Łza za zmarłymi wyparowuje; kwiat na grobie więdnie;
modlitwa natomiast dociera aż do serca Najwyższego.
(Św. Augustyn)

NABOŻEŃSTWO POMPEJAŃSKIE

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudniku

ŚWIĄTYNIA - DOM BOŻY
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Świątynia - Dom Boży

W ostatnią niedzielę października w całej Polsce obchodziliśmy
Rocznicę Poświęcenia własnej świątyni.

Najstarszy wśród nas kościółku nasz kochany.
Twego jubileuszu pieśń wdzięczni Ci śpiewamy.
Jesteś pomnikiem serca, które Boga chwali.
Wyrastasz z cmentarza, z mogił praojców, z tego,
jak Ciebie kochali.
Pomagałeś im przetrwać i głody i wojny
łzy ocierałeś, gdy matki płakały.
A gdy Bóg dla ludu okazał się hojny.
Radości serc ludzkich i dziękczynienia modły.
Z wieżyce Twej nasze dzwony Mu śpiewały.
Inne dziś czasy, a i dziś trzeba zarabiać na niebo.
Pomóż nam dumnie ludzką twarz podnosić.
Pomóż nam często Boga w sercu gościć.
Pomóż nam skarb wiary na praojców miarę
przenieść w nowe tysiąclecie.
ks. Franciszek Kubalok
1976 r.

NOWENNA O UPROSZENIE
ŁASKI DOBREJ ŚMIERCI
Dziewico, Matko Boża, pamiętaj o nas,
przed obliczem Twego Boskiego Syna.
Wstawiaj się za nami, by odwrócił od nas
swój sprawiedliwy gniew.
Matko Święta, srogie rany,
Które zniósł Ukrzyżowany,
Wyryj mocno w duszy mej.

W ogniu, Panno, niech nie płonę,
Więc mnie w swoją weź obronę,
Gdy nadejdzie sądu gniew.
Gdy kres dnia przede mną stanie,
Przed Twą Matkę dojść mi, Panie
Do zwycięstwa palmy daj.
Kiedy umrze moje ciało,
Niech duszę mą ze swą chwałą
Czeka Twój wieczysty raj. Amen

- Módl się za nami Dziewico Bolesna.
- Któraś stała pod krzyżem Jezusa.
Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, pokornie Cię prosimy, spraw, aby Twoja Matka, Najświętsza Maryja
Panna, której podczas Twojej Męki, najświętszą duszę
przebił miecz boleści – wstawiała się za nami u Twego
Miłosierdzia, teraz i w godzinę naszej śmierci. Który
żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.
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Bym z Chrystusem konał razem,
Męki Jego był obrazem,
Rany Jego w sobie czuł.
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- Dobrze żyć to wiele. Dobrze umrzeć – to wszystko! – tak brzmi sztandarowe
hasło Apostolstwa Dobrej Śmierci. Apostolstwo, którego polska gałąź obchodzi
w tym roku 30. rocznicę istnienia, od początku realizuje ideę dobrego życia
i umierania. - Przynależność do stowarzyszenia nie jest biletem na cmentarz
ani przywilejem wyłącznie ludzi w podeszłym wieku – przekonywała Lidia
Greń-Wajdzik, zelator ADŚ diecezji bielsko-żywieckiej podczas akcji propagowania działalności ADŚ w naszej kończyckiej parafii.
Apostolstwo Dobrej Śmierci zwane inaczej Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci powstało
we Francji w 1908 r. na mocy dekretu papieża Piusa X.
Do Polski ruch dotarł w latach 80. ubiegłego wieku, a jego
dynamiczny rozwój sprawił, że w 1987 r. powstała polska
filia stowarzyszenia zatwierdzona dekretem prymasa Józefa
Glempa. Apostolstwo jest stowarzyszeniem uniwersalnym,
co oznacza, że może do niego przystąpić każdy, niezależnie
od wieku i stanu. - Stowarzyszenie dostępne jest nie tylko
dla wiernych katolików, ale także dla ludzi oddalonych od
Boga i Kościoła oraz do braci odłączonych – ważne jest,
aby wyrazili swoją zgodę na wpis. Ileż to osób w naszych
rodzinach odeszło od Kościoła! Módlmy się za nich, aby
i oni dostąpili łaski przynależności do dzieła Maryi i dostąpili jej skutecznej opieki – mówiła Lidia Greń-Wajdzik.
Członkowie Apostolstwa poprzez modlitwę pragną wyjednać dla wszystkich wytrwanie w łasce uświęcającej, dla
obojętnych religijnie i dla grzeszników łaskę nawrócenia,
a dla wszystkich dobrą i świętą śmierć.
Co oznacza pojęcie „dobra śmierć” i czy śmierć
w ogóle może być dobra? Z badań CBOS „W obliczu
śmierci” przeprowadzonych w listopadzie 2012 r.
wynika, że problem śmierci jest interpretowany wielorako. Na pytanie o swoją śmierć aż 71 procent ankietowanych odpowiedziało, że chciałoby umrzeć nagle,
niespodziewanie, a tylko 20 proc. pragnęłoby mieć
czas na przygotowanie do śmierci (pozostali nie mieli
zdania na ten temat). Spośród pragnących przygotować się do śmierci najwięcej osób chciałoby ten czas
wykorzystać na pożegnanie się z bliskimi, rodziną,
przyjaciółmi – 81 proc., wyspowiadanie się i przyjęcie
sakramentów – 71 proc. oraz uporządkowanie swoich
spraw majątkowych – 62 proc. (procenty nie sumują
się, bo respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi).
Większość ankietowanych pragnęłaby umrzeć we śnie,
a dla połowy badanych ważne jest, aby śmierć nie była
poprzedzona długim cierpieniem. Na pytanie o miejsce,
gdzie najlepiej jest umrzeć aż 66 proc. ankietowanych
wskazało na dom, a zaledwie 8 proc. na szpital.
Wyniki tych badań nie zachwycają członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Nagła i niespodziewana śmierć
nie jest dobrą śmiercią. Ostatecznie Kościół od wieków
modli się słowami Suplikacji „Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie”. Nagła śmierć może
oznaczać, że zastanie człowieka nieprzygotowanego,

z nieczystym sumieniem. Tomasz a Kempis w „O naśladowaniu Chrystusa” zauważa, że lepiej wystrzegać
się grzechów, niż bać się śmierci, a długie życie nie
zawsze daje czas na poprawę, lecz jeszcze powiększa
rozmiar winy. „Gdy ranek zaświta pomyśl, że nie doczekasz wieczoru; a gdy wieczór nadejdzie, nie śmiej sobie
obiecywać jutra. Zawsze tedy bądź gotów i tak żyj, żeby
cię śmierć nieprzygotowanego nie zaskoczyła” - poucza
średniowieczny mistyk.
Śmierć zawsze przychodzi nie w porę, ale od tego
jest życie, żeby się do śmierci należycie przygotować,
uważają członkowie Apostolstwa. - Dobra śmierć – co to
znaczy? Odpowiedź jest prosta – żyć wiarą, miłością do
Boga i ludzi. Liczne świadectwa potwierdzają, jak wielu
odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem i pełnych
pogodnej nadziei – podkreśla Lidia Greń-Wajdzik. Działalność Apostolstwa przejawia się przede wszystkim
czuwaniami modlitewnymi, rekolekcjami, wspólnym
różańcem, a także indywidualnymi modlitwami członków do patronów dobrej śmierci - Matki Bożej oraz św.
Józefa i św. Michała Archanioła. Jednak przynależność
do Apostolstwa nie wiąże się z wielkimi zobowiązaniami
modlitewnymi. Pierwszy stopień oznacza wpis do księgi
stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się
pod opiekę Matki Bożej. Kolejne stopnie zobowiązują
do odmawiania rano i wieczorem krótkiej modlitwy
oraz przeprowadzenia wieczornego rachunku sumienia,
a w pierwszy piątek lub pierwszą sobotę przystąpienia do sakramentu pokuty. - Każdy wpisany do księgi
stowarzyszenia czerpie wiele korzyści duchowych. Za
członków żyjących i zmarłych odprawianych jest w Polsce
codziennie kilka, nawet 8-10 mszy świętych, ponadto
mają oni udział w zasługach płynących ze wspólnej
modlitwy oraz modlitw wielu zakonów i zgromadzeń.
Zobaczcie, jaki ogromny kapitał gromadzą oni na swojej
książeczce duchowej! Może i ktoś z was zechce zapisać
się do naszego stowarzyszenia? - przekonywała Lidia
Greń-Wajdzik w kończyckim kościele, któremu od
wieków patronuje św. Michał, opiekun dobrej śmierci.
Obecnie z naszej parafii do Apostolstwa Dobrej Śmierci
należy blisko 200 osób.
Krystyna Stoszek
Szczegółowe wyniki badań CBOS znajdują się na stronie
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_165_12.PDF
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Sto lat fatimskiego orędzia
Kończy się rok, w którym żyliśmy setną rocznicą objawień fatimskich.
Chciałbym podzielić się z Czytelnikami garścią ciekawych informacji,
usłyszanych bądź przeczytanych w tym Roku Fatimskim.

z rycerzy walczących z muzułmanami – Traga Moiros
– zakochał się w młodej i pięknej Arabce – wyznawczyni Allaha, noszącej imię córki Mahometa – Fatima
(w języku arabskim imię to oznacza „powściągliwa”,
„wstrzymująca się”). Ona również, odwzajemniając
miłość, chętnie zgodziła się przyjąć chrzest i poślubić
chrześcijańskiego młodzieńca. Od tej chwili Fatima
otrzymuje nowe imię – Ourena (być może imię to ma
coś wspólnego z dzisiejszą Ireną). Eirena – w języku
greckim - to pokój. Ourena jednak wkrótce po ślubie
umiera, a owdowiały małżonek poczynił starania, by
jej ciało przenieść do niewielkiej świątyni poświęconej
Najświętszej Maryi Pannie. Odtąd ta miejscowość, dziś
słynna w całym świecie nazywa się Fatimą.
Podobno muzułmanie wielkim szacunkiem darzą
Maryję (choć nie jest dla nich Matka Boga). Jest Ona,
podobno, jedyną kobietą, którą Koran określa imieniem
własnym. Jest też w Koranie, podobno, mowa o tym,
że Maryja wraz ze swoim Synem – Jezusem (dla muzułmanów jest prorokiem) została wzięta do nieba.
Fatima to skromna wioska, oddalona o ok. 130
km od stolicy Portugalii. Z początkiem XX państwo
to staje się ateistyczne. Dekretami usuwa się zakony, konfiskuje dobra kościelne, zakazuje publicznych
uroczystości religijnych. W tym czasie papież, św. Pius X,
ogłasza w 1911 r. encyklikę potępiającą postanowienia
portugalskich polityków, co skutkuje jeszcze większym
nasileniem prześladowań. Trwa I wojna światowa,
a w Rosji władze przejmują komuniści. Świat staje
się niespokojny. W tych okolicznościach Matka Boża
w nieznanej nikomu Fatimie (wiosce liczącej ok. 2000
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Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
jest jednym z największych w naszych
czasach i w świecie. Słusznie zostało nazwane przez jednego z kapłanów „sanktuarium ludzi ubogich”, bo to oni są wśród
pielgrzymów najliczniejsi. Kamienna
ścieżka wypolerowana jest kolanami
pielgrzymów. W niszy, na wieży sanktuarium jest pięciometrowa figura Matki
Boskiej, ważąca 14 t. W kaplicy objawień
jest też inna figura Maryi, ukoronowana
przez legata papieskiego w 1946 r. W koronie znajduje się 313 pereł i innych
kamieni szlachetnych, a wśród nich kula
z pistoletu, która 13 maja 1981 r. ugodziła św. Jana Pawła II. Kolejni papieże
XX a później XXI wieku wnosili wciąż
coś nowego, przez co rozsławili na cały
świat orędzie, jakie Maryja przekazała przez trzech
pastuszków: Hiacyntę, Franciszka i Łucję. Benedykt XV
o objawieniach się nie wypowiedział (było za wcześnie,
by je uznać), ale w liście do biskupów portugalskich
nadmienił o „nadzwyczajnej pomocy Matki Bożej.”
Pius XI zezwolił na organizowanie pielgrzymek do
Fatimy. Za jego pontyfikatu została w 1930 r. uznana,
przez miejscowego biskupa, autentyczność objawień:
„Widzenia dzieci w Fatimie są godne wiary i oficjalnie
zezwalamy na kult Matki Bożej Fatimskiej.” Pius XII był
konsekrowany na biskupa 13 maja 1917 r. (pierwsze
objawienie) i może dlatego określał siebie jako „papież
fatimski”. Otrzymane od s. Łucji relacje o objawieniach
zapieczętował i schował w sejfie. 13 października 1947
r. w orędziu radiowym poświęcił świat Matce Bożej.
Następny papież, Św. Jan XXIII w 1962 r. ustanowił
święto Fatimskiej Matki Bożej Różańcowej. Podobnie
jak poprzednik orędzie s. Łucji przeczytał, kazał zapieczętować i schować w sejfie. Następny papież, bł.
Paweł VI, był pierwszym namiestnikiem Chrystusa,
który odwiedził Fatimę – w 50. rocznicę objawień –
13 maja 1967 r. Św. Jan Paweł II po zamachu, z którego
wyszedł z życiem (13 maja 1981 r.), wraz z biskupami
poświęcił Matce Bożej świat i Rosję. Było to 25 marca
1984. On też trzykrotnie odwiedził Fatimę, a 13 maja
2000 r. zlecił karol. Ratzingerowi ujawnienie trzeciej
tajemnicy fatimskiej.
We wczesnym średniowieczu Półwysep Iberyjski
w znacznej części był opanowany przez wyznawców
Mahometa. Powoli jednak chrześcijańscy rycerze, walcząc z islamistami, przywracali chrześcijaństwo. Jeden
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ludzi) wkracza w dzieje nie tylko Portugalii, ale całego świata.
Fatimę zamieszkiwał lud zajmujący się pasterstwem,
uprawą ziemi i tkactwem. Wtedy ( r. 1917) w dolinie
Cova da Iria miały miejsce spektakularne objawienia
(cova – znaczy dolina, Iria – pokój). Trójka dzieci – wizjonerów mieszkała w Aljustrel (ok. 2 km od Fatimy).
Łucja – urodzona w 1907 r. - najmłodsza spośród
siedmiorga rodzeństwa rodziców Antonio dos Santos
i Marii Rosa, ukończyła szkołę średnią mając 14 lat
u sióstr zakonnych św. Doroty. Tam złożyła śluby.
W 1948 r. przeprowadziła się do Coimbry, gdzie wstąpiła
do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
i przyjęła imię – Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego
Serca Maryi. Rok później złożyła uroczyste śluby. Była
w 1917 r. świadkiem wszystkich objawień; widziała,
słyszała i rozmawiała z Różańcową Panią. Umarła 13
lutego 2005 r. Pozostawiła po sobie wiele wypowiedzi:
bogatą korespondencję z dostojnikami kościelnymi –
w tym z kolejnymi papieżami. Jej szczątki doczesne
przeniesiono 19 lutego 2006 r. do bazyliki Matki Bożej Różańcowej w Cova da Iria. Papież Benedykt XVI
zgodził się, by proces beatyfikacyjny s. Łucji rozpoczął
się wcześniej niż dopuszcza prawo kanoniczne. Proces
trwa od 13 lutego 2008 r.
Franciszek Marto urodzony w r. 1908, świadek objawień fatimskich, widział Matkę Bożą, ale nie słyszał
Jej słów ani nie rozmawiał. Wkrótce, po roku 1917,
zachorował na szalejącą wówczas w świecie pandemię
grypy „hiszpanki”. Ok. 50 – 100 mln ludzi zmarło z powodu strasznej choroby. Franciszek umarł 4 kwietnia
1919 r. na skutek powikłania pogrypowego – zapalenia
płuc. Zapamiętano go jako chłopca łagodnego, skromnego, małomównego, zrównoważonego, nieskorego do
awantur i hałasów. Często modlił się samotnie, przede
wszystkim o nawrócenie grzeszników.
Hiacynta Marto – siostra Franciszka, dwa lata młodsza od niego również zachorowała na grypę hiszpańską,
wskutek czego dostała ropnego zapalenia opłucnej.
Musiano jej usunąć dwa żebra. Operowano ją w szpitalu
w Lizbonie, bez znieczulenia z uwagi na bardzo osłabione serce. Tam umarła 20 lutego 1920 r. Cierpienia
ofiarowała za grzeszników, za Ojca św., w intencji po-

koju na świecie. W 1951 r. ekshumowano jej ciało (już
drugi raz) i przeniesiono do bazyliki fatimskiej. Ciało
Hiacynty nie uległo rozkładowi. W czasie objawień
w 1917 r. widziała Matkę Bożą, ale z Nią nie rozmawiała.
13 lipca 1917 r. (trzecie z objawień) Łucja usłyszała od Matki Bożej takie słowa: „Jeżeli ludzie nie
przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa
XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej
nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to
wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za
liczne jego zbrodnie; będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego.” Zapisała Łucja
te słowa i one się spełniły. W styczniową noc 1938
r., tajemnicze i nadzwyczajne światło, intensywne,
obserwowali ludzie, także nasi mieszkańcy. Zacytuję,
co mówili moi rodzice i dziadkowie, kiedy jeszcze
żyli, o tym niezwykłym świetle, które spowiło niebo
w nocy 25 stycznia 1938 r.: „Ludzie wychodzili z domów
i z trwogą spoglądali na niebo, po którym zwolna posuwała się jasna łuna. Światło stawało się coraz jaskrawsze.
W momencie kulminacji, bielizna pościelowa w domu
była jasnoczerwona. Nazajutrz ludzie spotykali się. Jedni
pytali – Co to będzie? Inni mówili – Wojna będzie!”
To bezprecedensowe wydarzenie opisywały gazety.
Relacjonowała je m.in. „Gazeta Żorska” w numerze
z 28.01.1938 r.: „We wtorek dnia 25 stycznia od godz.
8.15 wieczorem obserwować można było na niebie
ciekawe zjawisko. W kierunku południowo – wschodnim ukazała się na niebie olbrzymia łuna w różnych
kolorach, która posuwała się na południowy zachód.
W związku z tym między ludźmi krążyły różne wersje.”
Dla wielu ludzi owe nietypowe zjawisko zwiastowało
nieszczęście. Za 1,5 roku wybuchła II wojna światowa,
której nieszczęśliwe skutki znamy.
Dobiega końca Rok Fatimski, który obfitował w wiele
uroczystych wydarzeń religijnych, także w naszej Ojczyźnie i diecezji. Jednym z ważniejszych była kanonizacja
dzieci fatimskich – Hiacynty i Franciszka - w maju br.
W artykule oparłem się m.in. na publikacji „Wszystko
o objawieniach z Fatimy.”
Jest to wydanie specjalne z okazji 100 – lecia objawień w Fatimie. Autorem jego jest ks. Jacek Molka.
Józef
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Wolni z łaski Boga

„Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu w niewoli, wysłuchał jego jęczenia (Wj 3, 7-9), zlitował się i stanął po naszej stronie, aby skruszył nieznośne nam więzy i oddał nam wolną,
niezależną i zjednoczoną ziemię ojców naszych. Tak jest. Z łaski Boga jesteśmy wolni w wolnej naszej Polsce” – pisał kardynał Adam Kakowski, metropolita warszawski, w liście do
duchowieństwa, nazajutrz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
prędko powstaje i równie prędko znika” – przestrzegał
u progu niepodległości biskup płocki.
W tej ważnej dla narodu chwili, warszawska kuria
wydała okolicznościowe zarządzenie. „Celem podziękowania Panu Bogu za oswobodzenie Ojczyzny naszej
od obcego najazdu i uproszenia błogosławieństwa dla
wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski, Władza
Archidiecezjalna poleca JJ. WW. Ks. Ks. Proboszczom
i Rektorom st. M. Warszawy w niedzielę 17 listopada
po sumie odśpiewać „Te Deum laudamus” wraz z modlitwą pro gratiarum actione oraz hymn narodowy”.
W pierwszym w wolnej Polsce, orędziu do Narodu,
z 10 grudnia 1918 roku biskupi wskazywali, iż odwiecznym fundamentem, na którym od wieków budowano
Rzeczpospolitą był Jezus Chrystus i Ewangelia. Tak
myśleli twórcy Konstytucji 3 maja rozpoczynając jej
tekst od słów „W imię Boga w Trójcy jedynego”. „Czym
jest pion w budowie domu, tym są przykazania Boże
w budowie państwa i Ojczyzny” – pisali.
Wiele miejsca w orędziu poświęcono także zagadnieniom oświaty i wychowania młodego pokolenia,
a szczególnie charakterowi szkoły. Biskupi zdecydowanie
przeciwstawili się ideom wprowadzenia tzw. szkoły
świeckiej. „Lecz niestety z wielką boleścią serca
stwierdzamy, że uwijają się wśród nas ci, którzy chcą
wyrzucić dawny fundament nadprzyrodzony przy
nowej budowie Polski, a nawet ogłaszają publicznie
programy budowania państwa bezwyznaniowego.
Oni to pod płaszczykiem wolności wyznań wygłaszają hasła o państwie bez Boga.”
Kończąc swe orędzie polscy biskupi ogłosili, iż „Oddajemy sprawę naszego narodu w ręce Tej, Która
była jego orędowniczką i ucieczką w przejściach
i cierpieniach. (...) Przyszłość nasza nie powstydzi
się przeszłości i pod tym samym stanie znakiem,
jak i przyszłość i weźmie to samo hasło historii
i dziejów: Regnum Poloniae – Regnum Mariae –
Królestwo Polski – to Królestwo Maryi.”
Joanna Wieliczka-Szarkowa
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„Rozpoczyna się dla nas nowa epoka bytu historycznego. (...) Wojna nagromadziła w społeczeństwie naszym wiele ruin nie tylko materialnych, ale i moralnych.
Odbudować Polskę ekonomicznie i materialnie będzie
łatwiej, odbudowa moralna trudniejsza z pewnością
i więcej wymagać będzie wysiłku. Przekonany wszakże
jestem, że ofiarnego trudu i mężnego wysiłku Wam nie
zabraknie. Wiadomo, iż przez wojnę rozluźniły się w wielu
wypadkach węzły rodzinne, zatraciło się poczucie cudzej
własności, i że w ogóle stępiał wśród ludzi zmysł moralny
i rozwydrzyły się złe obyczaje. Obowiązkiem więc jest
religii i jej głosicieli, biskupów i kapłanów, wzmacniać
narody w tym, czym się one okazały najbardziej słabymi.” - stwierdzał ks. bp Kakowski.
Już kilka tygodni wcześniej, 15 października 1918
roku, Ojciec Święty, Benedykt XV skierował Orędzie do
Narodu Polskiego. Wyraził w nim uznanie dla historycznych zasług Rzeczpospolitej w obronie cywilizacji
łacińskiej oraz radość z powodu bliskiego i nieuchronnego już odzyskania niepodległości.
List pasterski „z okazji narodzin Niepodległości”
10 listopada 1918 roku, wystosował ks. bp Antoni
Julian Nowowiejski z Płocka. Wskazywał on swym
diecezjanom obowiązki wobec wolnej i demokratycznej
ojczyzny. Wiele miejsca poświęcił sprawie przyszłych
wyborów. „Naród na posłów wybierać z pośród siebie
powinien ludzi najlepszych, to znaczy ludzi wysokich
zalet umysłu i serca. Nie tych wybierać należy, którzy
najwięcej krzyczą, najwięcej rzeczy niemożliwych do
spełnienia obiecują i sami się gwałtownie na te odpowiedzialne stanowisko narzucają, - ale tych tylko,
których życie nam znane daje pewność, że w sejmie
będą postępowali zgodnie z przykazaniami Bożemi,
będą dbali o wiarę i religię naszą, która jest podstawą
prawdziwego szczęścia. Na wybór posłów obojętnym
być nie można, bo od nich zależeć będzie prawdziwa
pomyślność narodu; dlatego wszyscy, jak jeden mąż
do wyborów stanąć powinni (...) Gdy prawa będą złe,
słusznie będziecie za to odpowiedzialni, boście złych posłów wybrali” – pisał ks. bp Nowowiejski. Jednocześnie
przypominał o powinnościach i obowiązkach władzy
wobec społeczeństwa. „Urzędom nie należy nadymać
się pychą, ale mieć zawsze na pamięci odpowiedzialność
przed Bogiem i ludźmi, jaka jest złączona z urzędem.
Raczej być należy sługą tych, nad którymi się urząd sprawuje, aniżeli wymagać od nich posług. Duchowieństwa
doczesne są krótkotrwałe i podobne do dymu. Który
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Gotowy na wszystko
„Tylko naród wolny duchowo i miłujący prawdę może trwać i tworzyć dla przyszłości tak, jak tworzyli
przyszłość powstańcy, padający na polu bitew, czy wieszczowie, którzy patrzyli daleko w przyszłość
jak Słowacki, który żyjąc na wygnaniu zdołał wypatrzeć Polaka na tronie św. Piotra. Tylko naród,
który ma zdrowego ducha i czułe sumienie, może tworzyć śmiałą przyszłość...” – mówił błogosławiony
ks. Jerzy Popiełuszko.
Na chrzcie w suchowolskim kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, urodzony we wsi
Okopy, 14 września 1947 roku syn
Marianny i Władysława Popiełuszków
otrzymał imię Alfons, na pamiątkę
świętego kapłana i biskupa, o którym
matka przeczytała w „Żywotach świętych”. Wszyscy wołali na niego Alek,
ale jako dorosły zmienił swe imię na
Jerzy. Wychował się w rodzinie, dla
której najważniejsza była silna wiara i wypełnianie przykazań. Z wiarą
łączył się w naturalny sposób patriotyzm. Po maturze
wybrał Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne
św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdyż chciał być jak
najbliżej Niepokalanowa.
W sierpniu 1980 roku, ks. Jerzy, na prośbę Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego, odprawił Mszę św.
dla strajkujących robotników w Hucie „Warszawa”.
W kościele św. Stanisława Kostki, celebrował co miesiąc Msze św. za Ojczyznę. Po wprowadzeniu stanu
wojennego otwarcie występował w swych homiliach
w obronie godności człowieka. Głośno wołał o przywrócenie „Solidarności”, uwolnienie internowanych
i więzionych. Piętnował zło, które szerzyli komuniści.
Zawsze jednak uznawał zasadę św. Pawła: „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Uczestniczył
w procesach przeciwko działaczom „Solidarności”,
wspomagał represjonowanych materialnie, przygotowywał m.in. paczki świąteczne dla dzieci, których
rodzice przebywali w więzieniu. Prowadził pogrzeb
zakatowanego na śmierć przez milicję warszawskiego
maturzysty Grzegorza Przemyka. Ksiądz Jerzy przyciągał do siebie tłumy. Na jego Msze św. za Ojczyznę
przyjeżdżały pielgrzymki z całej Polski. Wszystkim
potrafił dać nadzieję i odwagę do przetrwania.
Jego słowa, aktualne i dzisiaj, głosiły uniwersalne
prawdy i budziły wściekłość komunistycznej władzy.
„Proces nad Chrystusem trwa. Trwa proces nad Chrystusem w Jego braciach. Bo aktorzy dramatu i procesu
Chrystusa żyją nadal. Zmieniły się tylko ich nazwiska i twarze, zmieniły się daty i miejsca ich urodzin.
Zmieniają się metody, ale sam proces nad Chrystusem
trwa. Uczestniczą w nim ci wszyscy, którzy zadają ból

i cierpienie braciom swoim, ci, którzy
walczą z tym, za co Chrystus umierał na
krzyżu. Uczestniczą w nim ci wszyscy,
którzy usiłują budować na kłamstwie,
fałszu i półprawdach, którzy poniżają
godność ludzką, godność dziecka Bożego,
którzy zabierają współrodakom wartość
tak bardzo szanowaną przez samego Boga,
zabierają i ograniczają wolność. Jakież
podobieństwo i dzisiaj między Chrystusem
ociekającym krwią na krzyżu, a naszą
zbolałą Ojczyzną” – przekonywał.
Esbecy śledzili i prześladowali ks. Jerzego, próbowali go zastraszyć. Dręczyli anonimami,
w których grozili, że zostanie poderżnięty, powieszony,
ukrzyżowany. Był stale wzywany na przesłuchania.
Jednocześnie rozpętano przeciwko niemu propagandową kampanię nienawiści w telewizji, radiu i prasie,
zniesławiając go i nazywając „zdrajcą Ojczyzny i wrogiem narodu”. W końcu przygotowano plan zgładzenia
duszpasterza „Solidarności”. 19 października 1984 roku
funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa uprowadzili
ks. Jerzego i zamordowali. Trzej mordercy z MSW
zostali osądzeni, ale proces nie ujawnił faktycznych
inspiratorów zbrodni ze szczytów ówczesnej władzy.
Pogrzeb ks. Jerzego odbył się 3 listopada 1984 r.
w kościele św. Stanisława Kostki. W ostatniej drodze męczennikowi towarzyszyło pół miliona wiernych. Uroczystościom przewodniczył Prymas Polski,
ks. kard. Józef Glemp.
Po pogrzebie pamiętne słowa wypowiedział Ojciec
Święty Jan Paweł II, który w czasie kolejnej pielgrzymki
modlił się przy grobie ks. Jerzego. „Ażeby z tej śmierci
wyrosło dobro tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.
Matka ks. Jerzego, Marianna (zmarła w 2013 roku),
do końca swego życia była przykładem świętej kobiety-matki. Po śmierci syna powiedziała: „A dziś,
co pomyśleć matce! To jest kamień na całe życie już.
Nie życzę tym drabom, żeby oni się tak doczekali.
Niech im Pan Jezus daruje. Przecież nie z synem, tylko
z Bogiem walczyli”.
Ks. Jerzy został beatyfikowany w 2010 roku, a za
sprawą cudu dokonanego za jego wstawiennictwem
we Francji, droga do jego kanonizacji jest otwarta.
Joanna Wieliczka-Szarkowa
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Po co Matka Boża ciągle interweniuje?

W tylu miejscach na świecie słychać głos Maryi... Gietrzwałd, Lourd, La Salette, Fatima,
Guadalupe, Kibeho..... Dlaczego Ona ciągle się objawia, czego oczekuje?
wienia Matki Najświętszej. Oczywiście nikt nie wierzy
do czasu ukazania się ogółu mieszkańców znaków na
niebie: tańca słońca, jego zniknięcie, pojawienia się
zielonkawego księżyca, tańca gwiazd czy świetlistych
krzyży. Wówczas część społeczności przyjmuje do swego
serca wołanie Matki Bożej, prosząc ją o błogosławieństwo
niejednokrotnie zapomnianych różańców. W sumie mimo to jednak,
tak naprawdę niewielu uwierzyło
i przyjęło Jej przesłanie...
Można zapytać, jakie słowa Matka
Boża skierowałaby dziś do Polaków?
Czasem, gdy pesymizm przysłania mi patrzenie na świat, wydaje
się, że na naszej polskiej ziemi jest
podobnie – coraz więcej nas dzieli,
a coraz mniej łączy. Wydaje się też,
że „ten podział” stale jest podtrzymywany przez „nadgorliwych”, a nawet
przez nich wywoływany, pogłębiany. Wartości przechodzą do lamusa
i liczy się tylko „interes jednostek”
i nic więcej. Dlatego wydaje mi się,
że słowa Maryi niewiele różniłyby
się od tych z Kibeho. Obyśmy zatem
nigdy nie przebudzili się pewnego
poranka, w sytuacji kiedy w naszym
sercu zamiast miłości, współczucia i poczucia jedności
pozostanie tylko ból, rozgoryczenie, a nawet nienawiść.
W życiu tak bywa, że zawsze wydaje się, że zło nas nie
dotyczy i nie ma nad nami władzy. To problem innych
– nie mój. Ale gdy coraz trudniej jest nam uklęknąć do
modlitwy, uważajmy, bo każdy kolejny dzień bez Boga
otwiera drzwi złu.
Słowa Matki z Kibeho, które zawsze warto rozważyć
w swoim sercu:
• „Kocham was bardzo, kocham was, bardzo was kocham!
Nigdy nie zapomnijcie o miłości, jaką mam do was”
• „Mówię do was, ale nie słuchacie. Chcę was podźwignąć, a wciąż nie chcecie wstać. Wołam was, a udajecie
głuchych. Kiedy zaczniecie czynić to, o co was proszę?
Jesteście obojętni na wszystkie Moje wezwania. Kiedy
zaczniecie się interesować tym, co pragnę Wam powiedzieć? Daję wam wiele znaków, a ciągle nie wierzycie.
Jak długo będziecie głusi na Moje wezwania?”
• „Świat podąża bardzo złą drogą, popełnia się wiele
grzechów, królują perfidia i rywalizacja, nie ma zgody.
(…) Świat zmierza do tego, by zapaść się w otchłań,
zlewa się w jedno obrzydliwe państwo; i jeśli nie będziecie żałować i nie przemienicie waszych serc, wszyscy
zapadniecie się w otchłań. Na świecie króluje egoizm,
nienawiść, nieczystość i bezbożność. Z tego powodu
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Matka Boga - Maryja, to nasza matka. Nasza, czyli nie
tylko moja, ale każdego człowieka na tym świecie. Ona kocha każde ze swych dzieci miłością, która przekracza nasze
ludzkie rozumienie. Miłość do swych dzieci nie pozwala
Jej na obojętne patrzenie gdy ukochane dzieci wzajemnie się krzywdzą. Jej serce przepełnia boleść patrząc jak
niemal prześcigamy się w zapatrzeniu
w siebie, w egoizmie i niejednokrotnie
w okrucieństwie, całkowicie zapominając o życiu w miłości. Jak każda
matka napomina, tłumacząc i wskazując
właściwą drogę. Jednak mimo licznych
interwencji z nieba okazuje się, że nie
chcemy słuchać Jej głosu, nie chcemy
wierzyć, nie chcemy zmieniać utartych
schematów życiowych i w efekcie coraz
bardziej oddalamy się od Boga.
Zastanawiając się nad licznymi przesłaniami Maryi, niezwykle wymowne są dla mnie objawienia z Kibeho.
W niewielkiej afrykańskiej wiosce na
południu Rwandy, w latach 1981-1989
Matka Boża ukazywała się trzem uczennicom liceum ubolewając nad zanikiem
wiary młodych ludzi, zepsuciem polityków i ogólnym bezprawiem. Matka
nawołuje ludność do pokuty i nawrócenia, ostrzega przed falą okrutnych zbrodni - straszliwego
ludobójstwa, będącego rezultatem życia bez miłości. Mimo
objawień Maryjnych zabrakło jednak wiary i nawrócenia
serc, które mogło zapobiec mającym miejsce w kilkanaście
lat później tragicznym wydarzeniom. Matka ostrzegała
przed tym ludobójstwem ukazując uczennicom rzeki pełne
krwi, mordujących się ludzi, porozrzucane i pozbawione
głów zmasakrowane ciała, których nie miał kto pochować. Jednak nikt nie wierzył wtedy, że dojdzie wśród
nich do takiego okrucieństwa. Tymczasem, ta straszna
przepowiednia sprawdziła się w 1994, kiedy to doszło do
bratobójczych, niezwykle okrutnych walk między plemionami Hutu i Tutsi. Zginęło ponad milion ludzi, a tysiące
zostało okaleczonych. Zabijano dzieci, kobiety i mężczyzn
podpalając ich żywcem, odcinając kończyny, dokonując
najstraszliwszych masakr w kościołach i szpitalach. Najdziwniejszym wydaje się to, że cudem ocalały rodziny,
które podczas straszliwej rzezi z polecenia Najświętszej
Matki paliły poświęcone świece.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że Matka Boża przychodzi do Kibeho, w czasie nasilających się podziałów,
w czasie zaniku wiary, kiedy prawie nikt już nie odmawia
różańca, a duchowni są zdania, że modlitwa ta utraciła
swój sens. I właśnie, tam gdzie „wiara, traktowana jest
jako przeżytek, relikt przeszłości” mają miejsca obja-
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ZŁOTA POLSKA JESIEŃ JEST POSZUKIWANA W RUDNIKU!
należy niezwłocznie żałować, nie zatwardzać serca,
wyrzec się grzechu i praktykować Boże przykazania.”
• „Obudźcie się. Wstańcie. Obmyjcie się i rozejrzyjcie
uważnie. Musicie oddać się modlitwie. Musicie rozwinąć w sobie cnót miłości, oddania i pokory (...)Okażcie
skruchę, żałujcie, żałujcie! Nawróćcie się kiedy jeszcze
jest czas”
• „Mówię do was, którzy posiadacie władzę, a którzy
reprezentujecie naród: ratujcie ludzi, a nie bądźcie
ich oprawcami. Nie okradajcie ich, dzielcie się z innymi. Uważajcie, aby nie tyranizować tych, którzy chcą
wytknąć wam błędy. Mówię to do was, powtarzam
wam; nie wolno nic złego czynić tym, którzy kochają
bliźnich, stają w ich obronie, walczą o poszanowanie
dla ich życia i dla prawdy, są dobrzy i walczą o to, aby
Bóg był kochany i czczony.”
• „Ludzie współcześni nie czują już tego zła, które czynią. Kiedy ktoś popełni grzech, nie przyznaje się, że źle
postąpił. Proszę was, żałujcie za grzechy. Jeśli będziecie
odmawiać tę Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając

ją, będziecie mieli siłę do wzbudzenia w sobie skruchy.
Dzisiaj wielu ludzi nie potrafi już prosić o przebaczenie. Ci ludzie znów krzyżują Syna Bożego. Przyszłam
wam o tym przypomnieć, szczególnie tu, w Rwandzie,
gdyż znajduję tu jeszcze ludzi pokornych, którzy nie są
przywiązani do bogactw ani do pieniędzy.”
Matka Boża nawołując do odmawiania Różańca do
Siedmiu Boleści, wyznała, że nie jest On po to, aby zastąpić zwykły Różaniec, ale uzupełnić go, ponieważ skupia
się przede wszystkim na tajemnicach bolesnych Jezusa
i Jego Matki. Z odmawianiem różańca wiąże się obietnica,
że dzięki temu nabożeństwu najtwardsze serca doznają
łaski nawrócenia, zostajemy uwolnieni od różnych złych
obsesji i zniewoleń. Słabości naszego charakteru zostaną uzdrowione, poznany głębię wielu Bożych tajemnic,
a w naszych rodzinach zapanuje pokój.
Jestem przekonana, że trzeba nam szczególnie każdego dnia odmawiać różaniec, aby pozostać na zawsze
oddanym dzieckiem Maryi.
Parafianka
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Złota polska jesień
jest poszukiwana w Rudniku!!!
I babie lato, i kolorowe liście, które niczym najwspanialszy artysta malują świat, i słońce przypiekające
w nos – tego wszystkiego wypatrywaliśmy. Pierwsze
dni jesieni zafundowały nam zimno i pluchę taką, że
aż niektórzy dostawali gęsiej skórki i z zakamarków
powyciągali zimowe kurtki. Ale na szczęście ostanie dni
września i do połowy października i oby jak najdłużej,
jest piękna pogoda. Aura ta sprzyja wycieczkom krajoznawczym i tym przechadzkom po lesie za grzybami,
których w tym roku jakby więcej urosło.
W sobotę 30 września nasza szkoła wzięła udział
w 48 Rajdzie Górski PTTK na „Pożegnanie lata”. Nasze nogi niosły nas przez malownicze okolice: Wisły
Dziechcinki, Stożka, Małego Stożka, Doliny Łabajów aż
po Wisłę Głębce. Była piękna pogoda i mogliśmy się
nacieszyć widokami „niczym nie z tej ziemi”.
W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, tj. 13 października miały miejsce dwa „pasowania”. O ile się nie
mylę, to pierwszy raz w historii naszej placówki odbyło
się przyjęcie w poczet pełnoprawnych uczestników
przedszkola najmłodszych naszych dzieci. Dokonało
się to w Cieszynie, w osławionym „Fikołku”. Wszystkie
przedszkolaki udały się tam na wycieczkę pod bacznym okiem pań, aby w atmosferze zabawy i nauki
przeżyć to uroczyste wydarzenie. W tym samym czasie
w naszej szkole odbyła się o wiele ważniejsza uroczy-

stość – pasowanie na pierwszoklasistę. Tego zaszczytu
dostąpili w obecności rodziców, dziadków, starszych
kolegów i koleżanek oraz nauczycieli i pracowników
szkoły następujący uczniowie: Anna Gabzdyl, Wojciech
Lebioda, Stanisław Szewczyk, Błażej Kędziera i Paweł
Wawrzyczek. Po uroczystej akademii udaliśmy się
na poczęstunek.
16 października w Zamarskach odbył się Międzyszkolny Bieg Niepodległości 2017. I myśmy tam byli
i wszyscy zwyciężyli, bo wrócili z dyplomami: Ania,
Paweł, Adam, Igor, Kacper i Wojtek; a Igor Kędziera

OGŁOSZENIA
to nawet zajął III miejsce w kategorii chłopców klas
I-III. Gratulujemy i prosimy o więcej.
Gdy ktoś czyta ten artykuł to może pomyśleć, że my
wszystko robimy byle się tylko nie uczyć. Bo wycieczki,
wyjazdy, uroczyste akademie, rywalizacja sportowa
a czy się uczymy? O nauce będzie później, a na razie
kolejne wydarzenia. 18 października zorganizowaliśmy
warsztaty kulinarne. Jeść to my lubimy i obiadki i dodatki
oraz smakołyki. Były koktajle, napoje i zdrowe batony
– tylko palce lizać. Zaś 20 października przedszkolaki
przyszły wystrojeni i uczesani bo robili im zdjęcia, które
będzie można zobaczyć w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”.
Zakończyliśmy projekt „Piaskownica”, a wraz z nim
warsztaty dla mam i dzieci według metody Weroniki
Sherbone, niepłatne zajęcia z aerobiku i Nording Walking, warsztaty kulinarne ze zdrowej żywności. Projekt
był współfinansowany z programu grantowego „Działaj
lokalnie X”. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
wdrożony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.
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Oczywiście oprócz tych wszystkich wydarzeń spektakularnych w naszej placówce trwa systematyczna
praca z przedszkolakami i szkolniakami. Przerabiamy
nowy materiał; powtarzamy poznaną wiedzę; pytamy
się; piszemy sprawdziany, testy i kartkówki; uczymy się
czytać pisać, liczyć, opowiadać; poznajemy przyrodę
i historię i tradycje. Jednym słowem nauka wrze!
Na koniec zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich, którym nie obce jest dobro naszych dzieci, szczególnie prosimy rodziców i dziadków, o włączenie się
w pomoc przy organizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu corocznego kiermaszu świątecznego,
z którego dochód pozwoli dofinansować naszą placówkę.
Zbieramy także nakrętki dzięki czemu będziemy mogli
wesprzeć rehabilitację Szymka. Wszystkim za dar serca
serdecznie dziękujemy.
Więcej informacji i zdjęć znajdą Państwo na stronie
internetowej Naszej Szkoły: psprudnik.strefa.pl. Zachęcamy do śledzenia wydarzeń także na Facebooku
Powszechnej Szkoły w Rudniku

Ogłoszenia Duszpasterskie
4. Wypominki za Zmarłych można składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. W ciągu całego
tygodnia / 1. - 8. XI. / 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 sobotę, 11 listopada przypada Święto Niepodległości. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny
w Rudniku o 9.30 i w i w kościele parafialnym
o godz. 11.00. Zapraszamy poczty sztandarowe,
dzieci, młodzież, panie w strojach regionalnych,
oraz wszystkich wiernych do licznego udziału.
7. W sobotę, 18 listopada imieniny obchodzi Ksiądz
Biskup Roman Pindel. Pamiętamy o modlitwie w intencji Biskupa Bielsko-Żywieckiego i całej diecezji.
8. We wtorek, 21 listopada imieniny obchodzi Ks. Biskup Janusz Zimniak. Pamiętamy o modlitwie
w intencji Ks. Biskupa Seniora.
9. W niedzielę, 26 listopada, obchodzimy 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, spełniając
zwykłe warunki odpustu. Jest to główne święto
patronalne Akcji Katolickiej.
Na sumie o godz. 11.00 - Chrzty i Roczki. Nauka
chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w piątek,
24 listopada po wieczornej Mszy św.

Listopad 2017 ANIOŁ KOŃCZYCKI

1. W środę, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich
Świętych. W radosną uroczystość gromadzimy się
na Eucharystii, aby wspominać i modlić się do tych
wszystkich, którzy zakończyli już swoje ziemskie
pielgrzymowanie i cieszą się chwałą zbawionych
w niebie.
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 czwartek, 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.
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INTENCJE

INTENCJE MSZALNE

01.11.2017 ŚRODA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH
7.30
9.30

Za Parafian
Rudnik: Za + Edwarda Bijok w 37 rocznicę śmierci,
żonę Amalię.
11.00 Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek,
++ z rodzin Urbaniec, Mołek Konig, Kamiński oraz
o opiekę Opatrzności Bożej nad rodziną.
14.00 Nabożeństwo za Zmarłych

02.11.2017 I Czwartek Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych
8.00
9.30
16.30
17.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Rudnik: W intencji Papieża
Różaniec za Zmarłych
1. Za ++ Marię Bijok, męża Emila, synową Martę, brata Wilhelma, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Bijok
i Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.
2. Za ++ Annę, Jana Pinkas, ich rodziców, rodzeństwo,
Antoninę i Adolfa Czempiel, syna Karola, ++ z rodzin
Stuś i Chmiel, dusze w czyśćcu cierpiące.

03.11.2017 I Piątek

16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Borski, 2 żony : Martę i Franciszkę, rodziców z obu stron; za domostwo do Opatrzności Bożej.
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Rozalię Majchrzak, jej rodziców, teściów, ++ z rodziny.

04.11.2017 I Sobota Wspomnienie Św. Karola
Boromeusza, biskupa

8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ Krystynę, Władysława Biegun, Małgorzatę Machnik, wszystkich ++ z rodzin Machnik, Biegun, Prus, Malik; domostwo do Opatrzności Bożej.

05.11.2017 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
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7.30

Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, brata Bronisława,
teściów Helenę, Bronisława Kula, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
9.30 Rudnik: Za ++ Jana Piekar, żonę Alojzję, Władysława,
Walerię Tengler, dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za + Erwina Żyłę w 7 rocznicę śmierci.
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ Helenę Goryczka, syna Bogusława, ++ rodziców
i teściów, siostrę Marię; domostwo do Opatrzności Bożej.

06.11.2017 Poniedziałek
8.00

Za ++ Otylię i Karola Foltyn, Antoninę i Henryka Tomica, Stefanię i Karola Czakon.
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za + Józefa Walicę - od siostrzenicy Renaty z mężem Adamem.

07.11.2017 Wtorek
8.00

Za ++ Annę, Władysława Straszak, ++ z rodzin Straszak i Bromblik.
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ Annę Szajter, mężów Karola i Alojzego, syna
Edwarda, Józefa i Marię Szajter, synową Marię, ++ z rodzin Biśto i Matuszek.

08.11.2017 Środa
16.00

Rudnik: Za ++ Franciszka Tomicę, żonę Joannę, Jana
Parchańskiego, żonę Stefanię, córkę Helenę, dusze
w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ najbliższych z rodziny oraz sąsiadów i znajomych.

09.11.2017 Czwartek ŚWIETO ROCZNICY
POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

17.00 1. Za + Emila Szuster w 14 rocznicę śmierci; za domostwo do Opatrzności Bożej.
2. Za ++ Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława, Teresę, Henryka Morawiec, syna Władysława, córkę Marię ; domostwo do Opatrzności Bożej.

10.11.2017 Piątek Wspomnienie Św. Leona Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła

16.00 Rudnik: Za ++ Józefa, Annę Czepczor, synów Józefa
i Tadeusza, Zofię, Józefa Machej, syna Bolesława, zięcia
Stefana, ++ Księży pracujących w naszej Parafii.
17.00 Msza św. szkolna: 1. Za + Józefa Walicę - od siostrzeńca
Krzysztofa z rodziną.
2. Za ++ Janusza Foltyn, Józefa, Franciszkę, Antoniego, Annę Foltyn, Karola, Annę Owczarzy, ++ dziadków
z obu stron.

11.11.2017 Sobota Wspomnienie Św. Marcina z Tours,
biskupa - ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI

9.30 Rudnik: W intencji Ojczyzny
11.00 W intencji Ojczyzny
17.00 Za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, zięcia Józefa, córki Bronisławę i Marię, + Józefa Żyłę , dusze w czyśćcu cierpiące.

12.11.2017 NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA
7.30
9.30

Za + Stanisława Kuczaj.
Rudnik: 1. Za ++ Bronisława Gabzdyl w 27 rocznicę
śmierci, ojców, brata Józefa, żonę Helenę, Joannę Gabzdyl, dziadków Rudolfa Justynę Chmiel, syna Franciszka, córkę Justynę, męża Józefa, syna Władysława, Annę
Josiek, Marię Gawron, ++ z rodzin Chmiel, Gabzdyl,
Żyła, Tomica, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do
Opatrzności Bożej.
2. Za + Elżbietę Hanzel - 6 tyg. po śmierci; za domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00 Z okazji 50 - tych urodzin Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej na dalsze lata życia.
16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Irenę, Władysława Hanzel, rodziców, teściów,
++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

13.11.2017 Poniedziałek Wspomnienie Świętych
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski.
8.00

Za + Zofię Kuś - od rodzin Herman, Łozowski, Szewczyk, Błasiak i Bijok.
17.00 Za ++ Andrzeja Warzechę, teściów Adelajdę, Józefa
Dzierżęga, szwagra Kazimierza, ++ z rodzin Warzecha,
Sitko i Dzierżęga.

14.11.2017 Wtorek
8.00

Za + Józefa Walicę - od Zakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ ,, Solidarność „ wraz z Kołem
Emerytów PKP ,,CALGO „ S.A. - Południowy Zakład Spółki w Katowicach.

INTENCJE
17.00 Za ++ Martę, Teofila Wawrzyczek, syna Władysława,
zięcia Waldemara, Annę, Ferdynanda Bierski, Marię
Szajter, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

15.11.2017 Środa

16.00 Rudnik: Za ++ Emilię, Franciszka Grzybek, synów, synową, wnuka Józefa.
17.00 Za ++ rodziców Zofię, Jana Gremlik.

16.11.2017 Czwartek

17.00 1. Za ++ Jerzego Błasiak w 6 rocznicę śmierci, jego rodziców ; domostwo do Opatrzności Bożej.
2. Za + Danutę Cholewik w 1 rocznicę śmierci.
21.00 Apel Jasnogórski

17.11.2017 Piątek Wspomnienie Św. Elżbiety
Węgierskiej, zakonnicy

16.00 Rudnik: Za ++ Stefanię, Emila Janota, syna Józefa, rodziców, rodzeństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona.

18.11.2017 Sobota Wspomnienie Bł. Karoliny
Kózkówny, dziewicy i męczennicy

8.00 Za + Józefa Walicę, - od Bożeny i Rafała z rodziną.
17.00 Z okazji 70 urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu.

19.11.2017 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30

Za ++ Edwarda i Leopolda, Genowefę i Józefa Gawłowskich, ++ z rodziny.
9.30 Rudnik: Za + syna Adriana Klocka w 8 rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
11.00 1. Z okazji 60 - lecia pożycia małżeńskiego Elżbiety
i Józefa oraz 80 urodzin Elżbiety z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w 25
rocznicę urodzin Małgorzaty, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata.
16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Justynę, Wiktora Stoszek, Stefana Bizoń, Wiktora Hernik

20.11.2017 Poniedziałek Wspomnienie Św. Rafała
Kalinowskiego, prezbitera

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.11.2017 Czwartek
17.00 1. Za ++ Joannę, Pawła, Józefa i Martę Tomosz, Mariannę, Józefa, Emilię, Alojzego, Agnieszkę, Jurgała,
Zofię, Henryka Folwarczny, domostwo do Opatrzności Bożej.
2. Za ++ Ferdynanda Świeży, dziadków Annę i Antoniego, ++ rodzeństwo Karola, Eugenię, Elżbietę, + zięcia.

24.11.2017 Piątek Wspomnienie Świętych
męczenników Andrzeja Dung - Lac, prezbitera
i Towarzyszy

16.00 Rudnik: Za ++ Władysławę i Franciszka Kłósko, rodziców, braci i siostry, + Witolda Noga.
17.00 Msza św. szkolna: - 6 tyg.
25.11.2017 Sobota
8.00 Za + Marię Jurgała - od Małgorzaty i Aleksandry.
17.00 Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnuka
Bartłomieja, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

26.11.2017 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
7.30

W intencji Żyjących i ++ Członków Adoracji Nocnej
w Rodzinach.
9.30 Rudnik: Za ++ Lidię Majkut, Adolfa Kałużę, rodziców
Otylię, Gustawa Wawrzyczek, Genowefę, Mieczysława Majkut; domostwo do Opatrzności Bożej.
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.

27.11.2017 Poniedziałek
8.00

Za + Martę Zorychta - od siostrzenicy Anny z Kończyc Małych.
17.00 Za ++ Tadeusza Mitas w 2 rocznicę śmierci, żonę Helenę, Bronisława Stuchlika, wszystkich ++ z rodziny.

28.11.2017 Wtorek

8.00 Za + Stanisława Jurgałę - od rodzin Machej i Majętny.
17.00 Za ++ Pawła Czendlik, żonę Emilię, rodziców, rodzeństwo z obu stron, teściów Annę, Franciszka Fujcik oraz
Mieczysława Fujcik, Karola Herok, Dariusza Wilczyńskiego, ++ z rodzin Czendlik, Mazurek, Fujcik, dusze
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

29.11.2017 Środa

Za ++ Józefa, Anielę i Marcina Jakubiec, Emilię i Franciszka Matuszek, ++ z rodziny.
17.00 Za ++ Annę Parchańską w 21 rocznicę śmierci, męża
Józefa, ++ z rodzin Parchański, Tomica i Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.00 Rudnik: Za ++ Helenę, Wiktora Żyła, ich rodziców,
zięcia Franciszka, Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę,
mila, Eugeniusza, Marię Jurgała, Zofię, Gabriela Machej; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Z okazji 15 urodzin Wiktorii z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
Dary Ducha Świętego i zdrowie w dalszym życiu.

16.00 Rudnik: Za ++ Marię, Alojzego Wawrzyczek, Stefanię,
Alojzego Tomica, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Za ++ Marię Szymeczek, 2 mężów, ++ wszystkich Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

17.00 1. Z okazji 40 urodzin Barbary z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.
2. Za + Irenę Żyła w 1 rocznicę śmierci, rodziców Helenę i Wiktora.

21.11.2017 Wtorek Wspomnienie Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny
8.00

22.11.2017 Środa Wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy
i męczennicy

30.11.2017 Czwartek ŚWIETO ŚW. ANDRZEJA,
APOSTOŁA
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8.00 Za + Emila Kuchejdę.
17.00 Za + Stanisława Botorek w 1 rocznicę śmierci.
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OGŁOSZENIA

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
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
20.11. – Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego
21.11. – Wspomnienie Ofiarowania NMP
22.11. – Wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
24.11. – Wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Dung
- Lac, prezbitera Towarzyszy
26.11. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA
30.11. – Święto Św. Andrzeja, Apostoła

Nabożeństwa Pompejańskie
22 listopada (tj. środa)
godzina 19.00

Zapraszamy do licznego udziału
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SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
03. XI. – Podkaczok - piątek
ul. Spacerowa 63, 59, 57, 55, 43
10. XI. – Podkaczok - piątek
ul. Spacerowa 39, 35, 21
ul. Podlesie 8, 12, 14
17. XI. – Wygoda - piątek
ul. Podlesie 3, 7, 18, 13, 4, 2, 1 A
24. XI. – Wygoda - piątek
ul. Spacerowa 5, 5 A, 9
ul. Wygoda 2
ul. Dworcowa 5
01. XII. - Wygoda - piątek
ul. Wygoda 4, 5, 7, 8
ul. Cieszyńska 53

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 każdy 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 - Nowenna
Pompejańska
I Czwartek – nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej
Maryi Panny
Spowiedź św. – w tygodniu pół godziny
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota – godzinę
przed Mszą św.
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,
w godz. 9.00 – 12.00;
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00
Odwiedziny Chorych – w I sobotę tj. 04. XI. - od godz. 9.00

Spotkania:

DZIECI MARYI - wtorek - 12.30 - Szkoła Podst.
DZIECI MARYI - RUDNIK - sobota - 12.30 - Szkoła Podst.
SŁUŻBA LITURGICZNA – środa - po Mszy św.
MINISTRANCI RUDNIK – środa - po Mszy św.
MŁODZIEŻ - piątek - po Mszy św.
KRĄG BIBLIJNY - piątek godz. 19.00
Wspólnota Różańcowa – I sobota miesiąca o godz.
7.30 – Różaniec, Msza św.

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny: Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, ks. Mariusz Zemanek, Anna Matuszek,
			
Józef Żyła, Tadeusz Machej, Krystyna Stoszek, Monika Tatka,
			Joanna Wieliczka-Szarkowa, Sylwia Grzebień, Dorota Klimosz
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.

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE

