo ich zatem na dworze stało!
Był wtedy środek  maja, dnia czternastego, 
Roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego.
W wakacje chętnie  księży zastępowałeś:
W Katowicach - Ochojcu, Cieszynie, Wiśle pracowałeś,

Wikarym zostałeś  w Bielsku - Białej, czasu następnego,  
W parafii Św. Maksymiliana Kolbego;
W Wodzisławiu Śląskim, w parafii Najświętszej Marii 
Panny,
Jak zwykle w pracy byłeś zawsze  staranny,
Trafiłeś tam w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym 
roku,
Tam przygotowywałeś się, by w  następnym roku,
Do Kravare - w Czechosłowacji - wyjechać za granicę, 
Gościły Cię tam również  Stepankovice, Sudice,
I wszędzie pracowałeś zawsze za dwóch,
Ale w świat gnał Cię misjonarski duch!
Wyjazd do Brazylii był Twoim marzeniem,
Ale - nie wyszło z jego spełnieniem,
W dwutysięcznym drugim roku zgodę żeś  otrzymał,
Lecz Duch Święty rok jeszcze w Czechach Cię  
przytrzymał, 
A potem do Austrii posłał Cię do pracy,
Tam - jak trzysta trzydzieści lat temu rodacy
Z odsieczą ruszyłeś - jak Jan III Sobieski!   
Dziesięć lat jesteś proboszczem Archidiecezji  
Wiedeńskiej.
Niczym dla Ciebie luksus, ani też wygody:
One w charakterze czynią znaczne szkody,
Ty zaś jesteś mocny, jak dobry fundament,
W tym Ci pomaga kapłaństwa sakrament!
Chrystus dał Ci swą miłość, rozum zaś - Duch Święty;
Bóg Ojciec – miłosierdzie na życia zakręty,
Lecz Ty nie będziesz zdany tylko sam na siebie,
Bo Maryja za Tobą oręduje w niebie!
Takim jak Ty – kapłanom – Bóg błogosławi,
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SZKOŁA WIARY – NIEZWYKŁE SPOTKANIA

Słyszę o tradycji organizowania spotkań modlitew-
nych w wielu miastach (Tychy, Rybnik), noszących różne 
nazwy: wieczory chwały, wieczory uwielbienia. W czasie 
wieczorów, uczestnicy przyjeżdżający z pobliskich parafii 
wielbią Boga śpiewem. Gromadzą się nie tylko młodzi 
ludzie, wychodzą rozentuzjazmowani i pytają o termin 
następnego takiego wieczoru.

Z ciekawą inicjatywą wystąpił metropolita łódzki, abp 
Marek Jędraszewski: „Trzeba szukać dróg kontaktu z 
wiernymi”. Wierni składają pytania do skarbon, przesyłają 
pocztą, a ich Pasterz raz w miesiącu ma odwagę stanąć 
przed ludem w katedrze i przez godzinę odpowiadać na 
wszystkie pytania. Padają również pytania „na żywo”.

Wielkim wydarzeniem były rekolekcje na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, które prowadził o. John Basbo-
hora z Ugandy.

W dniach 19.09-22.09. br. w Warszawie obradował 
II Kongres Nowej Ewangelizacji. Organizatorem był 
zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episko-
patu Polski. Zastanawiano się nad tym, jak ożywić zaan-
gażowanie świeckich w parafii, jak uaktywnić w parafiach 
działalność rad duszpasterskich.

Papież Franciszek też nas zaskakuje (nie tylko słowa-
mi). 2 czerwca o jednakowej porze (godz. 17.00) na 
całym świecie ludzie padali na kolana w akcie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Mówiło się wówczas o adoracji 
światowej (globalnej)

7 września zachęcił papież Franciszek cały świat do 
modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie i w Syrii.

Często dziś słychać o kryzysie w Kościele. Media 
podpierają się statystyką. Czy jednak ilość jest tu najważ-
niejsza, a może jednak jakość? Duch Święty żyje w Kościele 
i działa.

Józef

Szkoła Wiary – niezwykłe spotkania
z Miłosiernym Ojcem, wiernym Przyjacielem Jezusem 

i jedynym Pocieszycielem Duchem Świętym

W okresie od kwietnia do czerwca br. gościliśmy 
w naszej parafii Wspólnotę i Szkołę Nowej Ewangelizacji 
Zacheusz z Cieszyna, która zaprosiła nas do uczestniczenia 
w poniedziałkowych spotkaniach „Szkoły Wiary.” Spotka-
nia odbywały się w ciepłej i przyjacielskiej atmosferze. 
Niezwykłym doświadczeniem dla nas było poczucie 
jedności – wszyscy spotykaliśmy się w jednej potrzebie, 
pragnieniu pełniejszego uświadomienia istoty naszej 
wiary, zbliżenia się do Jezusa.

Tak mało zastanawiamy się nad tym jaka jest nasza 
wiara… Czy ja naprawdę wiem w kogo wierzę? Wspólna 
modlitwa, pieśni, czytanie i rozważanie Słowa Bożego 
pomogły nam przede wszystkim umieścić Boga w centrum 
naszego życia oraz odpowiedzieć na te, i inne pytania 
dotyczące naszej wiary i relacji z Bogiem.

Uświadomiliśmy sobie, że nasza modlitwa nie tylko 
ma polegać na prośbie, ale również na uwielbianiu Boga 
i dziękczynieniu za otrzymane łaski. Odkryliśmy  moc 
Ducha Świętego, którego powinniśmy zapraszać każdego 
dnia do naszego życia, do wszystkich naszych spraw, aby 
to On nas poprowadził. Przekonaliśmy się, że nasza wiara 
przepełniona jest radością, że możemy być radośni mimo 
trosk, bo nie jesteśmy sami, jest z nami nasz Pan - Jezus, 
zawsze i wszędzie.

Popularne powiedzenie „w miarę jedzenia apetyt 
wzrasta” w naszym przypadku sprawdziło się całkowicie. 
Od ukończenia kursu Szkoły Wiary odczuwamy potrzebę 
umacniania wiary poprzez dalszą ewangelizację, codzien-
ne czytanie Pisma Świętego, uczestniczenia we mszy św., 
wspólne rozmowy z osobami, którzy nie wstydzą się 
swojej wiary.

   Uczestniczki „Szkoły Wiary”
  Dorota  i Gabrysia
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Choć niejedno przed Tobą zadanie postawi,
W drodze do nieba przystanków wiele,
Niełatwa jeszcze droga przed Tobą się ściele!
Lecz - z Krzyżem – przejdziesz przez życie pięknie,
Choć Ci na poły nieraz serce pęknie,
Gdy będziesz musiał policzek nadstawić,
By – wbrew woli wiernych – ich własne dusze zbawić!
Zostawiłeś wszystko, lecz idąc za Panem
Otrzymałeś więcej, bo dar bycia kapłanem.
W tym roku od  Twych święceń mija już ćwierć wieku
W tym czasie wiele zmienia się w człowieku,
Lecz choć lata ciężarem kładą się na grzbiecie,
Księże Grzegorzu - jesteś  zawsze młodym przecie!
Wiemy, że o nas w modlitwie pamiętasz, 

Z dniem 2 września 2013 r. rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny w naszym przedszkolu. Swoją przygodę z przed-
szkolem w tym dniu rozpoczęło 63 przedszkolaków. Od 
samego rana  w przedszkolu panował gwar. Niektóre dzieci 
z uśmiechem wracały do swoich grup po wakacyjnej prze-
rwie, dla innych dzień ten był jednym z najtrudniejszych 
dni. Chociaż rozstanie było dla wielu przedszkolaków 
i ich rodziców trudne, dzieci szybko zaaklimatyzowały się 
i zadowolone wracały do domów.

Za nami już kilka tygodni wspólnych zajęć dydaktycz-
nych, spacerów oraz zabaw  w ogrodzie przedszkolnym. 
W tym czasie dzieci zostały zapoznane z zasadami obowią-
zującymi w przedszkolu, które mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa przedszkolakom i możliwie najlepszych 
warunków rozwoju i wychowania. To również czas na 
wzajemne poznanie się dzieci, nawiązanie znajomości 
i przyjaźni. Dlatego też właśnie co roku staramy się zorga-
nizować Święto Pieczonego Ziemniaka, które tym razem 
obchodziliśmy 30 września. Impreza miała charakter inte-
gracyjny i była okazją do nawiązania kontaktu rodziców 
z przedszkolem. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w 
różnego rodzaju konkurencjach, zabawach tanecznych, 
a na koniec każdy uczestnik mógł posmakować owego 
pieczonego ziemniaka. Kolejne dni przyniosły nam znowu 
wiele radości, gdyż początkiem października mogliśmy 
gościć w przedszkolu policjanta, który opowiedział dzie-
ciom o swojej pracy, o bezpiecznym poruszaniu się na 
jezdni oraz ograniczonym zaufaniu do obcych. Przedszko-
laki miały możliwość usiąść „za kierownicą” samochodu 

policyjnego i przekonać się, co do czego służy. Kolejnym 
gościem, który zawitał do przedszkola był Pan Mateusz 
Branny - leśniczy. Celem tego spotkania było zapoznanie 
dzieci z jego pracą. Leśniczy mówił o sadzeniu drzew, 
ochronie przed szkodnikami, celowych wycinkach itp. 
Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie 
i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony 
przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie 
zimy. Na zakończenie spotkania wszyscy udaliśmy się do 
naszego ogródka, gdzie pan leśniczy posadził sadzonkę 
dębu. Przedszkolaki miały również możliwość uczestni-
czenia w warsztatach pt. „Jak powstaje papier”, podczas 
których obejrzały prezentację oraz film przedstawiający 
etapy produkcji papieru kiedyś i dziś. Następnie każde 
dziecko samodzielnie wykonało swój kawałek papieru, 
który ozdobiły wg własnego projektu. Uśmiechnięte buzie 
przedszkolaków świadczyły o tym, iż udział w zajęciach 
sprawił im wielką radość.

Ważnym wydarzeniem w życiu przedszkola było 
pasowanie 5 i 6-latków. Dzieci swój wielki dzień miały 
15 października. Uroczystość odbyła się w obecności 
rodziców, dlatego też z tej okazji przedszkolaki przygo-
towały krótki występ artystyczny, a następnie zostały 
pasowane na starszaków przez Panią Dyrektor. W tym 
miejscu chcemy serdecznie podziękować pracownikom 
Gimnazjum w Kończycach Wielkich za udostępnienie sali 
gimnastycznej na tę okazję.

Kamila

Co u naszych Przedszkolaków?

Odwiedzasz też, gdy możesz,  Rudnik od święta,
My Tobie za pamięć dziś dziękujemy,
I tu - przed ołtarzem obiecujemy,
Że będziemy stale modlić się za Ciebie,
Byśmy się spotkali kiedyś razem w niebie!

W imieniu społeczności Powszechnej Szkoły  
Podstawowej w Rudniku  

oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik  
w Rudniku, a także wszystkich mieszkańców tej wioski    

napisała
Ligia Gepfert

CO U NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW?
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Ks. Ignacy Paulinus (1627-1694)
Proboszcz parafii w Kończycach Wielkich  

(1658-1694)

Po zakończeniu 30-letniej wojny,  na Śląsk Cieszyń-
ski znów powrócił katolicyzm. Należy wspomnieć, że 
w 1650 r. patron Kończyc Wielkich Fryderyk Jerzy Wilczek 
ożenił się z protestantką Judytą Bludowską i został aktyw-
nym protestantem. Jak przedstawia się ówczesna sytuacja 
religijna możemy się dowiedzieć z protokółu wizytacyjne-
go archidiakona opolskiego przeprowadzonego przez ks. 
Bartłomieja Renholda w 1652 r. Wizytację kościołów Ziemi 
Cieszyńskiej ks. Reinhold zakończył 
dnia 6.09.1652 r. W podsumowaniu 
napisał: „…jeszcze wiele kościołów 
znajduje się w rękach heretyków. Przy 
nich trzyma się predykantów, którym 
pozwala się na odprawianie nabo-
żeństw pod dzwonnicą…” Dotyczy to 
również Kończyc Wielkich i Hażlacha. 
Dla przywrócenia ładu wyznaniowego 
w Księstwie Cieszyńskim powołano 
Komisję Religijną 24.12.1653 r. Zgod-
nie z wytycznymi tej komisji przystą-
piono do zamykania zborów. Trwało to 
do kwietnia 1654 r.

Z czasów przed reformą nie znamy 
żadnego katolickiego księdza w 
Kończycach Wielkich. Wiadomo tylko, 
że kościół wielkokończycki w 1650 r. 
był jeszcze w rękach pastorów. Pierw-
szym dokumentalnie uchwytnym 
proboszczem tutejszym był ks. Szymon 
Ignacy Paulinus. Objął on parafię po 
ks. Wiwerze w 1658 r. Wspomniano 
o nim w protokóle wizytacyjnym z 1679 r., gdzie zapisa-
no: „…proboszczem prawnie instalowanym dla kościołów 
w Kończycach Wielkich i Hażlachu jest ojciec Szymon Pauli-
nus. Człowiek bardziej zabiegający koło zysków ziemskich 
i domowego gospodarstwa, niż koło spraw kościelnych, 
choć zgorszenia nie wywołuje…”. Został jednak upomniany, 
żeby w przyszłości większą troską niż dotychczas otaczał 
powierzone mu kościoły. Zwrócono mu też uwagę, żeby 
rezydował przy kościele parafialnym i tym samym nie 
pozwolił patronowi, aby sam odbierał i wydawał pieniądze 
kościelne. Jeszcze więcej dowiadujemy się z protokółu 
wizytacyjnego z 1687 r., w którym czytamy: „… wielebny 
ks. Szymon Jerzy Paulinus, ślązak, rodem z Raszyc koło 
Raciborza urodził się w 1627r. Humanistyczne studia 
kontynuował w Hradczynie i Pradze. Ma lat 60. Nawrócił 
200 osób. Patron baron Fryderyk Jerzy Wilczek przynagla 
go, aby zamieszkał w Kończycach Wielkich”. Głównym 
powodem nieporozumień z patronem Wilczkiem były 
sprawy dotyczące uposażenia, nieprzestrzegania praw 
patronackich i budowy nowej plebanii. Ks. Paulinus był 
jednym z pierwszych po reformacji księdzem, który 
odważył się upomnieć o przysługujące mu daniny, które 

patron przeznaczał na własny użytek. Dzięki jego stara-
niom, prawa te zostały przywrócone w 1682 r. W odwecie 
patron mścił się na nim i nie przebierał w oszczerstwach. 
Mimo nacisku ze strony patrona i nakazów Kurii Biskupiej, 
pozostał jednak w Hażlachu.

Jego stały pobyt w Hażlachu przyczynił się, dzięki 
niezbadanej drodze Opatrzności Boskiej, do zwiększenia 
nawróceń mieszkańców na łono kościoła katolickiego. 

Tutaj spędził ostatnie lata swego ziem-
skiego życia. Zmarł w 1694 r., mając 
67 lat. Według zapisków w „Kronice” 
został pochowany przy ołtarzu stare-
go kościoła i do dziś dnia pozostał w 
świeżej pamięci Hażlaszan. Świadczy 
o tym grób, który mimo upływu 
wieków i rozbiórki starego kościoła 
pozostał nienaruszony.

Z tych czasów zachował się też 
stary obraz, który kiedyś wisiał 
w prezbiterium kościoła, a obecnie 
znajduje się na chórze koło organ. 
Obraz przedstawia ks. Paulinusa 
w sutannie, komży i stule. Twarz 
pełna, wąsy i podbródek, w postawie 
klęczącej i z rękami złożonymi do 
modlitwy. Nad nim wstążka z napi-
sem: Recordale Dominae glorio-
sue Matris Tuae Mariae…. Według 
tłumaczenia ojców franciszkanów 
z Cieszyna tekst ten brzmi: Wspo-
mnij, Panie na pełną chwały Matkę 

Twoją Maryję i na umiłowane Sługi Twoje patronów 
kościoła wielkokończyckiego Szymona, Judę, Michała 
i hażlaskiego Bartłomieja i innych patronów naszych 
i na otrzymane przez nas Twoje miłosierdzie.

Nad całością unosi się Królowa Niebios z Dzieciątkiem. 
Po jej prawej stronie św. Bartłomiej – Apostoł (z mieczem), 
a po Jej lewej św. Szymon – Apostoł (z piłą) oraz św. Juda 
Tadeusz, którzy razem ponieśli śmierć męczeńską. Poni-
żej św. Michał Archanioł walczący ze smokiem (upadłym 
wodzem aniołów – Lucyferem). Po drugiej stronie 
ks. Paulinusa widnieje napis – epitafium nad jego grobem 
w kościele: „Czcigodny w Chrystusie ojciec Szymon 
Ignacy Paweł (Paulinus) proboszcz wielkokończycki 
i hażlaski, w tym grobie pogrzebany spoczywa. Jego 
duszy Bóg niech da wieczny odpoczynek”.

Kto był fundatorem tego obrazu, nie wiadomo. Jego 
artystyczna wartość jest nieprzeciętna. 

Wierzę, że tych kilka słów zainteresuje parafian Kończyc 
Wielkich, że również oni zachowają w pamięci pierwszego 
proboszcza po okresie reformacji – ks. Paulinusa.

       
   Władysław
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Choć niejedno przed Tobą zadanie postawi,
W drodze do nieba przystanków wiele,
Niełatwa jeszcze droga przed Tobą się ściele!
Lecz - z Krzyżem – przejdziesz przez życie pięknie,
Choć Ci na poły nieraz serce pęknie,
Gdy będziesz musiał policzek nadstawić,
By – wbrew woli wiernych – ich własne dusze zbawić!
Zostawiłeś wszystko, lecz idąc za Panem
Otrzymałeś więcej, bo dar bycia kapłanem.
W tym roku od  Twych święceń mija już ćwierć wieku
W tym czasie wiele zmienia się w człowieku,
Lecz choć lata ciężarem kładą się na grzbiecie,
Księże Grzegorzu - jesteś  zawsze młodym przecie!
Wiemy, że o nas w modlitwie pamiętasz, 

Z dniem 2 września 2013 r. rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny w naszym przedszkolu. Swoją przygodę z przed-
szkolem w tym dniu rozpoczęło 63 przedszkolaków. Od 
samego rana  w przedszkolu panował gwar. Niektóre dzieci 
z uśmiechem wracały do swoich grup po wakacyjnej prze-
rwie, dla innych dzień ten był jednym z najtrudniejszych 
dni. Chociaż rozstanie było dla wielu przedszkolaków 
i ich rodziców trudne, dzieci szybko zaaklimatyzowały się 
i zadowolone wracały do domów.

Za nami już kilka tygodni wspólnych zajęć dydaktycz-
nych, spacerów oraz zabaw  w ogrodzie przedszkolnym. 
W tym czasie dzieci zostały zapoznane z zasadami obowią-
zującymi w przedszkolu, które mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa przedszkolakom i możliwie najlepszych 
warunków rozwoju i wychowania. To również czas na 
wzajemne poznanie się dzieci, nawiązanie znajomości 
i przyjaźni. Dlatego też właśnie co roku staramy się zorga-
nizować Święto Pieczonego Ziemniaka, które tym razem 
obchodziliśmy 30 września. Impreza miała charakter inte-
gracyjny i była okazją do nawiązania kontaktu rodziców 
z przedszkolem. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w 
różnego rodzaju konkurencjach, zabawach tanecznych, 
a na koniec każdy uczestnik mógł posmakować owego 
pieczonego ziemniaka. Kolejne dni przyniosły nam znowu 
wiele radości, gdyż początkiem października mogliśmy 
gościć w przedszkolu policjanta, który opowiedział dzie-
ciom o swojej pracy, o bezpiecznym poruszaniu się na 
jezdni oraz ograniczonym zaufaniu do obcych. Przedszko-
laki miały możliwość usiąść „za kierownicą” samochodu 

policyjnego i przekonać się, co do czego służy. Kolejnym 
gościem, który zawitał do przedszkola był Pan Mateusz 
Branny - leśniczy. Celem tego spotkania było zapoznanie 
dzieci z jego pracą. Leśniczy mówił o sadzeniu drzew, 
ochronie przed szkodnikami, celowych wycinkach itp. 
Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie 
i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony 
przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie 
zimy. Na zakończenie spotkania wszyscy udaliśmy się do 
naszego ogródka, gdzie pan leśniczy posadził sadzonkę 
dębu. Przedszkolaki miały również możliwość uczestni-
czenia w warsztatach pt. „Jak powstaje papier”, podczas 
których obejrzały prezentację oraz film przedstawiający 
etapy produkcji papieru kiedyś i dziś. Następnie każde 
dziecko samodzielnie wykonało swój kawałek papieru, 
który ozdobiły wg własnego projektu. Uśmiechnięte buzie 
przedszkolaków świadczyły o tym, iż udział w zajęciach 
sprawił im wielką radość.

Ważnym wydarzeniem w życiu przedszkola było 
pasowanie 5 i 6-latków. Dzieci swój wielki dzień miały 
15 października. Uroczystość odbyła się w obecności 
rodziców, dlatego też z tej okazji przedszkolaki przygo-
towały krótki występ artystyczny, a następnie zostały 
pasowane na starszaków przez Panią Dyrektor. W tym 
miejscu chcemy serdecznie podziękować pracownikom 
Gimnazjum w Kończycach Wielkich za udostępnienie sali 
gimnastycznej na tę okazję.

Kamila

Co u naszych Przedszkolaków?

Odwiedzasz też, gdy możesz,  Rudnik od święta,
My Tobie za pamięć dziś dziękujemy,
I tu - przed ołtarzem obiecujemy,
Że będziemy stale modlić się za Ciebie,
Byśmy się spotkali kiedyś razem w niebie!

W imieniu społeczności Powszechnej Szkoły  
Podstawowej w Rudniku  

oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik  
w Rudniku, a także wszystkich mieszkańców tej wioski    

napisała
Ligia Gepfert

CO U NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW?



10
Li

st
op

ad
  2

01
3 

 A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
MIŁOSNY LIST OD OJCA

Moje dziecko,
Może mnie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko (Ps 139, 1)
Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz (Ps 139, 2)
Znam twoje ścieżki (Ps 139, 3)
Nawet włosy na twojej głowie są policzone (Mt 10, 29-31)
Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rdz 1, 27)
We mnie ty żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dz 17,28)
Jesteś z mojego rodu (Dz  17, 28)
Znałem cię jeszcze zanim się począłeś (Jr 1, 4-5)
Wybrałem Cię, gdy planowałem stworzenie świata (Ef 1, 11-12)
Nie jesteś pomyłką, gdyż twoje dni zostały zapisane w mojej księdze (Ps 139, 15-16)
Wyznaczyłem dokładny czas twojego urodzenia i miejsce, gdzie będziesz mieszkał (Dz 17, 26)
Cudownie cię stworzyłem (Ps 139, 14)
Ukształtowałem cię w łonie twojej matki (Ps 139, 13)
Byłem twoją podporą od urodzenia, pomocą twoją od łona matki twojej (Ps 71, 6)
Mój obraz był przedstawiany niewłaściwie przez tych, którzy mnie nie znają (J 8, 41-44)
Nie jestem oddalony i rozgniewany, ale jestem pełen miłości (1 J 4, 16)
Pragnę wylać  na ciebie moją miłość (1 J, 3, 1)
Ponieważ jesteś moim dzieckiem, a ja twoim ojcem (J 3, 1)
Oferuję ci więcej niż mógłby ci dać twój ziemski ojciec (Mt 7, 11)
Ponieważ jestem doskonałym ojcem (Mt 56, 48)
Każdy dobry dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode mnie (Jk, 1, 17)
Ja o ciebie dbam i zaspokajam wszystkie twoje potrzeby (Mt 6, 31-33)
Moje plany dotyczące twojej przyszłości: zawsze wypełnione są nadzieją (Jr 29, 11)
Ponieważ umiłowałem Cię miłością wieczną (Jr 31, 3)
Moje myśli o tobie są niezliczone, jak ziarna piasku na brzegu morza (Ps 139, 17-18)
Cieszę się tobą (So 3, 17)
Nigdy nie przestanę ci dobrze czynić (Jr 32,  40)
Ponieważ jesteś moją drogocenną własnością (Wj 19, 5)
Z całego serca i z całej duszy pragnę cię osadzić (Jr 32, 41)
Chcę ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne (Jr 33, 3)
Jeśli będziesz mnie szukać z całego serca, znajdziesz mnie (Pwp 4, 29)
Rozkoszuj się mną, a dam ci, czego pragnie serce twoje (Ps 37, 4)
Ponieważ to ja daję tobie te pragnienia (Pnp 2, 13)
Mogę uczynić więcej niż sobie wyobrażasz (Ef 3, 20)
Ponieważ ja jestem twoją największą zachętą (2 Tes 2, 16-17)
Jestem także Ojcem, który pociesza cię, we wszystkich twoich kłopotach (2 Kor 1, 3-4)
Kiedy twoje serce jest złamane, jestem tobie bliski (Ps 34, 18)
Tak jak pasterz niesie owce, tak ja noszę cię blisko mojego serca (Iz 40, 11)
Pewnego dnia, otrę wszelką łzę z twoich oczu (Ap 21, 3-4)
I zabiorę ból jakiego doznałeś tu na ziemi (Ap 21, 3-4)
Jestem twoim Ojcem i kocham cię, tak jak ukochałem mojego Syna,  Jezusa (J 17, 23)
Ponieważ w Jezusie objawiła się moja miłość do Ciebie (J 17,26)
On jest odbiciem mojej istoty (Hbr 1, 3)
Przyszedł pokazać, że jestem za tobą, a nie przeciwko tobie (Rz 8, 31)
Oraz powiedzieć, że twoich grzechów nie liczę (2 Kor 5, 18-19)
Jezus umarł, abyś ty mógł dostąpić pojednania (2 Kor 5, 18-19)
Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do ciebie (J 4, 10)
Oddałem wszystko, co kocham, żeby zyskać twoją miłość (Rz 8, 31-32)
Jeśli przyjmiesz dar mojego Syna, Jezusa, przyjmiesz Mnie (1 J 2, 23)
Już nic n ie oddzieli cię od mojej miłości (Rz 8, 38-39)
Wróć do domu, a ja wydam w niebie największe przyjęcie (Łk 15, 7) 
Zawsze byłem ojcem i zawsze będę Ojcem (Ef 3, 14-15)
Pytam Cię: czy chcesz być moim dzieckiem? (J 1, 12-13)
Czekam na ciebie (Łk 15, 11-32)

Kocham Cię, Twój Tato, Bóg Wszechmocny!
z Father Heart Communications

Alina

MIŁOSNY LIST OD OJCA
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PASOWANIE NA UCZNIA 
                  – 14 X 2013

Dzień Edukacji Narodowej w szkole podstawowej był bardzo 
uroczystym dniem, zwłaszcza dla pierwszoklasistów. W tym dniu 
bowiem każdy pierwszak został pasowany na ucznia. Gościliśmy 
radnych p. Marię Żyłę i p. Franciszka Gorola, przewodniczącą Rady 
Rodziców p. Patrycję Kajzar, nauczycielkę z przedszkola p. Micha-
linę Ogrodnik-Kwiczalę i szanownych Rodziców. Przed ceremonią 
pasowania uczniowie z klasy 1czyli TROPICIELE WIEDZY zaprosili 
na występ. Dzieci zaprezentowały wierszyki, piosenki, przedstawiły 
scenki, a wszystko o kulturalnym zachowaniu się na placu zabaw 
oraz bezpieczeństwie na drodze. Każde dziecko powiedziało o swoich 
zainteresowaniach i planach zawodowych na przyszłość, co niejed-
nokrotnie było wielką niespodzianką dla rodziców. Po występach 
artystycznych dzieci zatańczyły poloneza i nastąpił moment ślubowa-
nia. Tutaj zapewniły o wzorowym wypełnianiu swoich obowiązków 
w myśl słów papieża Polaka, iż „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, 
który chce się czegoś nauczyć”. Następnie p. dyrektor szkoły Dorota 
Stoły pasowała każdego ucznia tradycyjnym ołówkiem. Na pamiątkę 
dzieci otrzymały Akty Pasowania na Ucznia. Na zakończenie uczniowie 
zaprosili do wspólnego tańca nauczycieli oraz rozdali im kwiaty. Dla 
maluchów też znalazły się prezenty – bogate rogi obfitości - ufundo-
wane przez Rodziców. Po zakończonej uroczystości wszyscy udaliśmy 
się na pyszny, słodki poczęstunek. Dziękuję wszystkim Rodzicom za 
pomoc w zorganizowaniu tak ważnego dla nas wszystkich dnia. 

KOCHANYM DZIECIOM życzę sukcesów  
w dalszym „tropieniu” wszystkich tajemnic świata.  

Niech słowa papieża Jana Pawła II  
towarzyszą Wam każdego dnia!

Barbara Cyrzyk

INTENCJE
01.11.2013	 Piątek		 Uroczystość	Wszystkich	Świętych
   7.30 Za Parafian
   9.30 Rudnik: Za + Edwarda Bijok w 33 rocznicę śmierci, żonę 

Amalię.
11.00 1.  Za ++ rodziców Szymona i Bronisławę, ++ Mariana, 

Stanisławę, Leona, Zdzisława, Krystynę, Franciszkę, Jolantę, 
Józefa, Ewę oraz wszystkich krewnych i znajomych. 

 2. Za + Władysława Pierchałę.
14.00  Nabożeństwo za Zmarłych

02.11.2013			I	Sobota	 Wspomnienie	Wszystkich	
Wiernych	Zmarłych
  8.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące.
  9.30 Rudnik: W intencji Papieża
17.00  Za ++ Marię Bijok, męża Emila, synową Martę, rodziców 

z obu stron, ++ z rodziny Bijok i Żyła; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

03.11.2013				NIEDZIELA		XXXI	ZWYKŁA
  7.30  Za + Annę Stuchlik w 1 rocznicę śmierci, męża Alojzego, 

synów Józefa i Bronisława, rodziców, ++ z rodziny.

  9.30  Rudnik: 1. Za ++ Emilię Grzybek, męża Franciszka, 
syna Alojzego, synową Antoninę, 3 zięciów, ojców z obu 
stron, ++ z rodziny Grzybek i Węglarzy; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Helenę Gabzdyl, męża Józefa – od sąsiadki Heleny 
Parchańskiej.

11.00  Za ++ rodziców Szymona i Bronisławę, ++ Mariana, 
Stanisławę, Leona, Zdzisława, Krystynę, Franciszka, 
Jolantę, Ewę i Józefa oraz dusze ++ krewnych 
i znajomych.

16.30  Nieszpory
17.00   Za ++ Andrzeja Sufa, brata Karola, dziadków, + Krzysztofa 

Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

04.11.2013			Poniedziałek	Wspomnienie	Św.	Karola	
Boromeusza,	biskupa
17.00  1.  Za + Stanisława Mołek – od szwagra Józefa z rodziną.
 2.  Za + Marię Bierską – od rodziny Jojko.
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Moje dziecko,
Może mnie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko (Ps 139, 1)
Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz (Ps 139, 2)
Znam twoje ścieżki (Ps 139, 3)
Nawet włosy na twojej głowie są policzone (Mt 10, 29-31)
Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rdz 1, 27)
We mnie ty żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dz 17,28)
Jesteś z mojego rodu (Dz  17, 28)
Znałem cię jeszcze zanim się począłeś (Jr 1, 4-5)
Wybrałem Cię, gdy planowałem stworzenie świata (Ef 1, 11-12)
Nie jesteś pomyłką, gdyż twoje dni zostały zapisane w mojej księdze (Ps 139, 15-16)
Wyznaczyłem dokładny czas twojego urodzenia i miejsce, gdzie będziesz mieszkał (Dz 17, 26)
Cudownie cię stworzyłem (Ps 139, 14)
Ukształtowałem cię w łonie twojej matki (Ps 139, 13)
Byłem twoją podporą od urodzenia, pomocą twoją od łona matki twojej (Ps 71, 6)
Mój obraz był przedstawiany niewłaściwie przez tych, którzy mnie nie znają (J 8, 41-44)
Nie jestem oddalony i rozgniewany, ale jestem pełen miłości (1 J 4, 16)
Pragnę wylać  na ciebie moją miłość (1 J, 3, 1)
Ponieważ jesteś moim dzieckiem, a ja twoim ojcem (J 3, 1)
Oferuję ci więcej niż mógłby ci dać twój ziemski ojciec (Mt 7, 11)
Ponieważ jestem doskonałym ojcem (Mt 56, 48)
Każdy dobry dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode mnie (Jk, 1, 17)
Ja o ciebie dbam i zaspokajam wszystkie twoje potrzeby (Mt 6, 31-33)
Moje plany dotyczące twojej przyszłości: zawsze wypełnione są nadzieją (Jr 29, 11)
Ponieważ umiłowałem Cię miłością wieczną (Jr 31, 3)
Moje myśli o tobie są niezliczone, jak ziarna piasku na brzegu morza (Ps 139, 17-18)
Cieszę się tobą (So 3, 17)
Nigdy nie przestanę ci dobrze czynić (Jr 32,  40)
Ponieważ jesteś moją drogocenną własnością (Wj 19, 5)
Z całego serca i z całej duszy pragnę cię osadzić (Jr 32, 41)
Chcę ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne (Jr 33, 3)
Jeśli będziesz mnie szukać z całego serca, znajdziesz mnie (Pwp 4, 29)
Rozkoszuj się mną, a dam ci, czego pragnie serce twoje (Ps 37, 4)
Ponieważ to ja daję tobie te pragnienia (Pnp 2, 13)
Mogę uczynić więcej niż sobie wyobrażasz (Ef 3, 20)
Ponieważ ja jestem twoją największą zachętą (2 Tes 2, 16-17)
Jestem także Ojcem, który pociesza cię, we wszystkich twoich kłopotach (2 Kor 1, 3-4)
Kiedy twoje serce jest złamane, jestem tobie bliski (Ps 34, 18)
Tak jak pasterz niesie owce, tak ja noszę cię blisko mojego serca (Iz 40, 11)
Pewnego dnia, otrę wszelką łzę z twoich oczu (Ap 21, 3-4)
I zabiorę ból jakiego doznałeś tu na ziemi (Ap 21, 3-4)
Jestem twoim Ojcem i kocham cię, tak jak ukochałem mojego Syna,  Jezusa (J 17, 23)
Ponieważ w Jezusie objawiła się moja miłość do Ciebie (J 17,26)
On jest odbiciem mojej istoty (Hbr 1, 3)
Przyszedł pokazać, że jestem za tobą, a nie przeciwko tobie (Rz 8, 31)
Oraz powiedzieć, że twoich grzechów nie liczę (2 Kor 5, 18-19)
Jezus umarł, abyś ty mógł dostąpić pojednania (2 Kor 5, 18-19)
Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do ciebie (J 4, 10)
Oddałem wszystko, co kocham, żeby zyskać twoją miłość (Rz 8, 31-32)
Jeśli przyjmiesz dar mojego Syna, Jezusa, przyjmiesz Mnie (1 J 2, 23)
Już nic n ie oddzieli cię od mojej miłości (Rz 8, 38-39)
Wróć do domu, a ja wydam w niebie największe przyjęcie (Łk 15, 7) 
Zawsze byłem ojcem i zawsze będę Ojcem (Ef 3, 14-15)
Pytam Cię: czy chcesz być moim dzieckiem? (J 1, 12-13)
Czekam na ciebie (Łk 15, 11-32)

Kocham Cię, Twój Tato, Bóg Wszechmocny!
z Father Heart Communications

Alina

MIŁOSNY LIST OD OJCA
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17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Stefanię, Wincentego Żyła, syna 
Jana, Helenę, Erwina Herman, ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

16.11.2013	 	Sobota
 8.00 Za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, zięcia Józefa, córkę 

Bronisławę, Józefa Żyłę, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 1.  Za + Władysława Biegun w 20 rocznicę śmierci, ++ rodziców 

z obu stron, wszystkich ++ z rodziny Biegun  i Machnik. 
2. Za + Marię Bierską – od siostry Antoniny i rodzin 
Rychły, Stoszek i Szymiczek.

21.00 Apel Jasnogórski
17.11.2013	 NIEDZIELA		XXXIII		ZWYKŁA
 7.30 1. Za ++ Stanisława Macurę, rodziców, teściów, 2 szwagrów 

Jana i Leona; domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. Za + Marię Bierską - od rodziny Franek i Stoszek.
 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Adolfa Hanzel, zięcia Stanisława, ojców 

Joannę i Franciszka, + Antoniego Żyłę, 2 żony, ++ z rodziny 
Tomica i Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.  
2. Za + Adriana Klocek w 4 rocznicę śmierci .

11.00 Do Opatrzności Bożej  z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z okazji 40 – lecia pożycia małżeńskiego, z prośbą       
o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

16.30 Nieszpory
17.00 1. Za  ++ Martę Borską, męża Franciszka, rodziców z obu 

stron.
 2. W intencji Marceli z okazji 40 urodzin    z podziękowaniem 

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

18.11.2013			 	Poniedziałek		Wspomnienie	Bł.	Karoliny	
Kózkówny,	dziewicy	i	męczennicy	
17.00 Za + Jerzego Błasiak w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców, 

teściów;  za rodzinę do Opatrzności Bożej .
19.11.2013	 Wtorek			Wspomnienie		Bł.	Salomei,	zakonnicy
  8.00 Za ++ Józefa, Anielę, Marcina Jakubiec, Emilię, Franciszka 

Matuszek, ++ z rodziny.
17.00  Za ++ Annę, Emila Tomica, Annę, Franciszka Pomykała, 

++ z rodziny z obu stron.
20.11.2013		Środa				Wspomnienie	Św.	Rafała	Kalinowskiego,	
prezbitera
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Bronisława Gabzdyl w 23 rocznicę 

śmierci, ojców, brata Józefa, Joannę Gabzdyl, dziadków, 
Rudolfa, Justynę Chmiel, syna Franciszka, córkę Justynę, 
męża Józefa, Annę Josiek, Marię Gawron, ++ z rodziny 
Chmiel, Gabzdyl, Żyła, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Helenę Gabzdyl – od Bolesława, Anny i Zofii.
17.00 Za ++ rodziców Jana Pinkas w 20 rocznicę śmierci, 

żonę Annę w 3 rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo,  
++ z rodziny Czempiel.

21.11.2013				Czwartek	 			Wspomnienie	Ofiarowania	 
 Najświętszej	Maryi	Panny 
17.00 1. Za ++ rodziców Teofila i Martę Wawrzyczek, brata 

Władysława, Annę i Ferdynanda Bierski, Marię Szajter, 
dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 
do Opatrzności Bożej.
2.  Za + Małgorzatę Mikołajczyk – od koleżanek.

22.11.2013	Piątek	Wspomnienie	Św.	Cecylii,	dziewicy	 
 i	męczennicy
 8.00 Rudnik: Za ++ Karola Czendlik, żonę Justynę, brata Józefa, 

wszystkich ++ z rodziny Szkaradnik i Czendlik oraz  
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę Parchańską w 17 rocznicę 
śmierci, męża Józefa, ++ z rodziny Parchański, Tomica        
i Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

23.11.2013				Sobota
 8.00 Za + Edwarda Kopel – od sąsiadów: Stanisława Botorek     

i Kałuża.
17.00 1. Za ++ Bronisława Knyps w 7 rocznicę śmierci, Alojzego 

Kulę, Władysława Pierchałę, ++ z rodziny Walica, Machej, 

05.11.2013		 Wtorek
8.00  Za ++ Annę, Władysława Straszak, ++ z rodziny 

Bromblik.
17.00 Za + Marię Szajter – od rodziny Kotulak. 
06.11.2013		 Środa	
16.00 Rudnik: 1.  Za ++ Helenę,Wiktora Żyła, Helenę, Andrzeja 

Polok, Elżbietę, Emila Jurgała, syna Eugeniusza, Zofię, 
Gabriela Machej; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Helenę Gabzdyl – od znajomych z Rudnika.
17.00 Za ++ męża Erwina Żyłę w 3 rocznicę śmierci, jego 

rodziców, teściów oraz jego 3 siostry.
07.11.2013	 Czwartek
17.00 1. Za + Emila Szuster w 10 rocznicę śmierci.    

2. Za + Stanisława Mołek – od siostry z mężem i synem       
z Bielska-Białej.

08.11.2013	 Piątek
 8.00 Rudnik: W intencji Stanisława z okazji 60 urodzin.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, 

Kazimierza i Stanisławę.
09.11.2013			Sobota	 ŚWIĘTO	ROCZNICY	
POŚWIĘCENIA	BAZYLIKI	LATERAŃSKIEJ
 8.00 Za ++ Annę Chudy, Zofię, Franciszka Żyła, braci Bolesława, 

Franciszka i Józefa Żyłów, Stanisława Kuchejdę, córkę 
Jolantę; domostwo do Opatrzności Bożej.

15.00 Rudnik: W intencji Seniorów z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie oraz o Radość Wieczną dla 
wszystkich Zmarłych.

17.00 1. Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnuka 
Bartłomieja, rodziców z obu stron dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

 2. Za + Krystynę Jarosz – od męża i syna.
 10.11.2013	 NIEDZIELA	 XXXII	ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Stanisława Kuczaj, Edwarda Foltyn, żonę Danielę, 

++ z rodziny Kuczaj i Rakoczy.
 9.30 Rudnik:  Za ++ Jana Piekar, żonę Alojzję, ++ z rodziny 

Tengler.
11.00   Z okazji 18 urodzin Natalii z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.
16.30 Nieszpory 
17.00 1. Za ++ Wiktora, Justynę Stoszek, zięcia Stefana Bizoń.
 2. Do Miłosierdzia Bożego o Radość Wieczną  

dla + Henryka Kluz - od sąsiadki Zosi.
11.11.2013	 Poniedziałek			Wspomnienie	Św.	Marcina 
z	Tours,	biskupa	–	Narodowe	Święto	Niepodległości
10.00   W intencji Ojczyzny.
12.11.2013			Wtorek			Wspomnienie	Św.	Jozafata,	biskupa														
i	męczennika
  8.00 Za + Wiesławę Nieckuła – od koleżanki z rodziną.
17.00 Za ++ Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława, Teresę, 

Henryka Morawiec, syna Władysława, córkę Marię;  
domostwo do Opatrzności Bożej.

13.11.2013			Środa	 Wspomnienie	Świętych	Benedykta,	
Jana,	Mateusza,	Izaaka	i	Krystyna,	pierwszych	męczenników	
Polski
16.00 Rudnik: Za ++ Annę, Alojzego Gabzdyl, 2 synów, Zdzisława 

Werłos, Joannę Gabzdyl, Monikę, Jana Matuszek, ++ z rodzin 
Gabzdyl, Matuszek, ++ Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii; domostwo  do Opatrzności Bożej.  

 17.00  Za ++ Gustawa Bijok, żonę Emilię, rodziców, synową 
Grażynę, ++ pokrewieństwo Bijokowe, Tomicowe; 
domostwo do Opatrzności Bożej

14.11.2013	 Czwartek
17.00 1.  Za + Stanisława Mołek – od synowej Jolanty.

2. Za + Józefa Kwiczalę w 5 rocznicę śmierci, jego 
rodziców Amalię i Józefa.

15.11.2013			Piątek
 8.00 Rudnik: Za ++ Emila i Stefanię Janota, syna Józefa, 

teściów, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące. 
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Berek, Knyps i Machej, ++ Księży, którzy pracowali  
w naszej Parafii.

 2. Za + Henryka Kluz - od Wiesława, Danuty, oraz Izabeli 
Czarnik.

24.11.2013			NIEDZIELA			UROCZYSTOŚĆ	JEZUSA	
CHRYSTUSA	KRÓLA	WSZECHŚWIATA
 7.30 W intencji Żyjących i Zmarłych Członków Adoracji Nocnej 

w Rodzinach. .
 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Franciszka Chmiel, ojców Rudolfa   

i Justynę, córkę Justynę , męża Józefa, Bronisława i 
Józefa Gabzdyl, Annę Josiek, Zdzisława Werłos, Monikę, 
Jana Matuszek, ++ z rodziny Chmiel, Matuszek, Żyła; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Zdzisławę Jarosz – od rodziny Ceglarek.
11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Nieszpory  
17.00 Za ++ Franciszka Szajter, żonę Annę, ich rodziców, syna 

Antoniego, córkę Marię, Władysława Matuszek; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

25.11.2013	 Poniedziałek	
17.00 Za ++ Pawła Czendlik, żonę Emilię, rodziców  i rodzeństwo 

z obu stron, ++ z rodzin Czendlik, Mazurek, Siekierka, 
Hanzel, Fujcik, Cholewik i Herok, dusze w czyśćcu 
cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

26.11.2013	 Wtorek
  8.00 Za ++ dziadków Franciszka, Joannę Wawrzyczek, rodziców 

Teresę, Jakuba Stoły, synów Stanisława i Rudolfa, wnuka 
Marka, synową Zofię, + Franciszka Chmiel; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Ferdynanda Świeży, rodziców z obu stron; domostwo 
do Opatrzności Bożej.  

27.11.2013	 	Środa
16.00 Rudnik: 1.  Za ++ Martę, Augustyna Szczypka, Anielę 

Brachaczek, 2 mężów, Emilię, Augustyna Szczypka, 
Elżbietę Bijok, Tadeusza Szczypkę; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 3 córki, 2 synów         
i zięciów, ++ z rodziny Wawrzyczek, Hałgas, Stoły,  
++ Księży Franciszka Kubaloka i Tadeusza Czerneckiego.

17.00 Za + Marcina Smolorz w 2 rocznicę śmierci,  
++ dziadków.

28.11.2013	 Czwartek
17.00 1. Za ++ Joannę, Pawła Tomosz, Mariannę, Józefa, Emilię 

i Alojzego Jurgała, Zofię, Henryka Folwarczny.
 2.  Za ++ Helenę, Stanisława Gabzdyl, Bronisławę Wróbel, 

Józefa Tomicę, Jana Szajter ++ ich rodziców.

29.11.2013	 Piątek
  8.00 Rudnik: Za + Helenę Gabzdyl – od rodziny Grzebień      

i Gabzdyl - zamiast wieńca.
17.00 Msza św. szkolna:   6 tyg. po śmierci.     

30.11.2013	 Sobota	 Święto	Św.	Andrzeja,	Apostoła
  8.00 Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej 

Nieustającej Pomocy za otrzymane łaski, prośbą  
o dalsze zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Emilki        
z okazji 10 urodzin.

17.00 1. Za + Małgorzatę Machnik w 4 rocznicę śmierci,  
++ rodziców z obu stron, wszystkich ++ z rodziny 
Machnik i Biegun.

 2. Za + Henryka Kluz - od brata.

1.  W piątek, 1 listopada – Uroczystość	Wszystkich	Świętych.	
Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do 
chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi 
wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do 
świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie 
ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

 O godz. 14.00 -  Nabożeństwo za Zmarłych i procesja 
na cmentarz. Zapraszam wiernych do udziału w tym 
nabożeństwie. Rodziny, które w tym roku  pożegnały   swoich 
najbliższych, proszę o udział w procesji ze świecami.

2.  W sobotę, 2 listopada wspominamy Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu 
pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, 
Kościół przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane 
przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa 
uobecniającą się we Mszy św. 

3.  Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można 
uzyskać: od południa uroczystości Wszystkich Świętych  
i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, 
odmówienie modlitwy „ Ojcze nasz...” i „ Wierzę...”, 
modlitwy w intencji Ojca Świętego, przyjęcie łaski 
sakramentalnej spowiedzi i komunii św., zachowanie 
wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu  
w dniach od 1- 8 listopada, nawiedzając pobożnie cmentarz, 
modląc się choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając 
przy tym zwykłe warunki odpustu. 

4.  Wypominki za Zmarłych można składać w zakrystii lub  
w kancelarii parafialnej. W ciągu całego tygodnia przed 
Mszą św. tj. o godz. 16.30  będzie nabożeństwo żałobne  
i różaniec za dusze zalecane. 

5.  Przypominam wiernym, że świece i znicze na Dolnym 
Cmentarzu przed opuszczeniem cmentarza - GASIMY	! 

6.  W poniedziałek, 11 listopada przypada Święto 
Niepodległości. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny         
o godz. 10.00. Zapraszam poczty sztandarowe, dzieci, 
młodzież, panie w strojach regionalnych, oraz wszystkich 
wiernych do licznego udziału.

7.  W środę, 21 listopada swoje Imieniny obchodzi Ks. Biskup 
Janusz Zimniak. Pamiętamy o modlitwie w intencji Biskupa 
Seniora.

8.  W niedzielę, 24 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata.  O godz. 16.30 – uroczyste nabożeństwo 
ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W tym dniu 
można zyskać odpust zupełny, odmawiając Akt poświęcenia 
rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe 
warunki odpustu. Jest to główne święto patronalne Akcji 
Katolickiej.

9.  W niedzielę, 24 listopada na sumie o godz. 11.00 – Chrzty 
i Roczki.  

 Nauka chrzcielna w piątek 22 listopada po Mszy św. 
wieczornej  
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17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Stefanię, Wincentego Żyła, syna 
Jana, Helenę, Erwina Herman, ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

16.11.2013	 	Sobota
 8.00 Za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, zięcia Józefa, córkę 

Bronisławę, Józefa Żyłę, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 1.  Za + Władysława Biegun w 20 rocznicę śmierci, ++ rodziców 

z obu stron, wszystkich ++ z rodziny Biegun  i Machnik. 
2. Za + Marię Bierską – od siostry Antoniny i rodzin 
Rychły, Stoszek i Szymiczek.

21.00 Apel Jasnogórski
17.11.2013	 NIEDZIELA		XXXIII		ZWYKŁA
 7.30 1. Za ++ Stanisława Macurę, rodziców, teściów, 2 szwagrów 

Jana i Leona; domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. Za + Marię Bierską - od rodziny Franek i Stoszek.
 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Adolfa Hanzel, zięcia Stanisława, ojców 

Joannę i Franciszka, + Antoniego Żyłę, 2 żony, ++ z rodziny 
Tomica i Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.  
2. Za + Adriana Klocek w 4 rocznicę śmierci .

11.00 Do Opatrzności Bożej  z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z okazji 40 – lecia pożycia małżeńskiego, z prośbą       
o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

16.30 Nieszpory
17.00 1. Za  ++ Martę Borską, męża Franciszka, rodziców z obu 

stron.
 2. W intencji Marceli z okazji 40 urodzin    z podziękowaniem 

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

18.11.2013			 	Poniedziałek		Wspomnienie	Bł.	Karoliny	
Kózkówny,	dziewicy	i	męczennicy	
17.00 Za + Jerzego Błasiak w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców, 

teściów;  za rodzinę do Opatrzności Bożej .
19.11.2013	 Wtorek			Wspomnienie		Bł.	Salomei,	zakonnicy
  8.00 Za ++ Józefa, Anielę, Marcina Jakubiec, Emilię, Franciszka 

Matuszek, ++ z rodziny.
17.00  Za ++ Annę, Emila Tomica, Annę, Franciszka Pomykała, 

++ z rodziny z obu stron.
20.11.2013		Środa				Wspomnienie	Św.	Rafała	Kalinowskiego,	
prezbitera
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Bronisława Gabzdyl w 23 rocznicę 

śmierci, ojców, brata Józefa, Joannę Gabzdyl, dziadków, 
Rudolfa, Justynę Chmiel, syna Franciszka, córkę Justynę, 
męża Józefa, Annę Josiek, Marię Gawron, ++ z rodziny 
Chmiel, Gabzdyl, Żyła, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Helenę Gabzdyl – od Bolesława, Anny i Zofii.
17.00 Za ++ rodziców Jana Pinkas w 20 rocznicę śmierci, 

żonę Annę w 3 rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo,  
++ z rodziny Czempiel.

21.11.2013				Czwartek	 			Wspomnienie	Ofiarowania	 
 Najświętszej	Maryi	Panny 
17.00 1. Za ++ rodziców Teofila i Martę Wawrzyczek, brata 

Władysława, Annę i Ferdynanda Bierski, Marię Szajter, 
dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 
do Opatrzności Bożej.
2.  Za + Małgorzatę Mikołajczyk – od koleżanek.

22.11.2013	Piątek	Wspomnienie	Św.	Cecylii,	dziewicy	 
 i	męczennicy
 8.00 Rudnik: Za ++ Karola Czendlik, żonę Justynę, brata Józefa, 

wszystkich ++ z rodziny Szkaradnik i Czendlik oraz  
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę Parchańską w 17 rocznicę 
śmierci, męża Józefa, ++ z rodziny Parchański, Tomica        
i Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

23.11.2013				Sobota
 8.00 Za + Edwarda Kopel – od sąsiadów: Stanisława Botorek     

i Kałuża.
17.00 1. Za ++ Bronisława Knyps w 7 rocznicę śmierci, Alojzego 

Kulę, Władysława Pierchałę, ++ z rodziny Walica, Machej, 

05.11.2013		 Wtorek
8.00  Za ++ Annę, Władysława Straszak, ++ z rodziny 

Bromblik.
17.00 Za + Marię Szajter – od rodziny Kotulak. 
06.11.2013		 Środa	
16.00 Rudnik: 1.  Za ++ Helenę,Wiktora Żyła, Helenę, Andrzeja 

Polok, Elżbietę, Emila Jurgała, syna Eugeniusza, Zofię, 
Gabriela Machej; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Helenę Gabzdyl – od znajomych z Rudnika.
17.00 Za ++ męża Erwina Żyłę w 3 rocznicę śmierci, jego 

rodziców, teściów oraz jego 3 siostry.
07.11.2013	 Czwartek
17.00 1. Za + Emila Szuster w 10 rocznicę śmierci.    

2. Za + Stanisława Mołek – od siostry z mężem i synem       
z Bielska-Białej.

08.11.2013	 Piątek
 8.00 Rudnik: W intencji Stanisława z okazji 60 urodzin.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, 

Kazimierza i Stanisławę.
09.11.2013			Sobota	 ŚWIĘTO	ROCZNICY	
POŚWIĘCENIA	BAZYLIKI	LATERAŃSKIEJ
 8.00 Za ++ Annę Chudy, Zofię, Franciszka Żyła, braci Bolesława, 

Franciszka i Józefa Żyłów, Stanisława Kuchejdę, córkę 
Jolantę; domostwo do Opatrzności Bożej.

15.00 Rudnik: W intencji Seniorów z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie oraz o Radość Wieczną dla 
wszystkich Zmarłych.

17.00 1. Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnuka 
Bartłomieja, rodziców z obu stron dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

 2. Za + Krystynę Jarosz – od męża i syna.
 10.11.2013	 NIEDZIELA	 XXXII	ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Stanisława Kuczaj, Edwarda Foltyn, żonę Danielę, 

++ z rodziny Kuczaj i Rakoczy.
 9.30 Rudnik:  Za ++ Jana Piekar, żonę Alojzję, ++ z rodziny 

Tengler.
11.00   Z okazji 18 urodzin Natalii z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.
16.30 Nieszpory 
17.00 1. Za ++ Wiktora, Justynę Stoszek, zięcia Stefana Bizoń.
 2. Do Miłosierdzia Bożego o Radość Wieczną  

dla + Henryka Kluz - od sąsiadki Zosi.
11.11.2013	 Poniedziałek			Wspomnienie	Św.	Marcina 
z	Tours,	biskupa	–	Narodowe	Święto	Niepodległości
10.00   W intencji Ojczyzny.
12.11.2013			Wtorek			Wspomnienie	Św.	Jozafata,	biskupa														
i	męczennika
  8.00 Za + Wiesławę Nieckuła – od koleżanki z rodziną.
17.00 Za ++ Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława, Teresę, 

Henryka Morawiec, syna Władysława, córkę Marię;  
domostwo do Opatrzności Bożej.

13.11.2013			Środa	 Wspomnienie	Świętych	Benedykta,	
Jana,	Mateusza,	Izaaka	i	Krystyna,	pierwszych	męczenników	
Polski
16.00 Rudnik: Za ++ Annę, Alojzego Gabzdyl, 2 synów, Zdzisława 

Werłos, Joannę Gabzdyl, Monikę, Jana Matuszek, ++ z rodzin 
Gabzdyl, Matuszek, ++ Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii; domostwo  do Opatrzności Bożej.  

 17.00  Za ++ Gustawa Bijok, żonę Emilię, rodziców, synową 
Grażynę, ++ pokrewieństwo Bijokowe, Tomicowe; 
domostwo do Opatrzności Bożej

14.11.2013	 Czwartek
17.00 1.  Za + Stanisława Mołek – od synowej Jolanty.

2. Za + Józefa Kwiczalę w 5 rocznicę śmierci, jego 
rodziców Amalię i Józefa.

15.11.2013			Piątek
 8.00 Rudnik: Za ++ Emila i Stefanię Janota, syna Józefa, 

teściów, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące. 
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Liturgiczne obchody miesiąca:
01.11.	–	Uroczystość	Wszystkich	Świętych
02.11. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych
04.11. – Wspomnienie Św. Karola Boromeusza, 

biskupa 
09.11. – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej
10.11.– Wspomnienie Św. Leona Wielkiego, papieża                

i doktora Kościoła 
11.11 – Wspomnienie Św. Marcina z Tours, biskupa 
 Święto Niepodległości
12.11. – Wspomnienie Św. Jozafata, biskupa i 

męczennika
13.11. – Wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, 

Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski

17.11. – Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, 
zakonnicy

18.11. – Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, 
dziewicy i męczennicy

19.11. – Wspomnienie Bł. Salomei, zakonnicy
20.11. –  Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, 

prezbitera
21.11. – Wspomnienie Ofiarowania NMP
22.11. – Wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy  

i męczennicy
24.11. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata
30.11. – Święto Św. Andrzeja, Apostoła

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. – nabożeństwo 
do Św. Michała Archanioła, Patrona naszej 
Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina Święta

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 
kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  - Msza św. wynagradzająca zniewagi 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny

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

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

Odwiedziny Chorych – w I sobotę  
2 listopada od godz. 9.000

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, Kamila Buczkowska, Ligia Gepfert,  
                                       Barbara Cyrzyk, Dorota i Gabrysi (uczestniczki „Szkoły Wiary”)
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

08.XI. –  Os. ,,Karolinka ”  - piątek
 ul.  Długa 22, 14, 15, 13, 11, 9 ;   

15.XI. –  Os. ,, Karolinka ”   - piątek
 ul. Długa  8, 7, 5, 3, 2, 1

22.XI. –  Prawa Str. Piotrówki   - piątek
 ul. Kościelna  7, 14;  
 ul. Szkolna  2, 2a

29.XI. –  Prawa Str. Piotrówki  - piątek
 ul. Stroma  18, 20, 10, 8, 2
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JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA  
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