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dojdziemy do wniosku, że niejedno trzeba naprawić, 
niejedno skorygować, z niejednego zrezygnować. 
Pamiętajmy, że świętość mówiąc krótko to miłość 
Boga i bliźnich. 

Dzięki miłości człowiek staje się dzieckiem bożym. 
Zrodzeni z miłości bożej i przez Boga wyposażeni na 
drogę życia w Jego przyjaźń, okazali się wierni tej 
przyjaźni i dzięki niej stali się domownikami Boga. 
Zaufali Bogu do końca, po prostu zawierzyli Bogu. 
Spełniły się na nich słowa, że „każdy kto w Nim (tj. 
w Bogu) pokłada nadzieję, uświęca się i podobnie 
jak On jest święty” (1J3, 3). Święci, jako dzieci boże 
cieszą się radością, jaka płynie z oglądania Boga 
Ojca. Tak wiele podczas swojego ziemskiego życia 
słyszeli o Ojcu. Teraz zrozumieli słowa Chrystusa: 
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J10, 30). Największą 
ich radością, należy przypuszczać, jest to, że są jedno 
z Bogiem w miłości i wieczności. Co to za szczęście 
być zjednoczonym z Bogiem na zawsze.

Święci kochają Boga, żyją pełnią szczęścia, jakiego 
człowiek żyjący na ziemi, nawet wyobrazić sobie nie 
może. 

Święci udowodnili nam, jak bardzo człowiek może 
być szczęśliwy, jeśli w życiu postawi na Boga. Oni 
postawili na Niego i nie zawiedli się. Można powie-
dzieć, że stracili swoje życie na ziemi, ale zyskali je 
dla nieba. Robili wszystko, by mieć życie wieczne. 
Odnieśli największe zwycięstwo, bo zwycięstwo nad 
samym sobą. Można zatem powiedzieć, że są Koroną 
i Chwałą Kościoła.

ks. Proboszcz

ŚWIĘCI KORONĄ I CHWAŁĄ KOŚCIOŁA

Święci Koroną i Chwałą Kościoła
Chrześcijanie często, ale szczególnie w uroczystość Wszystkich Świętych, odrywają swój wzrok od ziemi 

i myślą i sercem przenoszą się do nieba. Człowiek wierzący w Chrystusa oczyma wiary próbuje oglądać 
„tamten świat” i za św. Janem powtarza słowa: „Widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł policzyć, 
z każdego narodu i wszystkich pokoleń... stojącą przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w sza-
ty białe, a w ręku ich palmy” (Ap. 7,9). Cóż to za ludzie? To jest wspólnota świętych. To chluba i duma 
Kościoła. To są święci.

Święci, to tacy sami ludzie jak my. Chorowali na 
te same choroby co i my, znosili te same dolegliwości 
co i my znosimy, też byli narażeni na różne pokusy, 
na które i my dziś narażeni jesteśmy. A jednak czymś 
się od nas różnili. Było coś w ich życiu, dzięki czemu 
tak mocno wpisali się w naszą pamięć nasze życie. 
Weszli do naszego kalendarza, że dziś nosimy ich 
imiona, że uroczyście obchodzimy ich święta, a nawet 
modlimy się do nich. Czy może robili jakieś cudowne, 
nadzwyczajne rzeczy? Bynajmniej. Wykonywali zwykłe 
rzeczy, ale w sposób święty.

Kochali Boga bez zastrzeżeń. Byli miłosierni bez 
ograniczeń. Jeśli się modlili, to tak, jak Chrystus całą 
swoją istotą. Gdy zachodziła potrzeba, umieli zaprzeć 
się samego siebie, brali krzyż jaki im życie nałożyło 
na ramiona i szli za Chrystusem. I nie tylko szli, ale 
czuli się szczęśliwi, gdy mogli dla imienia Jezusa jak 
mówią ewangelie, cierpieć prześladowanie, uniżenie 
i wzgardę. Cieszyli się, że mogli w tym wszystkim być 
choć trochę podobni do Chrystusa. Nie zapierali się Go 
nigdy, dlatego spełniły się na nich słowa Chrystusa: 
„kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się 
i Syn Człowieczy do niego przed Ojcem, który jest 
w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed Ojcem moim niebieskim” 
(Mt 10,32). Święci pańscy to ludzie, którzy żyli na 
codzień z Chrystusem. I tu leży sekret ich świętości. 
Czy potrafimy Ich w tym naśladować? Czy kochamy 
tak jak Oni kochali? Czy modlimy się tak jak Oni się 
modlili? Czy potrafimy umierać tak, jak Oni umierali? 
W uroczystość Wszystkich Świętych zróbmy sobie 
wobec Nich rachunek sumienia z naszego życia. Ra-
chunek z naszego upodabniania się do świętych. Może 
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Święci na każdy czas
Zarzucano m.in. św. Janowi Pawłowi II, że wyniósł na ołtarze rekordową ilość, ponad 1800 osób. Papież 

odpowiedział, że to nie jego „wina”, tylko Ducha Świętego, który wzbudza w Kościele tylu świętych i błogo-
sławionych. Duch Święty działa w Kościele i powołuje ludzi do świętości.

Świadectwa kultu oddawanego 
świętym sięgają II w. Początko-
wo czczono tylko męczenników, 
z czasem zaczął się szerzyć kult 
wyznawców, zakonników, zakon-
nic, kapłanów i świeckich. Imiona 
świętych zapisywano i powsta-
wały spisy – księgi świętych , 
zwane Martyrologium. Greckie 
słowo „martyr” oznacza zarówno 
męczennika jak i świadka. Dlatego 
też mówił św. Jan Paweł II: „Święci 
są po to, aby świadczyć o wielkiej 
godności człowieka. Świadczyć 
o tym powołaniu, jakie człowiek 
ma w Chrystusie ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym dla nasze-
go zbawienia.”

Jeśli kolejne już wydanie Mar-
tyrologium z r. 2001 zawierało 
ponad 7000 imion, to z pewnością 
dziś liczba ta będzie zbliżona do 
8000. Nie oznacza to, że tylko tylu 
ludzi było świętych na świecie. 
Obecność imion świętych ujętych 
w Martyrologium oznacza jedynie 
pewność, że kult tych świętych zo-
stał przez Kościół zaaprobowany 
i ogłoszony.

Gdy czyta się życiorysy świę-
tych, przypominają się słowa bł. 
Matki Teresy z Kalkuty, że świę-
tość nie jest luksusem dla wybra-
nych, ale zadaniem dla każdego.

Martyrologium jest księgą niezwykłą, tworzą-
cą się wciąż. Każdy z nas w niej może się znaleźć. 
Spośród ludzi, a nie spośród aniołów, wywodzą się 
święci, a mądrość historii potwierdza prawdę o tym, 
że potrzeba świętości wpisana jest w naturę ludzką – 
podobnie jak potrzeba prawdy i dobra. Do świętości 
Bóg nas powołał.

Święci byli ludźmi takimi jak my. Ich droga pro-
wadziła przez różnorodne trudy dnia codziennego, 
obfitowała w różne problemy i słabości. Święci po-
pełniali grzechy i błądzili, szukając drogi do Boga. 
W odpowiedniej chwili potrafili się zdobyć na wielkość, 
na ofiarę, na decydujący krok zbliżający ku niebu. 
Świętymi stawali się wielcy i mali, bo tytuł do chwały 

nie wynika ze stanowiska, czy wykonywanego zawodu, 
lecz z tego, jak ten zawód się wykonuje – czy z myślą 
o Bogu i bliźnich, czy o sobie samym.

Święto Wszystkich Świętych od r. 835 obchodzi 
Kościół 1 listopada. Dobrze, że zwraca się uwagę, że 
nie jest to święto zmarłych. Jest to święto nakazane 
i radosne. Nie wystarczy katolikowi w ów dzień być 
tylko na cmentarzu i nie uczestniczyć we Mszy Świętej. 
Modlitwom za zmarłych, które jeszcze nie osiągnęły 
nieba, Kościół poświęca dzień następny. Przez udział 
we Mszy św., modlitwę, wypominki, ofiarowane od-
pusty, możemy pomóc duszom naszych przyjaciół 
osiągnąć pełnię zbawienia.

Józef
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ZA REKĘ WEŹ MNIE, PANIE
tarza zamieszczono fragment Pieśni XII Jana Kocha-
nowskiego: „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym 
co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba”. Wielokrotnie 
jako epitafia wykorzystywane są słowa poety ks. Jana 
Twardowskiego „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą» z wiersza „Spieszmy się” oraz „Kochamy 
wciąż za mało i stale za późno” z tego samego utworu. 

Niektóre epitafia mają formę „wypowiedzi” zmar-
łego skierowaną wprost do przechodniów. „Proszę 
mnie nie omijać, zmów za mnie Zdrowaś Maryja” lub 
„Przechodząc pamiętajcie, że pewnego dnia będziecie ze 
mną” - czytamy na nagrobkach cmentarza w Chybiu. 
Wybór treści epitafium podyktowane jest nieraz próbą 
oswojenia bólu po stracie bliskich: tragicznie zmarłego 
ojca, matki, która osierociła gromadkę dzieci. „Śpij 
słodko tatusiu kochany, co straciliśmy w Tobie, wie tylko 
Bóg i serca nasze” - wyryto na grobie przedwcześnie 
zmarłego młodego człowieka (cmentarz w Chybiu). 
„Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce 
swym odejściem smucić, jak ten, co wierzy w chwi-
li rozstania, że niebawem... wróci” (górny cmentarz 
w Kończycach Wielkich). Chwytają za gardło epitafia 
na grobach małych dzieci, „śpiących aniołków”, jak są 
często nazywane.

Wiele nagrobnych inskrypcji jest wyrazem wiary 
i ufności w życie wieczne. Łacińskie RIP lub „Requ-
iscat in pace” (Odpoczywaj w pokoju) znajdują się na 
wielu, zwłaszcza starszych nagrobkach. Wiarę w ży-
cie wieczne odzwierciedlają inne epitafia: „Wszystko 
w boskich rękach”, „Bóg tak chciał”,  „Jezu, ufam Tobie”, 
„Idę do Ojca”, „Tutaj oczekujemy zmartwychwstania”, 
„Moim szczęściem być blisko Boga”. Często epitafia 
sformułowane są jako prośby do Boga: „Za rękę weź 
mnie, Panie”, „Jezu nie bądź sędzią lecz zbawcą” czy  
„O dobry Ojcze, daj nam, dzieciom swoim dziedzictwo 
życia wiecznego”. 

Przekonanie o nieuchronności śmierci, wiara w życie 
wieczne, a jednocześnie tęsknota za zmarłymi i ból 
po ich stracie. Na cmentarz można patrzeć z wielu 
perspektyw, również z tej, że miejsce to wiele mówi 
nie tylko o zmarłych, ale i o żywych.

Krystyna Stoszek

„Idąc cmentarną aleją szukam ciebie mój przyjacielu. 
Odszedłeś, bo byłeś słaby, jak kruchy liść... „ - śpiewał 
Marek Piekarczyk po śmierci bliskiego człowieka. 
Słowa i melodia tego utworu głęboko zapadają w pa-
mięć, podobnie jak wiele innych zwrotów i wierszy 
poświęconych zmarłym. „Ja jestem w domu, wy jesteście 
w drodze” - głosi napis na nagrobku cmentarza para-
fialnego w Chybiu. W podobnej konwencji - dialogu 
z żywymi - utrzymane jest epitafium na nagrobku 
dolnego cmentarza w Kończycach Wielkich: - Wyprze-
dziliście nas w drodze, którą wszyscy iść mamy. Niech 
Bóg da nam się spotkać u niebios bramy”. 

Epitafia mają wielowiekową tradycję. Znana dziś 
forma ukształtowała się jeszcze przed naszą erą 
podczas wojen Greków z Persami. Słowo „epitafium” 
pochodzi z greki i w dosłownym tłumaczeniu ozna-
cza „na kamieniu nagrobnym”. Najstarsze polskie 
epitafium brzmi „w grobie tym kości trzech braci” 
i znajduje się na XI-wiecznej płycie nagrobnej w ka-
tedrze gnieźnieńskiej,

Jedne z piękniejszych inskrypcji, jakie znalazłam na 
nagrobkach znanych mi cmentarzy pochodzą z Pisma 
Świętego. Inicjatorzy epitafiów mogą stąd czerpać 
pełnymi garściami. „Jam jest zmartwychwstanie i ży-
wot. Kto we mnie wierzy choćby i umarł żyć będzie” 
(J 11,25) - wyryto w 1949 r. na nagrobku inż. Seli-
merskiego, „inspektora plantacji w Chybiu”. Podobny 
cytat  znajduje się na centralnym krzyżu cmentarza 
komunalnego przy ul. Katowickiej w Cieszynie. Słowa 
„Błogosławieni, którzy w Panu umierają” pochodzą 
z Apokalipsy św. Jana (cmentarze w Chybiu, Kończycach 
Wielkich, Cieszynie), „Pan jest pasterzem moim” z Psal-
mu 23 (Chybie), a „Pan jest mocą moją i pieśnią moją” 
z Psalmu 118 (Cieszyn). 

Wiele epitafiów to cytaty z poezji. Słynne „Non 
omnis moriar”, czyli „Nie wszystek umrę” napisał 
Horacy w „Pieśniach” z nadzieją na pozostanie w pa-
mięci potomnych. Podobna myśl przyświecała twór-
com współczesnych epitafiów. „Nie umiera ten, kto 
pozostaje w pamięci żywych” - czytamy na nagrobku 
górnego cmentarza w Kończycach Wielkich. Z kolei na 
pomniku ofiar I wojny światowej chybskiego cmen-
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Święci na każdy czas
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odpowiedział, że to nie jego „wina”, tylko Ducha Świętego, który wzbudza w Kościele tylu świętych i błogo-
sławionych. Duch Święty działa w Kościele i powołuje ludzi do świętości.

Świadectwa kultu oddawanego 
świętym sięgają II w. Początko-
wo czczono tylko męczenników, 
z czasem zaczął się szerzyć kult 
wyznawców, zakonników, zakon-
nic, kapłanów i świeckich. Imiona 
świętych zapisywano i powsta-
wały spisy – księgi świętych , 
zwane Martyrologium. Greckie 
słowo „martyr” oznacza zarówno 
męczennika jak i świadka. Dlatego 
też mówił św. Jan Paweł II: „Święci 
są po to, aby świadczyć o wielkiej 
godności człowieka. Świadczyć 
o tym powołaniu, jakie człowiek 
ma w Chrystusie ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym dla nasze-
go zbawienia.”

Jeśli kolejne już wydanie Mar-
tyrologium z r. 2001 zawierało 
ponad 7000 imion, to z pewnością 
dziś liczba ta będzie zbliżona do 
8000. Nie oznacza to, że tylko tylu 
ludzi było świętych na świecie. 
Obecność imion świętych ujętych 
w Martyrologium oznacza jedynie 
pewność, że kult tych świętych zo-
stał przez Kościół zaaprobowany 
i ogłoszony.

Gdy czyta się życiorysy świę-
tych, przypominają się słowa bł. 
Matki Teresy z Kalkuty, że świę-
tość nie jest luksusem dla wybra-
nych, ale zadaniem dla każdego.

Martyrologium jest księgą niezwykłą, tworzą-
cą się wciąż. Każdy z nas w niej może się znaleźć. 
Spośród ludzi, a nie spośród aniołów, wywodzą się 
święci, a mądrość historii potwierdza prawdę o tym, 
że potrzeba świętości wpisana jest w naturę ludzką – 
podobnie jak potrzeba prawdy i dobra. Do świętości 
Bóg nas powołał.

Święci byli ludźmi takimi jak my. Ich droga pro-
wadziła przez różnorodne trudy dnia codziennego, 
obfitowała w różne problemy i słabości. Święci po-
pełniali grzechy i błądzili, szukając drogi do Boga. 
W odpowiedniej chwili potrafili się zdobyć na wielkość, 
na ofiarę, na decydujący krok zbliżający ku niebu. 
Świętymi stawali się wielcy i mali, bo tytuł do chwały 

nie wynika ze stanowiska, czy wykonywanego zawodu, 
lecz z tego, jak ten zawód się wykonuje – czy z myślą 
o Bogu i bliźnich, czy o sobie samym.

Święto Wszystkich Świętych od r. 835 obchodzi 
Kościół 1 listopada. Dobrze, że zwraca się uwagę, że 
nie jest to święto zmarłych. Jest to święto nakazane 
i radosne. Nie wystarczy katolikowi w ów dzień być 
tylko na cmentarzu i nie uczestniczyć we Mszy Świętej. 
Modlitwom za zmarłych, które jeszcze nie osiągnęły 
nieba, Kościół poświęca dzień następny. Przez udział 
we Mszy św., modlitwę, wypominki, ofiarowane od-
pusty, możemy pomóc duszom naszych przyjaciół 
osiągnąć pełnię zbawienia.

Józef



6
Li

st
op

ad
  2

01
5 

  A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
CZYŚĆCOWE OWIECZKI

Popatrz jak prędko mija czas!  
Życie twe też przeminie wraz! Życie  

– to jedno, które Bóg ci dał!   
(tekst piosenki).

Czyśćcowe owieczki
Walka o zbawienie nie kończy się wraz ze śmiercią. Często krewni zmarłych na nowo ją podejmują, starając 

się o zyskanie odpustu, by przybliżyć im niebo. To jest walka duchowa - za dusze czyśćcowe. 

Ten duchowy bój podejmowałam już wielokrot-
nie. I chyba sam Bóg dał mi znaki, jakie to ważne, 
skoro tyle wydarzeń w moim życiu splotło się tak 
bardzo symbolicznie.

Ludzka pewność czyni często człowieka głuchym 
na słowa „memento mori” = „pamiętaj o śmierci”. Kto 
ich nie słyszy, być może traci cenną duchową wska-
zówkę. Dopiero spojrzenie na życie - z perspektywy 
jego końca - każe nam inaczej wyznaczyć priorytety. 
Tę prawdę poznało wielu świętych, ludzi pobożnych 
i wrażliwego serca. Poznały także czyśćcowe dusze. 
Oto kilka przykładów.

Przestroga dla niedowiarków
Duchowe pouczenie pozostawiła w swoich pismach 

Natuzza Etolo, włoska mistyczka i stygmatyczka, której 
proces beatyfikacyjny trwa od 2014 roku. Dziewczy-
nę nawiedzali zmarli, którzy dzielili się z nią swoimi 
przeżyciami. Raz spotkała człowieka z Paravati, który 
niedawno zmarł. - Jak dobrze wyglądasz – powiedziała 
mu. - Widzisz mnie takiego, ale w rzeczywistości cierpię, 
mam usta pełne ognia, gdyż zasłużyłem na taką karę. 
Zbyt oczerniałem innych za życia - odparł. Natuzza 

myślała, że ten ogień to metafora. Zmarły wyjaśnił 
jej, że tak nie jest. I mimo jego wezwań, by zachowała 
pewną odległość – zbliżyła się, aby ujrzeć jego usta. 
W ten sposób poparzyła sobie twarz i przez 40 dni 
musiała się leczyć (Stygmatyczka, s. 316). 

Najskuteczniejsze wsparcie
Nasza duchowa pomoc nie kończy się na granicy 

życia i śmierci. Paradoksalnie - ona się wtedy jeszcze 
bardziej intensyfikuje. Nowenny, posty, modlitwy 
i odpusty oraz zamawiane intencje mszalne - to nie-
oceniona pomoc, która przekracza granice wieczności. 
I chociaż jest najskuteczniejsza, to nieraz tak bardzo 
zaniedbana, odrzucania, a nawet wyszydzana.
Ksiądz Krzysztof Zimończyk SCJ pisał kiedyś: 
Dusze czyśćcowe są jak żebracy, którzy błagają nas o 
jałmużnę. Sama się o tym przekonałam. Pozwolę sobie 
przytoczyć dla przypomnienia świadectwa…

Błaganie o jałmużnę ducha
Gdy zmarła moja ukochana ciocia, stojąc nad jej 

trumną dziękowałam w duchu - za jej dobroć i życz-
liwość, jakiej doznałam mieszkając u niej w czasie 
studiów. Ból rozstania szarpał mi serce. Trzymając 
zimną rękę zmarłej złożyłam obietnicę: Ciociu, prze-
każę niezwłocznie ofiarę, aby kapłan odprawił 30 mszy 
o spokój twojej duszy. Określiłam miesiąc, w którym 
gregorianka miała być odprawiona. Jako, że budo-
waliśmy dom, koszty przekraczały domowy budżet. 
Odstąpiłam od pierwotnie ustalonego terminu. W mie-
siącu, w którym msze miały być odprawione, ciocia 
przyśniła mi się trzykrotnie. Natychmiast pojęłam 
swoją niesłowność. Zrozumiałam, że widocznie błaga 
o obiecaną jałmużnę w formie gregorianki. Zamó-
wiłam więc 30 mszy św., modląc się równocześnie 
o wybaczenie mojego zaniechania.

Nowenna za dusze czyśćcowe
Kilka lat temu, w krótkich odstępach czasu, miałam 

przeprowadzane kolejne zabiegi chirurgiczne. Wstęp-
na diagnoza lekarska była zatrważająca: podejrzenie 
raka. Gdy czekałam na wyniki, wówczas zwróciłam się 
o pomoc do dusz czyśćcowych. Dałam słowo, że jeżeli 
wynik będzie dobry i nie będzie konieczne leczenie 
chemoterapią, od razu zamówię nowennę dziewięciu 
Mszy św. o ich rychłe wybawienie. W dniu, którym 
otrzymałam korzystne wyniki, odwiedził mnie w biurze  
kapłan. - Wpadłem przy okazji, aby tylko powiedzieć 
pani „Szczęść Boże”. Natychmiast  zrozumiałam, że jego 

Może w tym roku pomyślisz o duchowym darze – nowennie mszalnej 
za dusze pokutujące w czyśćcu albo gregoriance.
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CZY JEZUS CHRYSTUS JEST KRÓLEM MOJEGO ŻYCIA?

Czy Jezus Chrystus jest 
królem mojego życia?

Pędzimy przez życie rzadko odnajdując chwilę, 
aby się zatrzymać „bo takie czasy nastały”. Niemal 
codziennie mijamy znane nam miejsca, drogi i uliczki 
i tak naprawdę nie dostrzegamy otoczenia. Pędzimy 
śpiesząc się do szkoły, pracy. W pośpiechu załatwiamy 
tysiące spraw. Dlatego polecam, aby będąc w Cieszynie 
w okolicach Górnego Rynku  zatrzymać się przez chwilę, 
zwrócić swoje spojrzenie w kierunku zielonego skwe-
ru, gdzie na rozwidleniu dróg usytuowana jest figura 
Chrystusa Króla Wszechświata. Posadowienie figury 
nastąpiło w 1901 roku dla uczczenia jubileuszowego 
roku 1900. Przez wiele lat była świadkiem zachodzą-
cych zmian, przypominając nam, iż celem naszego życia 
jest”królestwo nie z tego świata”.  W wyniku upływu 
czasu pomnik uległ zniszczeniu, ale nie zapomnieniu. 
W 2006 r. grupka cieszyniaków, która włączyła się 
w dzieło intronizacji Chrystusa Króla w Cieszynie, 
postanowiła w wyjątkowy sposób uczcić, to święto, 
dając tym samym świadectwo wiary. I tak z inicjatywy 
kilkunastu cieszyniaków w Święto Chrystusa Króla, 
po złożeniu uroczystych aktów intronizacji przez 
przedstawicieli wielu stanów, zawodów i wspólnot, 
dokonano poświęcenia i ukoronowania odnowionej 
figury Chrystusa Króla Wszechświat. O przygotowa-
niach duchowych, jak i materialnych do tej uroczystości 
mogliśmy przeczytać na łamach „Gościa Niedzielne-
go” (z dnia 23.07.2006 r.; 03.12.2006 r. - dostępne na 
stronach internetowych).

Warto się zastanowić dlaczego stawiamy pomniki? 
Niewątpliwie, aby pamiętać. Człowiek szybko zapomina 
oddając się problemom dnia codziennego. Z czasem 
pamięć o wydarzeniach, nie jest już tak „żywa”. Dla-
tego zapewne nasi cieszyńscy przodkowie posadowili 
pośrodku Górnego Rynku niezwykły pomnik pragnąc, 
aby przyszłe pokolenia pamiętały, iż w naszym życiu 
Królem winien być Chrystus Pan. 

A dla mnie kim jest Chrystus? Jakie miejsce w mym 
życiu, zajmuje? W jaki sposób obchodzę Święto Chrystu-
sa Króla Wszechświata? Czy potrafię dać świadectwo 
swej wiary? Spróbujmy szczerze sobie odpowiedzieć 
choćby na jedno z tych pytań? A może te wszystkie 
pytania zastąpmy jednym: czy Jezus Zbawiciel jest 
królem mojego życia? 

Królem, któremu powierzam wszystko co posiadam: 
swoją osobę, rodzinę, dom, pracę, radości i smutki.

Królem, któremu hołd oddaję codziennie szukając 
Go sercem i duszą? 

Królem, którego kocham, którego wolę pragnę 
wypełniać swoim życiem?

Dorota Klimosz

odwiedziny, to znak - przynaglenie, aby prędko zre-
alizować obietnicę i zamówić przyrzeczoną nowennę. 
Tak też zrobiłam - dopełniłam przyrzeczonego słowa.

Pamięć, która nie gaśnie
Listopad przypomina nam o pamięci za zmarłych. 

A może w tym roku, zamiast kolejnego kolorowe-
go znicza z supermarketu albo bukietu sztucznych, 
chińskiego kwiatów, stawianych na cmentarnych 
nagrobkach, pomyślisz też o duchowym darze - Mszy 
Świętej, nowennie za dusze czyśćcowe albo grego-
riance? Odpowiesz mi pewnie, że Cię nie stać na ten 
dar? Więc mam propozycję - podziel się tym pomy-
słem i zaproponuj swoim bliskim, w rodzinie - złóż-

cie wspólnie ofiarę na nowennę za zmarłych. Tylko 
pamiętaj - nie zwlekaj z tym darem, aby ktoś Ciebie 
potem nie nawiedzał w nocnym śnie… 

W cmentarnej ciszy… wsłuchaj się w siebie… a za-
pewne usłysz w sercu rozdzierający krzyk dusz… 
o pomoc, o ulgę w cierpieniu.

Pomyśl również o kapłanie, czy kapłanach, mi-
sjonarzach,  którzy odeszli już do wieczności. Okaż 
im wdzięczność za życie sakramentalne. Powierz 
ich dusze Miłosiernemu Panu, bo oni za życia i teraz 
stanowią pomost, po którym możemy bezpiecznie 
przejść do wiecznego zjednoczenia z Bogiem w Trój-
cy Przenajświętszej.

Lidia Wajdzik ADŚ
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CZYŚĆCOWE OWIECZKI

Popatrz jak prędko mija czas!  
Życie twe też przeminie wraz! Życie  

– to jedno, które Bóg ci dał!   
(tekst piosenki).

Czyśćcowe owieczki
Walka o zbawienie nie kończy się wraz ze śmiercią. Często krewni zmarłych na nowo ją podejmują, starając 

się o zyskanie odpustu, by przybliżyć im niebo. To jest walka duchowa - za dusze czyśćcowe. 

Ten duchowy bój podejmowałam już wielokrot-
nie. I chyba sam Bóg dał mi znaki, jakie to ważne, 
skoro tyle wydarzeń w moim życiu splotło się tak 
bardzo symbolicznie.

Ludzka pewność czyni często człowieka głuchym 
na słowa „memento mori” = „pamiętaj o śmierci”. Kto 
ich nie słyszy, być może traci cenną duchową wska-
zówkę. Dopiero spojrzenie na życie - z perspektywy 
jego końca - każe nam inaczej wyznaczyć priorytety. 
Tę prawdę poznało wielu świętych, ludzi pobożnych 
i wrażliwego serca. Poznały także czyśćcowe dusze. 
Oto kilka przykładów.

Przestroga dla niedowiarków
Duchowe pouczenie pozostawiła w swoich pismach 

Natuzza Etolo, włoska mistyczka i stygmatyczka, której 
proces beatyfikacyjny trwa od 2014 roku. Dziewczy-
nę nawiedzali zmarli, którzy dzielili się z nią swoimi 
przeżyciami. Raz spotkała człowieka z Paravati, który 
niedawno zmarł. - Jak dobrze wyglądasz – powiedziała 
mu. - Widzisz mnie takiego, ale w rzeczywistości cierpię, 
mam usta pełne ognia, gdyż zasłużyłem na taką karę. 
Zbyt oczerniałem innych za życia - odparł. Natuzza 

myślała, że ten ogień to metafora. Zmarły wyjaśnił 
jej, że tak nie jest. I mimo jego wezwań, by zachowała 
pewną odległość – zbliżyła się, aby ujrzeć jego usta. 
W ten sposób poparzyła sobie twarz i przez 40 dni 
musiała się leczyć (Stygmatyczka, s. 316). 

Najskuteczniejsze wsparcie
Nasza duchowa pomoc nie kończy się na granicy 

życia i śmierci. Paradoksalnie - ona się wtedy jeszcze 
bardziej intensyfikuje. Nowenny, posty, modlitwy 
i odpusty oraz zamawiane intencje mszalne - to nie-
oceniona pomoc, która przekracza granice wieczności. 
I chociaż jest najskuteczniejsza, to nieraz tak bardzo 
zaniedbana, odrzucania, a nawet wyszydzana.
Ksiądz Krzysztof Zimończyk SCJ pisał kiedyś: 
Dusze czyśćcowe są jak żebracy, którzy błagają nas o 
jałmużnę. Sama się o tym przekonałam. Pozwolę sobie 
przytoczyć dla przypomnienia świadectwa…

Błaganie o jałmużnę ducha
Gdy zmarła moja ukochana ciocia, stojąc nad jej 

trumną dziękowałam w duchu - za jej dobroć i życz-
liwość, jakiej doznałam mieszkając u niej w czasie 
studiów. Ból rozstania szarpał mi serce. Trzymając 
zimną rękę zmarłej złożyłam obietnicę: Ciociu, prze-
każę niezwłocznie ofiarę, aby kapłan odprawił 30 mszy 
o spokój twojej duszy. Określiłam miesiąc, w którym 
gregorianka miała być odprawiona. Jako, że budo-
waliśmy dom, koszty przekraczały domowy budżet. 
Odstąpiłam od pierwotnie ustalonego terminu. W mie-
siącu, w którym msze miały być odprawione, ciocia 
przyśniła mi się trzykrotnie. Natychmiast pojęłam 
swoją niesłowność. Zrozumiałam, że widocznie błaga 
o obiecaną jałmużnę w formie gregorianki. Zamó-
wiłam więc 30 mszy św., modląc się równocześnie 
o wybaczenie mojego zaniechania.

Nowenna za dusze czyśćcowe
Kilka lat temu, w krótkich odstępach czasu, miałam 

przeprowadzane kolejne zabiegi chirurgiczne. Wstęp-
na diagnoza lekarska była zatrważająca: podejrzenie 
raka. Gdy czekałam na wyniki, wówczas zwróciłam się 
o pomoc do dusz czyśćcowych. Dałam słowo, że jeżeli 
wynik będzie dobry i nie będzie konieczne leczenie 
chemoterapią, od razu zamówię nowennę dziewięciu 
Mszy św. o ich rychłe wybawienie. W dniu, którym 
otrzymałam korzystne wyniki, odwiedził mnie w biurze  
kapłan. - Wpadłem przy okazji, aby tylko powiedzieć 
pani „Szczęść Boże”. Natychmiast  zrozumiałam, że jego 

Może w tym roku pomyślisz o duchowym darze – nowennie mszalnej 
za dusze pokutujące w czyśćcu albo gregoriance.
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MUZYKA JAK MODLITWA

 „Święta Cecylia, patronka muzyki, właśnie zasnęła na krześle, słuchając muzykujących aniołów. Obok aniołów 
stoi instrument świętej - organy. Cecylia trzyma na kolanach otwarte Pismo Święte. Kiedy się zbudzi, zagra na 
organach. Żeby to uczynić nie usiądzie jednak przy instrumencie. Klęknie na czerwonej poduszce ułożonej na ziemi 
przed klawiaturą. Muzykowanie Cecylii jest bowiem zarazem modlitwą” (Leszek Śliwa, „Tajemnice obrazów”). 

MUZYKA JAK MODLITWA

Pierwsze organy do kończyckiej świątyni sprowadził 
ks. Jakub Kaistura w 1776 roku. Konieczność ciągłych 
remontów spowodowała, że zdecydowano zakupić nowy 
instrument. W 1894 r. ks. Szymon Rduch sprowadził 
nowe organy, które służą do dziś. W 1947 r. w organach 
zamontowano dmuchawę z napędem elektrycznym, a w 
1997 r. poddano je gruntownej konserwacji. Teraz też 
przydałby się remont, przestrojenie. - Nasze organy 
to wspaniały instrument, podkreśla to wiele osób spoza 
naszej parafii. Ale zbliża się zima i jak to zwykle bywa 
o tej porze roku, zaczynają szwankować, grają ciszej - 
martwi się Zbigniew Pyszny od dziecka zauroczony 
muzyką. Gdyby nie to stare niemieckie pianino, jakie 
rodzina Pysznych otrzymała w spadku, droga życiowa 
kończyckiego organisty wyglądałaby może zupełnie 
inaczej. A tak 36 lat temu skończył naukę gry na for-
tepianie w ognisku muzycznym w Pszczynie i zaczął 
posługę organisty w kościele NMP w Studzionce. 
W kościele w Kończycach gra, z krótką przerwą, od 
1993 roku. Jadwiga Pyszny zaczynała w 1990 roku 
jako organistka i członkini scholi powołanej przez ks. 
Tadeusza Czarneckiego. Dziś woli tylko śpiewać. Oboje 
tworzą zgrany duet. - Bardzo to lubimy. Praca zawo-
dowa, zarówno męża jak i moja, pochłania sporo czasu, 
ale zawsze udaje nam sie przygotować do niedzielnej 
mszy. Traktujemy to jak służbę i pragniemy w ten sposób 
podziękować Bogu i św. Cecylii za wszystkie łaski, jakie 
otrzymaliśmy w trakcie naszego małżeństwa - zaznacza 
pani Jadwiga. 

Organy to wspaniały, iście królewski instrument. 
- Gra na nich jeden człowiek, a może odezwać się cała 
orkiestra symfoniczna. Niejedne organy swymi roz-
miarami, wyglądem i możliwościami dźwiękowymi 
wzbudzają respekt i szacunek - zauważa pan Mateusz. 
Muzyka towarzysząca liturgii ma ogromne znaczenie. 
Ale liczą się tu nie tylko organy. - Gdyby tak jeszcze 
wierni zechcieli śpiewać, gdyby nosili ze sobą śpiewniki... 
- rozmarzyła się pani Jadwiga. 

Krystyna Stoszek

 Ta interpretacja obrazu J. W. Waterhouse’a „Święta 
Cecylia” oddaje nie tylko cechy świętej, ale też istotę 
posługi organisty - postaci mocno związanej z ko-
ściołem. Trudno wyobrazić sobie liturgię bez śpie-
wu i muzyki. Jeśli brakuje oprawy muzycznej, msza 
wydaje się niepełna, mało uroczysta. - Wykonywanie 
muzyki kościelnej ma dodać ceremoniom kościelnym 
majestatu, a umysły wiernych podnieść do Boga i spraw 
niebieskich - tłumaczy Łukasz Matuszek przytaczając 
fragment Konstytucji o Liturgii Świętej. I dodaje: - 
Odpowiedzialność organisty za wykonanie jak i dobór 
pieśni jest więc znacząca. 

Nasza parafia ma szczęście do organistów. Jest 
ich czterech, a podczas każdej mszy w kościele 
rozbrzmiewa muzyka. To zdarza się mało gdzie. 
Kończyckie organy mają piękny dźwięk i oni ten 
dźwięk potrafią wydobyć, jak trzeba. Łukasz Matuszek 
w naszym parafialnym kościele gra od 16. roku życia. 
Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Cieszynie 
w klasie akordeonu i fortepianu, a na organach nauczył 
się grać na podstawie zdobytych w szkole umiejętności. 
Jego pierwszym publicznym występem była msza 
roratnia. Za kontuarem organów niemal w każdy 
powszedni dzień tygodnia zasiada Piotr Szczypka, 
organista z 32-letnim stażem. Po ukończeniu szkoły 
muzycznej w klasie akordeonu i fortepianu, namówio-
ny przez ks. Grzegorza Majętnego, rozpoczął naukę 
gry na organach. - Moim pierwszym nauczycielem 
był Marian Jurgała. To jemu udało się rozbudzić we 
mnie zainteresowanie muzyką organową. Początki nie 
były łatwe, dużo ćwiczyłem. Dziś wiem, że organy to 
wspaniały instrument, gdyż swą harmonią, dynamiką 
i barwą dźwięku najpełniej oddziaływują na słuchaczy 
-  mówi pan Piotr.

- Niektórych rzeczy uczę się do dziś - Mateusz Par-
chański, absolwent  szkoły muzycznej w klasie akor-
deonu wspomina swoje organistowskie początki: 
możliwość ćwiczenia tylko w kościele po porannych 
mszach, granie najpierw pojedynczych pieśni, potem 
coraz dłuższych fragmentów mszy. Pokonywał jednak 
wszystkie trudności, bo muzyka organowa zaczęła go 
coraz bardziej interesować. - Czuwał nade mną Łukasz, 
który przekazał mi wiele cennych uwag i informacji. 
W rozwijaniu zainteresowań pomogły również przed-
mioty szkolne jak historia muzyki, harmonia - zauważa 
pan Mateusz,  który pierwszy raz samodzielnie zagrał 
w Niedzielę Palmową w 2003 roku. Choć od tego czasu 
minęło już kilkanaście lat organista nadal przed grą 
odczuwa tremę. Wszystko przecież musi być wyko-
nane, jak należy. - Stres pojawia się, gdy akompaniuję 
orkiestrze, podczas ważnej uroczystości czy rzadkiego 
nabożeństwa. 
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JUBILEUSZ 140 LAT POWSZECHNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNIKU

Jubileusz 140 lat 
Powszechnej Szkoły Podstawowej 

w Rudniku
 Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje  

na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
         /Jan Paweł /

Powiało powagą, historią i pietyzmem, z czym dziś 
coraz rzadziej się spotykamy. Ale kiedy, jak nie teraz, 
należy te wartości podkreślić. Oto kilka dat i wyda-
rzeń, które są bliskie naszemu sercu. 1364 r. począ-
tek i założenie Akademii Krakowskiej – Uniwersytet 
Jagieloński; 1872 r. założenie, a 1873 r. inauguracja 
Akademii Umiejętności; 1968 r. założenie Uniwersytetu 
Śląskiego.  I w tą historię polskiej edukacji oraz pro-
mocji kultury i sztuki wpisuje się  nasza Powszechna 
Szkoła Podstawowa w Rudniku.

W tym roku świętujemy 140 lat od inauguracji jej 
działalności i 15 - lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Roz-
woju Wsi Rudnik w Rudniku, które to Stowarzyszenie 
obecnie jest organem prowadzącym Naszą Szkołę.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w so-
botę 26 września 2015 r. Rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Świętą pod przewodnictwem księdza probosz-
cza Andrzeja Wieliczki w kaplicy w Rudniku. Wzięli 
w niej udział zaproszeni goście na czele z Wójtem 
Gminy Hażlach Panem Grzegorzem Sikorskim, człon-
kowie Stowarzyszenia  Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik 
w Rudniku z Panią  Prezes Sylwią Grzebień; sponsorzy 
oraz przedstawiciele firm współpracujących z naszą 
szkołą; Grono Pedagogiczne naszej szkoły z Panią 
Dyrektor Beatą Starzyk i oczywiście nasze dzieci 
wraz z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem.

Po Mszy Świętej udaliśmy się na plac przed naszą 
nowo wyremontowaną Szkołą, gdzie odbyła się dru-
ga część oficjalna. Były podziękowania i gratulacje, 
ale wszyscy z niecierpliwością czekali na pasowanie 
uczniów klasy pierwszej. Aktu tego dokonała Pani 
Dyrektor, przy aplauzie zgromadzonych gości. Na-
sza Szkoła wzbogaciła się o nowych pełnoprawnych 
uczniów: Adama Borkowskiego, Igora Kędziera, Woj-
ciecha Michnowicza, Oliwiera Moskałę, Kacpra Tomicę 
i Mateusza Tomicę.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się festyn 
szkolny z zabawą taneczną, konkursami i fantami. 
Nie zabrakło też smacznego jadła i popitku. Wszy-
scy bawili się prawie do białego rana, mimo iż aura 
była trochę kapryśna. Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy pomagali przed festynem, w trak-

cie i po zakończeniu- to był naprawdę wielki wysiłek 
organizacyjny i roboczy.  

Październik dobiegł końca, a Nasza Szkoła, nie 
bacząc na pluchę i nostalgiczne wspomnienia prze-
szłości przystąpiła z animuszem do realizacji bie-
żących zadań dydaktyczno - wychowawczych. Jak 
zwykle była ciężka i żmudna nauka, trochę zabawy 
i 2 października przybył do nas teatr kukiełkowy 
z przedstawieniem Kot w butach. Niby znana nar-
racja, ale wszyscy z uwagą i z zainteresowaniem, po 
raz kolejny, śledzili perypetie tytułowego bohatera. 
A na koniec odbyła się sesja fotograficzna. Wszyscy 
bawili się doskonale, a i pamiątki po tym wydarzeniu 
pozostały w postaci zdjęć.

Było świętowanie, proza codziennej nauki, rozryw-
ka, to teraz czas na rywalizację sportową. 10 paździer-
nika Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu tradycyjnie 
zorganizował jesienny bieg O Złoty Liść Dębu. Mimo 
niesprzyjającej pogody, było bardzo zimno i mżył 
deszcz, na starcie nie zabrakło także   uczniów Naszej 
Szkoły. Po zaciętej rywalizacji na podium wspiął się 
Wojciech Czendlik, zajmując 3 miejsce w kategorii klas 
I -III szkoły podstawowej. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i podziwiamy.

Nasza Szkoła jest nietuzinkowa. Jak mało gdzie, ale 
u nas oprócz dbania o intelekt i ciało nie zapominamy 
też o wartościach duchowych i religijnych. Rozpoczął 
się miesiąc październik i od samego początku uczestni-
czymy w Nabożeństwach Różańcowych. Ponadto wśród 
uczniów Naszej Szkoły został ogłoszony konkurs na 
najbardziej ciekawie i własnoręcznie zrobiony różaniec. 
No,  w ostateczności jest możliwa do zaakceptowania, 
przy wykonaniu różańca, pomoc dziadka! Wszystkie 
dzieci biorące udział w tym konkursie liczą na super 
nagrody. Mamy nadzieję, że sponsorzy się znajdą.

W najbliższym czasie czekają nas kolejne wydarze-
nia, obok których nie można przejść obojętnie, ale to 
dopiero w następnym numerze.

Więcej informacji i zdjęć znajdą Państwo na stro-
nie internetowej Naszej Szkoły: psprudnik.strefa.pl. 
Zachęcamy do śledzenia wydarzeń.

Monika Tatka 
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MUZYKA JAK MODLITWA

 „Święta Cecylia, patronka muzyki, właśnie zasnęła na krześle, słuchając muzykujących aniołów. Obok aniołów 
stoi instrument świętej - organy. Cecylia trzyma na kolanach otwarte Pismo Święte. Kiedy się zbudzi, zagra na 
organach. Żeby to uczynić nie usiądzie jednak przy instrumencie. Klęknie na czerwonej poduszce ułożonej na ziemi 
przed klawiaturą. Muzykowanie Cecylii jest bowiem zarazem modlitwą” (Leszek Śliwa, „Tajemnice obrazów”). 

MUZYKA JAK MODLITWA

Pierwsze organy do kończyckiej świątyni sprowadził 
ks. Jakub Kaistura w 1776 roku. Konieczność ciągłych 
remontów spowodowała, że zdecydowano zakupić nowy 
instrument. W 1894 r. ks. Szymon Rduch sprowadził 
nowe organy, które służą do dziś. W 1947 r. w organach 
zamontowano dmuchawę z napędem elektrycznym, a w 
1997 r. poddano je gruntownej konserwacji. Teraz też 
przydałby się remont, przestrojenie. - Nasze organy 
to wspaniały instrument, podkreśla to wiele osób spoza 
naszej parafii. Ale zbliża się zima i jak to zwykle bywa 
o tej porze roku, zaczynają szwankować, grają ciszej - 
martwi się Zbigniew Pyszny od dziecka zauroczony 
muzyką. Gdyby nie to stare niemieckie pianino, jakie 
rodzina Pysznych otrzymała w spadku, droga życiowa 
kończyckiego organisty wyglądałaby może zupełnie 
inaczej. A tak 36 lat temu skończył naukę gry na for-
tepianie w ognisku muzycznym w Pszczynie i zaczął 
posługę organisty w kościele NMP w Studzionce. 
W kościele w Kończycach gra, z krótką przerwą, od 
1993 roku. Jadwiga Pyszny zaczynała w 1990 roku 
jako organistka i członkini scholi powołanej przez ks. 
Tadeusza Czarneckiego. Dziś woli tylko śpiewać. Oboje 
tworzą zgrany duet. - Bardzo to lubimy. Praca zawo-
dowa, zarówno męża jak i moja, pochłania sporo czasu, 
ale zawsze udaje nam sie przygotować do niedzielnej 
mszy. Traktujemy to jak służbę i pragniemy w ten sposób 
podziękować Bogu i św. Cecylii za wszystkie łaski, jakie 
otrzymaliśmy w trakcie naszego małżeństwa - zaznacza 
pani Jadwiga. 

Organy to wspaniały, iście królewski instrument. 
- Gra na nich jeden człowiek, a może odezwać się cała 
orkiestra symfoniczna. Niejedne organy swymi roz-
miarami, wyglądem i możliwościami dźwiękowymi 
wzbudzają respekt i szacunek - zauważa pan Mateusz. 
Muzyka towarzysząca liturgii ma ogromne znaczenie. 
Ale liczą się tu nie tylko organy. - Gdyby tak jeszcze 
wierni zechcieli śpiewać, gdyby nosili ze sobą śpiewniki... 
- rozmarzyła się pani Jadwiga. 

Krystyna Stoszek

 Ta interpretacja obrazu J. W. Waterhouse’a „Święta 
Cecylia” oddaje nie tylko cechy świętej, ale też istotę 
posługi organisty - postaci mocno związanej z ko-
ściołem. Trudno wyobrazić sobie liturgię bez śpie-
wu i muzyki. Jeśli brakuje oprawy muzycznej, msza 
wydaje się niepełna, mało uroczysta. - Wykonywanie 
muzyki kościelnej ma dodać ceremoniom kościelnym 
majestatu, a umysły wiernych podnieść do Boga i spraw 
niebieskich - tłumaczy Łukasz Matuszek przytaczając 
fragment Konstytucji o Liturgii Świętej. I dodaje: - 
Odpowiedzialność organisty za wykonanie jak i dobór 
pieśni jest więc znacząca. 

Nasza parafia ma szczęście do organistów. Jest 
ich czterech, a podczas każdej mszy w kościele 
rozbrzmiewa muzyka. To zdarza się mało gdzie. 
Kończyckie organy mają piękny dźwięk i oni ten 
dźwięk potrafią wydobyć, jak trzeba. Łukasz Matuszek 
w naszym parafialnym kościele gra od 16. roku życia. 
Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Cieszynie 
w klasie akordeonu i fortepianu, a na organach nauczył 
się grać na podstawie zdobytych w szkole umiejętności. 
Jego pierwszym publicznym występem była msza 
roratnia. Za kontuarem organów niemal w każdy 
powszedni dzień tygodnia zasiada Piotr Szczypka, 
organista z 32-letnim stażem. Po ukończeniu szkoły 
muzycznej w klasie akordeonu i fortepianu, namówio-
ny przez ks. Grzegorza Majętnego, rozpoczął naukę 
gry na organach. - Moim pierwszym nauczycielem 
był Marian Jurgała. To jemu udało się rozbudzić we 
mnie zainteresowanie muzyką organową. Początki nie 
były łatwe, dużo ćwiczyłem. Dziś wiem, że organy to 
wspaniały instrument, gdyż swą harmonią, dynamiką 
i barwą dźwięku najpełniej oddziaływują na słuchaczy 
-  mówi pan Piotr.

- Niektórych rzeczy uczę się do dziś - Mateusz Par-
chański, absolwent  szkoły muzycznej w klasie akor-
deonu wspomina swoje organistowskie początki: 
możliwość ćwiczenia tylko w kościele po porannych 
mszach, granie najpierw pojedynczych pieśni, potem 
coraz dłuższych fragmentów mszy. Pokonywał jednak 
wszystkie trudności, bo muzyka organowa zaczęła go 
coraz bardziej interesować. - Czuwał nade mną Łukasz, 
który przekazał mi wiele cennych uwag i informacji. 
W rozwijaniu zainteresowań pomogły również przed-
mioty szkolne jak historia muzyki, harmonia - zauważa 
pan Mateusz,  który pierwszy raz samodzielnie zagrał 
w Niedzielę Palmową w 2003 roku. Choć od tego czasu 
minęło już kilkanaście lat organista nadal przed grą 
odczuwa tremę. Wszystko przecież musi być wyko-
nane, jak należy. - Stres pojawia się, gdy akompaniuję 
orkiestrze, podczas ważnej uroczystości czy rzadkiego 
nabożeństwa. 
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ZAMYŚLENIE NAD NASZĄ OJCZYZNĄ

Zamyślenie nad naszą Ojczyzną
11 listopada bieżące roku upłynie  97 lat, kiedy 

Polska odzyskała niepodległość.  Po 123 latach nie-
woli i ciemiężenia pękły sztuczne granice dzielące 
społeczeństwo polskie. Piąte pokolenie  Polaków wy-
chowane w okresie rozbiorów doczekało się wreszcie 
niezwykłej chwili - odrodzenia niepodległej Ojczyzny, 
odrodzenia jej państwowości. Polska powróciła na 
polityczną mapę świata. Sukces ten nie przyszedł 
sam. Nie był nam dany za darmo. Był wynikiem 
ofiarnego wysiłku, odwagi i zdecydowania tysięcy 
Polaków. Dziś wracamy myślą, refleksją i modlitwą 
do owych przełomowych chwil listopada 1918 roku. 
Nisko chylimy czoło przed bohaterskimi żołnierza-
mi niepodległości, którzy odeszli na wieczną wartę 
w niebie. To właśnie z ich trudu, wysiłku, walki i krwi 
oraz z wielkich pragnień całego narodu odrodziła 
się wolna i niepodległa Polska. Przywołujemy posta-
ci narodowych bohaterów i wybitnych duchowych 
przywódców. Uroczyście czcimy tę rocznicę i z wielką 
godnością oraz szczerą i gorącą modlitwą oddajemy 
hołd bohaterom poległym w walce o wolną i niepod-
ległą Polskę.

Tego naszego listopadowego święta narodowego 
przez długie lata nie było w oficjalnych kalendarzach. 
Władza ludowa nie chciała honorować tego dnia jako 
dnia odzyskania niepodległości przez Polskę. Święto 
to starano się zepchnąć w niepamięć, powołując na 
jego miejsce inne, zastępcze rocznice, i to wcale nie-
związane z prawdziwą historią naszej Ojczyzny.  Ale 
pamięć i tradycja w narodzie nie umarły, a dzień ten 
świętowano na przekór władzom. Dzisiaj na nowo 
musimy uświadomić i przebudzić młode pokolenie, 
aby ta wyjątkowa data i wspaniałe święto narodowe 
zajaśniało nowym blaskiem swojej świetności.  Bo jeżeli 
zatracimy to, co jest dziedzictwem naszych ojców, to 
jeszcze raz możemy stracić Ojczyznę i wszystko, co ją 

stanowi. Jeśli sponiewieramy wiarę naszych przodków, 
zaprzepaścimy Polskę … Adam Mickiewicz pisał: „Na-
ród nasz bowiem jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, 
sucha i plugawa, lecz wewnętrznego żaru sto lat nie 
wyziębi”. Oby tak się działo, oby ten wewnętrzny żar 
w nas się obudził. Bądźmy silni wiarą.

Warto z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
powtórzyć słowa modlitwy i refleksji wypowiedziane 
przez naszego wielkiego Rodaka Ojca Świętego Jana 
Pawła II w listopadzie 1990 roku: „Maryjo, Pani Jasno-
górska. Pragnę dziś wespół z całym moim narodem 
przypomnieć te słowa Jezusa Chrystusa. Pragnę je 
rozważyć wespół z wszystkimi synami i córkami 
naszej Ojczyzny, z okazji 11 listopada – rocznicy od-
zyskania niepodległości w 1918 roku. W tym dniu 
rozważamy przed Tobą, Maryjo, Matko z Jasnej Góry, 
prawdę o wolności.  Jest ona dana człowiekowi przez 
Stwórcę, a równocześnie jest mu zadana : DANA – jako 
znamię godności osoby i ludzkich wspólnot.  ZADA-
NA – jako trud. 

Wolności nie można tylko posiadać i zużywać. 
Trzeba ją stale zdobywać przez prawdę. W dniu nie-
podległości pragniemy, o Matko naszych trudnych 
dziejów, wspomnieć ze czcią tych wszystkich, którzy 
zapłacili swym życiem za wolność Polski.

Proszę Cię, Matko, dla mojego narodu o dobre i roz-
sądne używanie wolności. O używanie jej w prawdzie 
rozumu, który nazywa dobro – dobrem, a zło – złem 
i aby dobro zawsze czynić, a zło przezwyciężać.

Niech to nasze listopadowe zamyślenie zakończą 
słowa otuchy i nadziei wypowiedziane przez Apostoła 
Narodów, świętego Pawła: „Bracia, radujcie się, dążcie 
do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno 
myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju 
niech będzie z wami” (2 Kor 13,11).

ks. Dariusz

XIII Regionalny Dzień Skupienia
Apostolstwa Dobrej Śmierci Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie oraz Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu
zapraszają

Czcigodnych Księży Proboszczów, Księży Opiekunów, Zelatorów, członków i sympatyków  
Apostolstwa Dobrej Śmierci na XIII Regionalny Dzień Skupienia, który odbędzie się w dniu  
28 listopada 2015 r. (sobota) w Sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierśćcu k/Skoczowa.

Program Dnia Skupienia:
  9.00 Rozpoczęcie
  9.45 Historia Sanktuariów Ziemi Cieszyńskiej i figury św. Mikołaja 
10.15 Modlitwa różańcowa do Siedmiu Boleści Matki Bożej
11.00 Msza św. koncelebrowana w intencji uczestników, rodzin i za zmarłych z rodzin pod przewod-

nictwem ks. Grzegorza Górnika MSF – Dyrektora Krajowego Apostolstwa Dobrej Śmierci
12.00 Uroczystość wręczania statuetek św. Mikołaja 
12.30 Nabożeństwo do św. Mikołaja, ucałowanie relikwii, pocieranie chusteczek
13.00 Przerwa 
14.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.00 Zakończenie
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W niedzielę, 1 listopada – Uroczystość Wszyst-

kich 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 proce-
sja 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 poniedziałek, 2 listopada wspominamy 
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspo-
mina 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 cierpią-
ce 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 sakra-
mentalnej spowiedzi i komunii św., zachowanie 
wolności od przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu w dniach od 1 - 8 listopada, nawie-
dzając pobożnie cmentarz, modląc się choćby 

tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym 
zwykłe warunki odpustu. 

4.  Wypominki za Zmarłych można składać w za-
krystii lub w kancelarii parafialnej. W ciągu 
całego tygodnia przed Mszą św. wieczorną - 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 środę, 11 listopada przypada Święto Niepod-
ległości. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny 
w Rudniku o 9.30 i w i w kościele parafialnym 
o godz. 11.00. Zapraszam poczty sztandarowe, 
dzieci, młodzież, panie w strojach regionalnych, 
oraz  wszystkich wiernych do licznego udziału.

7.   W sobotę, 21 listopada swoje imieniny obcho-
dzi Ks. Biskup Janusz Zimniak. Pamiętamy 
o modlitwie w intencji Ks. Biskupa Seniora.           

8.  W niedzielę, 22 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 rodzi-
ny ludzkiej Chrystusowi Królowi, spełniając zwykłe 
warunki odpustu. Jest to główne święto patronalne 
Akcji Katolickiej.

9. W niedzielę, 29 listopada na sumie o godz. 11.00 
– Chrzty i Roczki.  Nauka chrzcielna w piątek  
27 listopada po Mszy św. wieczornej 

Jak oni ślubują
„Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię 

szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym 
zachowaniem i nauką będę sprawiał radość rodzicom 
i nauczycielom”- tak ślubowało 17-ro uczniów klasy 
pierwszej w dniu 14 października 2015 roku.

Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie w obecności 
dyrektor Doroty Stoły, radnych 

 – p. Anny Chwolek, p. Franciszka Bierskiego, 
p. Józefa Piekara, dyrektor 
przedszkola Teresy Zaleskiej, 
nauczycieli, rodziców oraz 
starszych kolegów. Dzie-
ci rozpoczęły uroczystość 
programem artystycznym 
przy wsparciu uczniów klasy 
czwartej. Pierwszaki pokaza-
ły, że pięknie śpiewają i tań-
czą, są koleżeńskie i uczynne, 
szanują rodziców, nauczy-
cieli i Ojczyznę. Występy za-
chwyciły publiczność i mali 
aktorzy otrzymali gromkie 
brawa. Po części artystycznej 
nastąpiło długo oczekiwane 
ślubowanie i pasowanie na 
ucznia klasy pierwszej, które-
go dokonała dyrektor szkoły 

Dorota Stoły. Na pamiątkę każdy pierwszoklasista 
otrzymał Akt Pasowania, a także pierwszy dokument 
- legitymację szkolną. Natomiast rodzice ufundowali 
swoim pociechom Rogi Obfitości.

Życzymy najmłodszym uczniom na cały okres 
pobytu w szkole  sukcesów w nauce, dobrego zacho-
wania, wspaniałych przygód, uśmiechu na co dzień.

Teresa Staniek
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ZAMYŚLENIE NAD NASZĄ OJCZYZNĄ

Zamyślenie nad naszą Ojczyzną
11 listopada bieżące roku upłynie  97 lat, kiedy 

Polska odzyskała niepodległość.  Po 123 latach nie-
woli i ciemiężenia pękły sztuczne granice dzielące 
społeczeństwo polskie. Piąte pokolenie  Polaków wy-
chowane w okresie rozbiorów doczekało się wreszcie 
niezwykłej chwili - odrodzenia niepodległej Ojczyzny, 
odrodzenia jej państwowości. Polska powróciła na 
polityczną mapę świata. Sukces ten nie przyszedł 
sam. Nie był nam dany za darmo. Był wynikiem 
ofiarnego wysiłku, odwagi i zdecydowania tysięcy 
Polaków. Dziś wracamy myślą, refleksją i modlitwą 
do owych przełomowych chwil listopada 1918 roku. 
Nisko chylimy czoło przed bohaterskimi żołnierza-
mi niepodległości, którzy odeszli na wieczną wartę 
w niebie. To właśnie z ich trudu, wysiłku, walki i krwi 
oraz z wielkich pragnień całego narodu odrodziła 
się wolna i niepodległa Polska. Przywołujemy posta-
ci narodowych bohaterów i wybitnych duchowych 
przywódców. Uroczyście czcimy tę rocznicę i z wielką 
godnością oraz szczerą i gorącą modlitwą oddajemy 
hołd bohaterom poległym w walce o wolną i niepod-
ległą Polskę.

Tego naszego listopadowego święta narodowego 
przez długie lata nie było w oficjalnych kalendarzach. 
Władza ludowa nie chciała honorować tego dnia jako 
dnia odzyskania niepodległości przez Polskę. Święto 
to starano się zepchnąć w niepamięć, powołując na 
jego miejsce inne, zastępcze rocznice, i to wcale nie-
związane z prawdziwą historią naszej Ojczyzny.  Ale 
pamięć i tradycja w narodzie nie umarły, a dzień ten 
świętowano na przekór władzom. Dzisiaj na nowo 
musimy uświadomić i przebudzić młode pokolenie, 
aby ta wyjątkowa data i wspaniałe święto narodowe 
zajaśniało nowym blaskiem swojej świetności.  Bo jeżeli 
zatracimy to, co jest dziedzictwem naszych ojców, to 
jeszcze raz możemy stracić Ojczyznę i wszystko, co ją 

stanowi. Jeśli sponiewieramy wiarę naszych przodków, 
zaprzepaścimy Polskę … Adam Mickiewicz pisał: „Na-
ród nasz bowiem jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, 
sucha i plugawa, lecz wewnętrznego żaru sto lat nie 
wyziębi”. Oby tak się działo, oby ten wewnętrzny żar 
w nas się obudził. Bądźmy silni wiarą.

Warto z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
powtórzyć słowa modlitwy i refleksji wypowiedziane 
przez naszego wielkiego Rodaka Ojca Świętego Jana 
Pawła II w listopadzie 1990 roku: „Maryjo, Pani Jasno-
górska. Pragnę dziś wespół z całym moim narodem 
przypomnieć te słowa Jezusa Chrystusa. Pragnę je 
rozważyć wespół z wszystkimi synami i córkami 
naszej Ojczyzny, z okazji 11 listopada – rocznicy od-
zyskania niepodległości w 1918 roku. W tym dniu 
rozważamy przed Tobą, Maryjo, Matko z Jasnej Góry, 
prawdę o wolności.  Jest ona dana człowiekowi przez 
Stwórcę, a równocześnie jest mu zadana : DANA – jako 
znamię godności osoby i ludzkich wspólnot.  ZADA-
NA – jako trud. 

Wolności nie można tylko posiadać i zużywać. 
Trzeba ją stale zdobywać przez prawdę. W dniu nie-
podległości pragniemy, o Matko naszych trudnych 
dziejów, wspomnieć ze czcią tych wszystkich, którzy 
zapłacili swym życiem za wolność Polski.

Proszę Cię, Matko, dla mojego narodu o dobre i roz-
sądne używanie wolności. O używanie jej w prawdzie 
rozumu, który nazywa dobro – dobrem, a zło – złem 
i aby dobro zawsze czynić, a zło przezwyciężać.

Niech to nasze listopadowe zamyślenie zakończą 
słowa otuchy i nadziei wypowiedziane przez Apostoła 
Narodów, świętego Pawła: „Bracia, radujcie się, dążcie 
do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno 
myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju 
niech będzie z wami” (2 Kor 13,11).

ks. Dariusz

XIII Regionalny Dzień Skupienia
Apostolstwa Dobrej Śmierci Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie oraz Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu
zapraszają

Czcigodnych Księży Proboszczów, Księży Opiekunów, Zelatorów, członków i sympatyków  
Apostolstwa Dobrej Śmierci na XIII Regionalny Dzień Skupienia, który odbędzie się w dniu  
28 listopada 2015 r. (sobota) w Sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierśćcu k/Skoczowa.

Program Dnia Skupienia:
  9.00 Rozpoczęcie
  9.45 Historia Sanktuariów Ziemi Cieszyńskiej i figury św. Mikołaja 
10.15 Modlitwa różańcowa do Siedmiu Boleści Matki Bożej
11.00 Msza św. koncelebrowana w intencji uczestników, rodzin i za zmarłych z rodzin pod przewod-

nictwem ks. Grzegorza Górnika MSF – Dyrektora Krajowego Apostolstwa Dobrej Śmierci
12.00 Uroczystość wręczania statuetek św. Mikołaja 
12.30 Nabożeństwo do św. Mikołaja, ucałowanie relikwii, pocieranie chusteczek
13.00 Przerwa 
14.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.00 Zakończenie
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01.11.2015 NIEDZIELA Uroczystość Wszystkich 

Świętych
   7.30 Za Parafian
   9.30 Rudnik: Za + Edwarda Bijok w 35 rocznicę śmierci, 

żonę Amalię.
11.00 Za ++ Stanisława Kuczaj, rodziców, teściów, Edwarda         

i Danielę Foltyn, ++ z rodzin Kuczaj, Rakoczy, Foltyn, 
Wiśniowski. 

14.00 Nabożeństwo za Zmarłych
17.00 Za ++ Stefanię, Wincentego Żyła, syna Jana, Helenę, 

Erwina Herman, ++ z rodziny; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

02.11.2015 Poniedziałek - Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych

  8.00 Za + dusze w czyśćcu cierpiące.
  9.30 Rudnik:  W intencji Papieża
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ rodziców Szymona i Bronisławę, Jolantę, Mariana, 

Stanisławę, Leona, Zdzisława, Krystynę, Franciszkę, 
Ewę, Józefa, ++ krewnych i znajomych.

03.11.2015  Wtorek
8.00 Za ++ Annę, Władysława Straszak, ++ z rodzin Brom-

blik i Straszak, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ Małgorzatę Machnik, Władysława Biegun,  

wszystkich ++ z rodzin Machnik, Prus, Biegun, Malik; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

04.11.2015  Środa Wspomnienie Św. Karola Boromeusza, 
biskupa

16.00 Rudnik: Za ++ Stefanię, Emila Janota, syna Józefa, 
rodziców, rodzeństwo, Teresę Luks, Wiktora Klimek, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ rodziców Annę i Jana Pinkas, ++ z ich rodzin, 

Antoninę i Adolfa Czempiel, dusze w czyśćcu cierpiące.
05.11.201 I Czwartek
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 1. Za ++ Marię Bijok, męża Emila, synową Martę, 

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

 2. Za ++ Erwina Żyłę w 5 rocznicę śmierci, jego ro-
dziców, teściów i 3 siostry.

06.11.2015 I Piątek
16.00 Rudnik:  Za ++ rodziców Marię, Alojzego Wawrzyczek, 

Stefanię, Alojzego Tomica, ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Msza św. szkolna : Za ++ Annę Szajter, męża Alojzego, 

Karola Żyłę, syna Edwarda, Marię, Józefa Szajter, ich 
synową Marię, ++ z rodzin Matuszek i Biśto.

07.11.2015  I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 1. Za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, córki Bronisławę            

i Marię, zięcia Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.

 2. Za + Jadwigę Małyjurek - od Anny Smelik i Marii 
Kula

 08.11.2015 XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA
 7.30 Za + Stanisława Kuczaj.
 9.30 Rudnik:  Za ++ Józefa Machej w 30 rocznicę śmierci, 

jego żonę Justynę, Jana i Zofię Parchański, Władysława 
Balcarek, Mateusza Wróbel; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

11.00 Za ++ Helenę, Leona Wawrzyczek, Genowefę, Józefa 
Gawłowski, ++ z rodzin Wawrzyczek i Gawłowski.

16.30 Nieszpory 
17.00 Za ++ Wiktora, Justynę Stoszek, zięcia Stefana Bizoń, 

+ Wiktora Hernik.
09.11.2015 Poniedziałek  Święto Rocznicy Poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej
  8.00 Za + Jadwigę Małyjurek - od Heleny Machej z Pruchnej.
17.00 Za + Emila Szuster w 12 rocznicę śmierci, ++ z rodziny; 

domostwo do Opatrzności Bożej.
10.11.2015 Wtorek Wspomnienie Św. Leona Wielkiego, 

papieża i doktora Kościoła
  8.00 Za ++ Helenę, Alojzego Drobek, Justynę, Józefa Tomica, 

syna Władysława, ++ z rodziny z obu stron. 
17.00 Za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik, ++ ich rodziców 

oraz rodzeństwo.
11.11.2015 Środa Wspomnienie Św. Marcina z Tours, 

biskupa - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
   9.30  Rudnik: W intencji Ojczyzny.  
 11.00 W intencji Ojczyzny. 
12.11.2015 Czwartek Wspomnienie Św. Jozafata, biskupa           

i męczennika
17.00 1.  Za ++ Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława, 

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

 2.  Za + Aleksandra Tesser w 2 rocznicę śmierci, ++ 
z rodzin Tesser, Staśkiewicz, Bierski, dusze w czyśćcu 
cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.11.2015 Piątek Wspomnienie Świętych Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników 
Polski

16.00 Rudnik: Za ++ Martę Borską, męża Franciszka, rodziców 
z obu stron, ++ Księży pracujących w naszej Parafii.

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę Chudy, Zofię, Fran-
ciszka Żyła, braci Bolesława, Franciszka i Józefa Żyła, 
+ Marka Żyłę,  Stanisława Kuchejdę, córkę Jolantę, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

14.11.2015  Sobota
 8.00 Z okazji 60 urodzin Krystyny z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo            
i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

17.00 Za ++ Stanisława Zynę, Stefanię, Wiktora Botorek, 
siostry Agnieszkę i Stefanię; za domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

15.11.2015 NIEDZIELA  XXXIII  ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Justynę Gwóźdź, męża Alojzego, 2 synów, 2 

córki, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 9.30 Rudnik: Za + syna Adriana Klocek w 6 rocznicę śmierci.
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11.00 W 20 rocznicę urodzin Natalii z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie.

16.30 Nieszpory
17.00 Za  ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnuka 

Bartłomieja, siostry Bronisławę i Marię, rodziców z obu 
stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.11.2015 Poniedziałek
  8.00 Za ++ Karola i Emilię, ++ z rodziny Wawrzyczek.
17.00 Za ++ Józefa Kwiczalę, jego rodziców Amalię i Józefa.
21.00 Apel Jasnogórski
17.11.2015 Wtorek Wspomnienie  Św. Elżbiety 

Węgierskiej, zakonnicy

  8.00  Za + Jadwigę Małyjurek - od Agnieszki Kuś.
17.00 Za ++ Małgorzatę Krótki w 22 rocznicę śmierci, syna 

Kazimierza, rodziców z obu stron; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

18.11.2015 Środa Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, 
dziewicy i męczennicy

16.00 Rudnik: Za ++ Helenę, Wiktora Żyła, ich rodziców, 
Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę, Emila, Eugeniusza 
Jurgała, Zofię, Gabriela Machej; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

17.00 Za + Jerzego Błasiak w 4 rocznicę śmierci; za domostwo 
do Opatrzności Bożej.

19.11.2015  Czwartek Wspomnienie Bł. Salomei, 
zakonnicy 

17.00 1. Za ++ Annę Parchańską w 19 rocznicę śmierci, 
męża Józefa, ++ z rodzin Parchański, Tomica, Gabzdyl; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Zofię i Milorada Miletic, ++ z rodziny.
20.11.2015 Piątek Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, 

prezbitera
16.00 Rudnik: Za ++ Marię i Emila Bijok, Mariannę i Ka-

rola Tomica.
17.00 Msza św. szkolna: W intencji Justyny z okazji 18 uro-

dzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha 
Świętego i zdrowie.

21.11.2015 Sobota Wspomnienie  Of ia rowa nia 
Najświętszej Maryi Panny

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

12.00 Z okazji 50 - lecia Szkoły Podstawowej im. Boha-
terów Westerplatte z prośbą o Boże błogosławień-
stwo dla nauczycieli i uczniów oraz za ++ nauczycieli                       
i absolwentów tejże szkoły.

17.00 Za + Marcina Smolorz w 4 rocznicę śmierci, ++ dziad-
ków, + teścia Jacka.

22.11.2015 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ     
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

 7.30 Z okazji 35 - lecia pożycia małżeńskiego Renaty i Mar-
ka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej 
dla rodziny.

 9.30 Rudnik: Za ++ Bronisława Gabzdyl w 25 rocznicę śmierci, 
ojców, brata Józefa, żonę Helenę, Joannę Gabdyl, ++ 
dziadków, Rudolfa, Justynę Chmiel, syna Franciszka, 
córkę Justynę, męża Józefa, syna Władysława, Annę 
Josiek, Marię Gawron, ++ z rodzin Chmiel, Gabzdyl, 
Tomica, Żyła, dusze w czyśćcu cierpiące ; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

11.00 W intencji Żyjących i Zmarłych Członków Adoracji 
Nocnej w Rodzinach.

16.30 Nieszpory  
17.00 Za ++ Franciszka Szajter, żonę Annę, ich rodziców, 

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

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.11.2015 Poniedziałek
  8.00 Za + ojca Emila Kuchejdę - ofiarowana od dzieci. 
17.00 Za ++ Martę i Teofila Wawrzyczek, syna Władysława, 

zięcia Waldemara, Annę i Ferdynanda Bierski, córkę 
Marię, rodziców z obu stron , dusze  w czyśćcu cier-
piące; domostwo do Opatrzności Bożej.

24.11.2015 Wtorek Wspomnienie Świętych męczenników 
Andrzeja Dung - Lac, prezbitera i Towarzyszy

  8.00 Za ++ Gustawa, Tadeusza, Bronisławę Wawrzyczek.
17.00 Z okazji 60 urodzin Elżbiety z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo na dalsze lata dla całej rodziny.

25.11.2015  Środa
16.00 Rudnik: Za + Teofila Chmiel, ++ córki Elżbietę i Annę.
17.00 Za ++ Pawła Czendlik, żonę Emilię, rodziców, ro-

dzeństwo z obu stron, Annę, Franciszka Fujcik, ++ 
z rodzin Czendlik, Mazurek, Hanzel, Fujcik, Herok, 
dusze w czyśćcu cierpiące ; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

26.11.2015 Czwartek
17.00 1. Za ++ Joannę, Pawła, Józefa Tomosz, Mariannę, 

Józefa, Emilię i Alojzego Jurgała, Zofię, Henryka Fol-
warczny, domostwo do Opatrzności Bożej.

 2.  Za + Ferdynanda Świeży, ++ rodziców, teściów,           
++ z rodziny Kudłacz; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

27.11.2015 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Jana Piekar w 30 rocznicę śmierci, 

żonę Alojzję, synową Lucynę, Władysława, Walerię 
Tengler, ++ z rodzin Piekar, Tengler; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.00 Msza św. szkolna:  Za +  Leona Gabzdyl - 6 tyg. po śmierci.
28.11.2015 Sobota
  8.00  Za ++ Józefa, Anielę i Marcina Jakubiec, Emilię 

i Franciszka Matuszek, ++ z rodziny.
17.00 Za ++ Marię, Józefa Stuchlik, ich rodziców, ++ Francisz-

ka, Marię, Ludwika Lebioda, ++ z rodziny; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

29.11.2015 I NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 Za + Marię w 35 rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
  9.30 Rudnik: Za + brata Adriana Klocek, ++ z rodziny, dusze 

w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Marię Sufa, synów Andrzeja i Karola, dziadków, 

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

30.11.2015 Poniedziałek Święto Św. Andrzeja, Apostoła
8.00
17.00 Roraty: Za ++ Rozalię, Józefa Tomica, Czesława Ol-

kuskiego, ++ z rodziny, + Zofię Gremlik.
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INTENCJE MSZALNE
01.11.2015 NIEDZIELA Uroczystość Wszystkich 

Świętych
   7.30 Za Parafian
   9.30 Rudnik: Za + Edwarda Bijok w 35 rocznicę śmierci, 

żonę Amalię.
11.00 Za ++ Stanisława Kuczaj, rodziców, teściów, Edwarda         

i Danielę Foltyn, ++ z rodzin Kuczaj, Rakoczy, Foltyn, 
Wiśniowski. 

14.00 Nabożeństwo za Zmarłych
17.00 Za ++ Stefanię, Wincentego Żyła, syna Jana, Helenę, 

Erwina Herman, ++ z rodziny; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

02.11.2015 Poniedziałek - Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych

  8.00 Za + dusze w czyśćcu cierpiące.
  9.30 Rudnik:  W intencji Papieża
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ rodziców Szymona i Bronisławę, Jolantę, Mariana, 

Stanisławę, Leona, Zdzisława, Krystynę, Franciszkę, 
Ewę, Józefa, ++ krewnych i znajomych.

03.11.2015  Wtorek
8.00 Za ++ Annę, Władysława Straszak, ++ z rodzin Brom-

blik i Straszak, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ Małgorzatę Machnik, Władysława Biegun,  

wszystkich ++ z rodzin Machnik, Prus, Biegun, Malik; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

04.11.2015  Środa Wspomnienie Św. Karola Boromeusza, 
biskupa

16.00 Rudnik: Za ++ Stefanię, Emila Janota, syna Józefa, 
rodziców, rodzeństwo, Teresę Luks, Wiktora Klimek, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ rodziców Annę i Jana Pinkas, ++ z ich rodzin, 

Antoninę i Adolfa Czempiel, dusze w czyśćcu cierpiące.
05.11.201 I Czwartek
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 1. Za ++ Marię Bijok, męża Emila, synową Martę, 

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

 2. Za ++ Erwina Żyłę w 5 rocznicę śmierci, jego ro-
dziców, teściów i 3 siostry.

06.11.2015 I Piątek
16.00 Rudnik:  Za ++ rodziców Marię, Alojzego Wawrzyczek, 

Stefanię, Alojzego Tomica, ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Msza św. szkolna : Za ++ Annę Szajter, męża Alojzego, 

Karola Żyłę, syna Edwarda, Marię, Józefa Szajter, ich 
synową Marię, ++ z rodzin Matuszek i Biśto.

07.11.2015  I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 1. Za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, córki Bronisławę            

i Marię, zięcia Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.

 2. Za + Jadwigę Małyjurek - od Anny Smelik i Marii 
Kula

 08.11.2015 XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA
 7.30 Za + Stanisława Kuczaj.
 9.30 Rudnik:  Za ++ Józefa Machej w 30 rocznicę śmierci, 

jego żonę Justynę, Jana i Zofię Parchański, Władysława 
Balcarek, Mateusza Wróbel; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

11.00 Za ++ Helenę, Leona Wawrzyczek, Genowefę, Józefa 
Gawłowski, ++ z rodzin Wawrzyczek i Gawłowski.

16.30 Nieszpory 
17.00 Za ++ Wiktora, Justynę Stoszek, zięcia Stefana Bizoń, 

+ Wiktora Hernik.
09.11.2015 Poniedziałek  Święto Rocznicy Poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej
  8.00 Za + Jadwigę Małyjurek - od Heleny Machej z Pruchnej.
17.00 Za + Emila Szuster w 12 rocznicę śmierci, ++ z rodziny; 

domostwo do Opatrzności Bożej.
10.11.2015 Wtorek Wspomnienie Św. Leona Wielkiego, 

papieża i doktora Kościoła
  8.00 Za ++ Helenę, Alojzego Drobek, Justynę, Józefa Tomica, 

syna Władysława, ++ z rodziny z obu stron. 
17.00 Za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik, ++ ich rodziców 

oraz rodzeństwo.
11.11.2015 Środa Wspomnienie Św. Marcina z Tours, 

biskupa - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
   9.30  Rudnik: W intencji Ojczyzny.  
 11.00 W intencji Ojczyzny. 
12.11.2015 Czwartek Wspomnienie Św. Jozafata, biskupa           

i męczennika
17.00 1.  Za ++ Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława, 

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

 2.  Za + Aleksandra Tesser w 2 rocznicę śmierci, ++ 
z rodzin Tesser, Staśkiewicz, Bierski, dusze w czyśćcu 
cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.11.2015 Piątek Wspomnienie Świętych Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników 
Polski

16.00 Rudnik: Za ++ Martę Borską, męża Franciszka, rodziców 
z obu stron, ++ Księży pracujących w naszej Parafii.

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę Chudy, Zofię, Fran-
ciszka Żyła, braci Bolesława, Franciszka i Józefa Żyła, 
+ Marka Żyłę,  Stanisława Kuchejdę, córkę Jolantę, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

14.11.2015  Sobota
 8.00 Z okazji 60 urodzin Krystyny z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo            
i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

17.00 Za ++ Stanisława Zynę, Stefanię, Wiktora Botorek, 
siostry Agnieszkę i Stefanię; za domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

15.11.2015 NIEDZIELA  XXXIII  ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Justynę Gwóźdź, męża Alojzego, 2 synów, 2 

córki, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 9.30 Rudnik: Za + syna Adriana Klocek w 6 rocznicę śmierci.
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Spotkania:
Służba Liturgiczna – środa- po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 16.00
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 –  w I sobotę   
tj. 07. XI.  -  od godz. 9.00 

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, ks. Dariusz, Anna Matuszek, Józef Żyła,  
Tadeusz Machej, Krystyna Stoszek, Monika Tatka, Dorota Klimosz, Lidia Wajdzik, Teresa Staniek.
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:
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. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata
24.11.	 Wspomnienie	Świętych	męczenników	Andrzeja	

Dung	-	Lac,	prezbitera	Towarzyszy
29.11.	 I	NIEDZIELA	ADWENTU
30.11. Wspomnienie	Św.	Andrzeja,	Apostoła

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 listopada (tj. niedziela)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
06. XI. –  Lewa str. Piotrówki  - piątek

 ul. Ks. Olszaka 27, 31, 33, 35, 37
13. XI. –  Lewa str. Piotrówki   - piątek

 ul. Ks. Olszaka  39, 41, 43, 45
 ul. Młyńska 8

20. XI. –  Lewa str. Piotrówki   - piątek
 ul. Młyńska  6,  4
   ul. Ks. Olszaka   58, 54, 52

27. XI. –  Lewa str. Piotrówki  - piątek
 ul. Ks. Olszaka  28, 26, 20, 18, 14
 ul. Sosnowa 3, 4
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