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w świętych obcowanie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny
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Listopadowa zaduma
,,Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru, dni jego jak cień mijają.” Ps 144,4

– Gienryk (Henryk). Daleko zaszedłeś w swojej karie-
rze Jewgienij, bo następny stopnień, to już generał.
Śmieje się. Chce rozmawiać ze mną o religii. Do tego 
typu dyskusji trzeba jednak określić płaszczyznę roz-
mowy.
– Jesteś wierzący?
– Ochrzczony, ale niewierzący.
– To słuchaj Jewgienij – jeżeli po tym życiu nic już 
nie ma, to w zasadzie nasze życie nie jest aż tak bar-
dzo ważne.
– Henryk, powiedz mi – gdzie jest Bóg i ci wszyscy, 
co pomarli?
Dalsza rozmowa nawet w języku polskim byłaby dość 
trudna. Określone miejsce związane jest ze światem 
materialnym, a nie duchowym. Nie znam aż tak do-
brze języka rosyjskiego, więc wykręcam się żartem.
– Jewgienij, nie naśladuj Gagarina, który miał stwier-
dzić, że w kosmosie nie dostrzegł Boga.
Jewgienij milknie. Za chwilę podtyka mi pod nos 
kanapki i kurczaki, które przygotowała dla niego 
troskliwa dłoń żony:
– Jedz Henryk, bo przed nami jeszcze długa droga.

Wiara jest wielkim skarbem. To ona jest tą drogo-
cenną, zagubioną perłą z ewangelicznej przypowieści, 
której szukała kobieta wraz ze swoimi sąsiadkami. To 
ona jest owym krzewem gorczycy, który z maleńkiego 
ziarnka wyrasta na ogromną roślinę. To ona jest owym 
skarbem ukrytym w roli, którą nabył gospodarz, bo 
uznał, że dla niego warto sprzedać wszystko inne. 
Żyjmy prawdą o ,,świętych obcowaniu”! A jak wygląda 
moja modlitwa za zmarłych?

Fragment książki Henryka Majkrzaka SCJ

Do czego porównać życie człowieka? Kiedy zastana-
wiamy się nad naszym życiem, to możemy powiedzieć, 
że człowiek jest jak trawa, co rośnie: rankiem kwitnie 
i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha. Popatrz 
na twoje ciało, na żyły i ścięgna. Są zbudowane z nie-
zwykle kruchego materiału. Dokąd uciekniesz więc 
przed śmiercią?

W tych dniach częściej niż zazwyczaj pochylamy 
się nad grobami naszych bliskich. Niekiedy czytamy 
napisy umieszczone na ich grobach. Ktoś na przykład 
kazał umieścić krótki, ale niezwykle wymowny napis: 
,,Wierzę w życie wieczne”. Ktoś inny na nagrobku 
bliskiej osoby umieścił niemniej wymowny napis: 
,,Kochaliśmy go za życia, dziś modlimy się za nie-
go”. Jeden z napisów zawiera ciekawą prośbę: ,,Niech 
cię nie smucą nasze łzy”. Ktoś nie mógł się pogodzić 
z wolą Bożą i dlatego kazał wyryć na nagrobku słowa: 
,,Smutna dla nas wola Twoja Panie”. Jeszcze ktoś inny 
całe życie żył spotkaniem z Bogiem i dlatego na jego 
nagrobku napisano tylko trzy słowa: ,,Idę do Ojca”. Ktoś 
inny lakonicznie wyraził swoją wiarę w lepsze życie: 
,,Zmienił mieszkanie na lepsze”, wreszcie ktoś inny 
wyznał swoją wiarę w świętych obcowanie: ,,Nadal 
żyjesz w naszych sercach”.

W tych dniach częściej niż zazwyczaj modlimy się 
za zmarłych. Przypomina mi się rozmowa z jedną 
z kobiet, która wyrażała swoje obawy:
– Proszę księdza, boję się zmarłych i boję się chodzić 
na cmentarz.
– Czy słyszała pani o tym, aby zmarły zrobił krzyw-
dę żyjącemu?
– Nie, nigdy o tym nie słyszałam.
– Strzeżmy się więc żywych, którzy niekiedy mogą 
mieć złe zamiary w stosunku do naszej osoby, na-
tomiast za zmarłych módlmy się, bo oni potrzebują 
naszej pomocy. Oni nas nie skrzywdzą!

Jakże szczęśliwi jesteśmy, że możemy z wiarą spojrzeć 
na życie i śmierć naszych bliskich. Wiara, to dar od 
Boga. Nie każdy ten dar otrzymał, ale każdy może 
o niego prosić w modlitwie. Wrzesień 2005 roku. 
Nocna jazda pociągiem z Ałmaty do Astany w dalekim 
Kazachstanie. Naprzeciw mnie siedzi cywil, który 
uważnie przygląda się jak modlę się. Odmawiam 
Liturgię godzin (brewiarz). W pewnym momencie 
przedstawia się:
– Jewgienij, pułkownik wojska kazachskiego. 
Odpowiadam równie dziarsko.
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KORZYSTANIE Z DARU WOLNOŚCI

Korzystanie z daru wolności
Przed miesiącem pisałem o istnieniu aniołów stróżów. Później przypadkowo, słuchając 

radia, usłyszałem pytanie osoby do prowadzącego audycję księdza: „Jeśli każdy człowiek ma 
anioła stróża, który go strzeże przed złem, to dlaczego tak wielu ludzi popełnia zło? Czyżby ten 
anioł nie czuwał wówczas nad nimi?”

do zmierzenia przestrzeniami Wszechświata. W tejże 
kołysce najważniejszy jest człowiek jako byt osobowy, 
który to wszystko potrafi badać i poznawać, ująć w swoje 
ręce i tym się cieszyć. Dopiero w człowieku wszystko 
nabiera sensu, bo tylko on ma głos i może udzielać 
odpowiedzi ma wyzwania, może wielbić i dziękować. 
W tej kołysce, gdy już się człowiek obudzi może zawo-
łać: „Panie, dziękuję Ci; wprawdzie ona mnie trochę 
krępuje, ale dałeś mi wolność!” Ta wolność jednak 
może się zwrócić przeciw kołysce, a więc przeciwko 

odwiecznym prawom. Czyż 
nie jest tego przykładem ła-
manie przez ludzi praw: do 
odpoczynku i świętowania 
dnia świątecznego, skłonność 
do narkomanii czy alkoholi-
zmu, chciwość, grabieże, nie-
nawiść, zdrady, zabójstwa, 
oszustwa? Do czego łamanie 

tych praw prowadzi? Czy człowiek przedkładając swoją 
wolę nad wolę Stwórcy nie uśmierca samego siebie?

Nie jest prawda, że Boże przykazania ograniczają 
wolność człowieka. Mądrość Boża dała je, abyśmy 
byli szczęśliwi. Bóg stworzył człowieka, dał mu przy-
kazania, ale nie przymusza go do ich przestrzegania, 
nie stosuje przemocy. Przymus wykluczyłby miłość. 
Bóg nie kieruje się przemocą, obcy jest mu też odwet. 
Czasem człowiek mówi Bogu: „Nie kocham cię”; wtedy 
On odpowiada: „Kocham cię jeszcze bardziej.” 

Bóg działa poprzez swoich niewidzialnych posłańców 
– aniołów. Na naszą wolną wolę oddziałuje zły anioł – 
szatan – kusiciel. On też ma na nas zły wpływ, ale tylko 
wtedy, gdy mu na to pozwolimy (gdy ulegniemy jego 
pokusie). Pokusa jest czymś w rodzaju półszeptu ku 
złemu. Dzięki Bogu, że mamy Anioła Stróża, który też 
kieruje do nas podszepty, ale ku dobremu. Możemy to 
nazwać dobrymi natchnieniami, jakby podpowiedzia-
mi. Przykład: ktoś planuje, że jutro ostro się zemści 
na swoim sąsiedzie; obmyśla zemstę, ale wieczorem 
jeszcze raz przemyśla… i przychodzi mu na myśl, aby 
odstąpić od zamiaru. Mówi potem: coś mnie natchnęło.

Od nas wyłącznie zależy, których podszeptów po-
słuchamy, którym ulegniemy. Anioł Stróż do niczego 
nas nie przymusza. Proponuje tylko, szanując naszą 
wolną wolę. Nie ingeruje w nią. Strzeże człowieka, 
ale nie zastępuje go w jego wyborach. Wolny wybór 
– decyzję pozostawia zawsze człowiekowi.

Józef

Gdyby mi przyszło na to pytanie odpowiedzieć, 
byłbym zaskoczony i musiałbym większą chwilę po-
myśleć. Ponieważ tej kwestii w swoim artykule nie 
poruszyłem, dziś powracam do tego tematu ponownie, 
aby uzupełnić. Wysłuchałem jasnej, wyczerpującej 
i przekonywującej odpowiedzi na to pytanie i uważam, 
że mogę się z tą odpowiedzią podzielić. Cały problem 
zadającego takie pytanie tkwi w tym, że zapomniał on 
o prawdzie ważnej – o tym, że Bóg stworzył człowieka 
jako istotę wolną.

Odbiegnę na chwilę 
od zadanego pytania, aby 
wpierw uprzytomnić, czym 
jest wolna wola człowieka 
i jak wielki dar od Boga 
ona stanowi.

Dzieje ludzkości można 
rozpatrywać jako nieprze-
rwaną i uporczywą walkę 
o wolność, o dążenie do niej. Rozwój człowieka, zarów-
no fizyczny jak i społeczny, nigdy nie był bez oporów. 
Wojny, konflikty z powodu ciemiężenia, ucisku toczyły 
się zawsze. Człowiek pragnął zawsze wyzwolenia 
(wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej). Z biegiem 
czasu ludzkość pokonywała  trudności, by wyzwolić 
się jarzma wrogich człowiekowi sił przyrody. Tak wy-
zwalał się człowiek od kaprysów pogody, uciążliwości 
klimatu, od upałów i zimna, budował domy, ogrzewał 
je, nauczył się chronić przed burzami. Ludzkość zapa-
dała na różne choroby (trąd, dżuma, cholera, ospa). 
Wiele wysiłków włożono w to, by się od nich uwolnić. 
Były i są klęski głodu, choć nie musiałoby ich być, 
gdyby ludzie wzajemnie sobie pomagali. Dwa ostatnie 
stulecia udowodniły, że wspierające się wspólnoty – 
narodowe i międzynarodowe, organizacje społeczne, 
stowarzyszenia przyczynić się mogą do zwiększenia 
obszarów wolności. W konkluzji stwierdzić możemy, 
że historia ludzkości jest niepohamowanym dążeniem 
do wyzwalania się. W tym pędzie ku wolności, wielu 
ludzi tak się tą wolnością zachłysnęło, że chcieliby 
się uwolnić także od Boga, uważając, że On ogranicza 
i krępuje naszą wolność. Ktoś kiedyś porównał naszą 
planetę (Ziemię) do kołyski człowieka. Pierwszą taką 
jest organizm Matki, a po czasie staje się ona za ciasna 
i kołyską staje się dom rodzinny, przedszkole, szkoła, 
środowisko. Jednocześnie – wszystko jest ze sobą 
powiązane – nie tylko na Ziemi, nie tylko w obrębie 
naszej galaktyki, bo i ona jest powiązana z niemożliwymi 
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Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan 
Wyszyński – Błogosławionym

i wolności każdego człowieka. Jak św. 
Jan Chrzciciel odważnie piętnował 
zło i nadużycia władz partyjnych 
i gotowy był w obronie wiary zapła-
cić nawet własnym życiem. I rzeczy-
wiście na wymiar tzw. stalinowskiej 
sprawiedliwości nie czekał długo, 
gdyż w nowy 25 września 1953 
roku został razem z wiernym sobie 
biskupem Antonim Baraniakiem, 
salezjaninem, brutalnie aresztowany. 
W więzieniu aresztowany ks. Prymas 
odrzucił wszelkie kompromisy, które 
mu podsuwano za cenę uwolnienia.

Nie złamało dzielnego Prymasa 
więzienie, jakie odbywał w Rywał-
dzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy. 
Nie złamały go oszczerstwa jakimi 
obrzucała go komunistyczna prasa 
nazywając go największym wrogiem 

Polski Ludowej, a nawet zdrajcą narodu. W tym trud-
nym położeniu, siedząc w więzieniu opracował plan 
duszpasterski Ślubów Narodu. I nie pomylił się, gdyż 
w 1956 roku podczas tzw. odwilży październikowej po 
potępieniu nadużyć i wypaczeń okresu stalinowskiego 
został razem z ks. Biskupem Antonim Baraniakiem 
zwolniony. Po odzyskaniu wolności z radością wrócił 
do ukochanej Warszawy, aby rozpocząć zaplanowaną 
działalność duszpasterską.

Skąd ten bohater narodowy, książę Kościoła, obrońca 
wiary, uciskanych i prześladowanych Polaków czerpał 

Umierający 22 października 1948 roku w Warszawie Prymas Polski August Hlond, na łożu śmierci 
powiedział między innymi: Katolicyzm w Polsce czekają bardzo ciężkie i trudne czasy. Niedługo jednak 
przyjdzie zwycięstwo przez Maryję. 

Umierający kardynał August 
Hlond wiedział, że w tych trudnych 
tragicznych czasach w Polsce musi 
być Prymasem nie trzcina chwie-
jąca się od wiatru Nie człowiek 
w miękkie szaty ubrany, ale mąż 
Boży, mądry, roztropny, ale zara-
zem niezłomny i nieugięty, który 
podobnie jak św. Jan Chrzciciel lub 
św. Stanisław Biskup Krakowski, 
będzie dzielnie i bohatersko z na-
rażeniem własnego życia bronił 
nie tylko praw Bożych, ale również 
wolności narodu polskiego. 

Takiego męża wskazał umiera-
jący kardynał Hlond Ojcu Święte-
mu Piusowi XII, w osobie młodego 
jeszcze mało znanego biskupa 
lubelskiego, ks. Stefana Wyszyń-
skiego.

Nowo mianowany Prymas Polski Stefan Wyszyński 
niedługo czekał na spełnienie się słów ks. Kardynała 
Hlonda, gdyż już za rządów prezydenta Bolesława 
Bieruta rozpoczęła się zaplanowana i zorganizowana 
walka z religią, która miała w Polsce doprowadzić do 
zniszczenia Kościoła i wiary w Boga. Mimo zawartego 
14 kwietnia 1950 roku przez księdza Prymasa i Epi-
skopat Polski porozumienia z Rządem rozpoczyna 
się systematyczne prześladowanie Kościoła. Jednych 
kapłanów przemocą i siłą usuwano ze stanowisk 
kościelnych, a innych narzucano na ich miejsce. Przy 
pomocy dywersyjnej działalności stowarzyszenia 
PAX próbowano od wewnątrz rozbić Kościół i du-
chowieństwo. W stosunku do sprzeciwiających się 
duchownych stosowano siłę i terror. W pokazowych 
procesach politycznych w Krakowie, Olsztynie, Rze-
szowie na uwięzionych duchownych padają wyroki 
śmierci. W 1951 roku usunięto siłą Administratorów 
Apostolskich zarządzających Kościołem na Ziemiach 
Zachodnich oraz zniesiono wszystkie święta maryjne 
w Polsce. Zabroniono nauczania religii we wszystkich 
szkołach państwowych. Nie zezwalano na budowę 
kościołów, plebani i punktów katechetycznych. W tej 
trudnej sytuacji, gdy wielu w bojaźni milczało nie mil-
czał ks. Prymas. Owszem, jako dobry pasterz, w różny 
sposób protestował oraz odważnie bronił praw Bożych 

domena publiczna/Wikimedia Commons/J. Trocha
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siłę i moc ducha? Dlaczego w tych trudnych czasach 
nie złamał się? 

Dlatego, że bezgranicznie wierzył i ufał, iż po latach 
prześladowań, terroru i kłamstwa przyjdzie duchowe 
odrodzenie narodu, przyjdzie zwycięstwo i to zwycię-
stwo przez Maryję.

Wielki gorliwy Apostoł Maryjny, wierząc, że zwycię-
stwo dobra nad złem przyjdzie przez Maryję, wszel-
kimi środkami i sposobami szerzył i pogłębiał Jej kult 
i prowadził wierzący Naród Polski przez Maryję do 
Chrystusa. Biorąc to pod uwagę, w 1959 roku razem 
z biskupami polskimi wyprosił w Rzymie, że Stolica 
Apostolska rozszerzyła kult Maryi Wspomożycielki 
wiernych w całej Polsce. Po zniesieniu przez władze 
komunistyczne w Polsce wszystkich świąt maryjnych 
zorganizował blisko 20-letnią Peregrynację kopii ob-
razu Jasnogórskiej Pani po wszystkich diecezjach oraz 
parafiach polskich. Z jego inicjatywy i polecenia z okazji 
zbliżającego się 600-lecia pobytu Jasnogórskiej Pani 
w Częstochowie, przeszło 20 tysięcy obrazów Matki 
Bożej Częstochowskiej rozpoczęło nawiedzanie wszyst-
kich wierzących rodzin polskich.

Wielki czciciel maryjny Prymas Polski w imieniu 
Episkopatu Polski w czasie II Soboru Watykańskiego 
razem z późniejszym Ojcem św. Janem Pawłem II 
prosił Papieża Pawła VI, aby ogłosił Maryję Matką 
i Opiekunką Kościoła.

Bóg wynagrodził bohaterskiego Prymasa, gdy z ust 
pierwszego papieża Polaka usłyszał te pamiętne, a jakże 
wiele mówiące słowa: Nie byłoby na Stolicy Piotrowej 
tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale 
i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie 
było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem 
i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twojego zawie-
rzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej 
Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie 
naszej, które związane z twoim biskupim i prymasow-
skim posługiwaniem. 

Doczekał się chwili, gdy wszyscy Polacy kochający 
swoją Ojczyznę, uznali go za duchowego przywódcę 

Ty nie zmartwychwstałaś
Polsko moja
Ty nie zmartwychwstałaś 
Nie wzeszłaś z grobu, z mogiły
Polsko moja
Ty nie zmartwychwstałaś 
Z toporów, co Cię zabiły
Polsko moja 
Ty nie zmartwychwstałaś 
Nie pchnęłaś z wejścia kamienia 
Polsko moja 
Ty nie zmartwychwstałaś 
Z niemego mroku i cienia 
Polsko moja 
Ty nie zmartwychwstałaś 
Nie przyszli dwaj aniołowie 
Polsko moja 
Ty nie zmartwychwstałaś 
Nie wzniosłaś martwych już powiek
Polsko moja 
Ty nie zmartwychwstałaś 
Miana z nagrobka nie starłaś

Ty nie zmartwychwstałaś
Polsko moja 
Bo Ty nigdy 
Nie umarłaś

Justyna Cyrzyk

narodu i szukali u niego wsparcia i poparcia moralnego. 
Doczekał się tej szczęśliwej chwili, że mógł 2 czerwca 
1979 roku po raz pierwszy w historii naszego naro-
du powitać na Placu Zwycięstwa w Warszawie, Ojca 
Świętego Jana Pawła II, naszego Rodaka.

Podziwiając bohaterską i niezłomną postawę Pryma-
sa Polski ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego 
apostoła maryjnego, módlmy się o pogłębienie naszej 
wiary. Dziękujmy Opatrzności Bożej, że po 30 latach 
procesu beatyfikacyjnego, zakończonego cudem uzdro-
wienia za Jego pośrednictwem , już niebawem jako 
Błogosławiony Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, 
będzie wypraszał u Boga potrzebne łaski dla każdego 
z nas i naszej Ojczyzny. 

Ks. Proboszcz

Kardynał Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II  
(PAP, Fot: Andrzej Kossobudzki Orłowski)
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Kazania Świętokrzyskie
Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński w warszawskim kościele pw. Świętego Krzyża rozpoczął 

13 stycznia 1974 roku cykl kazań poświęconych kwestiom społecznym („Kazania świętokrzyskie”). Kon-
tynuował je w styczniu 1975 i 1976 roku. Domagał się w nich poszanowania, deptanych i odebranych 
przez komunistów, a należnych Polakom praw. 

W 1974 roku 
Prymas Polski dał 
w Kazaniach świę-
tokrzyskich pozy-
tywny wykład praw 
człowieka, łamanych 
pod komunistyczny-
mi rządami. „Otóż 
człowiek, który 
odkrywa w sobie 
właściwości Boże, 
musi mieć wolność 
rozwijania ich. Trze-
ba wytworzyć taką 
sytuację społecz-
ną, pedagogiczną, 
kulturalną i polityczną, w której właściwości Boże, 
odkrywane jako dążenie ludzkie, pomogłyby ludziom, 
Bożym dzieciom, być sobie wzajemnie braćmi i odnosić 
się do siebie po bratersku”.

Jak pisze biograf Prymasa Tysiąclecia. „Kardynał 
Wyszyński wystąpił w swych kazaniach zdecydowa-
nie przeciw prymatowi materializmu, oznaczającego 
panowanie rzeczy nad osobą oraz przeciw prymatowi 
ekonomicznemu i czynu produkcyjnego, który godzi 
w więzi rodzinne i życie religijne. Ksiądz Prymas bardzo 
ostro potępił narzucanie społeczeństwu przymusowej 
pracy w niedziele i inne święta. Podkreślał, że wszelka 
władza ziemska ma zakres ograniczony, podlega bo-
wiem Stwórcy i ładowi przyrodzonemu. Wielokrotnie 
w kazaniach świętokrzyskich potępiony został ateizm 
państwowy, czyli polityczny”.

Prymas głosił: „Jeżeli przyjmie się, że ana-
chronizmem jest ateizm państwowy, polityczny, 
to również anachronizmem będzie finansowa-
nie ateizacji przez państwo. Anachronizmem będą 
oświadczenia, jakie niekiedy słyszymy w urzędach: 
„Jestem człowiekiem niewierzącym”. Można to przyjąć 
jako smutną wiadomość, ale nie może to mieć żadnego 
wpływu na urzędowanie, które musi być uszanowaniem 
podstawowych praw osoby obywatela.

Anachronizmem również będzie próba montowa-
nia wychowania ateistycznego – posłużenia się usta-
wodawstwem państwowym dla wprowadzenia systemu 
monopolu wychowawczego i wychowania młodzieży 
chrześcijańskiej w duchu ateistycznym. Będzie to także 
nadużycie władzy. Odpowiedź na to jest jedna: „Trzeba 
bardziej słuchać Boga niż ludzi”.

W styczniu 
1975 roku kaza-
nia świętokrzyskie 
Prymas Tysiąc-
lecia poświęcił 
kwestiom ewan-
gelizacji i trudno-
ściom na jakie ona 
napotyka. Zdecy-
dowanie potępił 
polityczny ateizm 
narzucony przez 
komunistyczne 
władze. Upomniał 
się również o pra-
wa katolików za 

wschodnią granicą. 
Rok później ks. kard. Stefan Wyszyński występował 

w obronie praw ludzi wierzących. Żądał, aby „zanie-
chać oficjalnej ateizacji i programów ateistycznych 
czy laicyzacyjnych, w szkołach czy gdziekolwiek. 
Należałoby zaniechać również szacowania ludzi 
pod tym kątem: wierzysz czy nie wierzysz. Jeśli 
wierzysz, posiądź się niżej, jeśli nie wierzysz po-
suń się naprzód”. Mówił wtedy też: „Własne prawa 
Narodu to przede wszystkim prawo do zachowania 
odrębności narodowej i terytorialnej (...) Naród 
nasz ma prawo do zachowania własnej, rodzimej 
kultury i do samodzielności narodowej w granicach 
Ojczyzny, do własnego życia i bytu narodowego czy 
państwowego, Do własnych prawa Narodu należy 
też prawo do wychowania w duchu kultury naro-
dowej, mającej istotne znaczenie dla kształtowania 
świadomości narodowej”.

Ale najistotniejszym przesłaniem styczniowych kazań 
świętokrzyskich w 1976 roku był protest przeciwko 
zmianom w peerelowskiej konstytucji sankcjonujących 
monopol PZPR i uzależnienie się od Związku Sowiec-
kiego. Podkreślił wtedy: „Społeczność polityczna 
– licząc się z rzeczywistością narodową, z kulturą 
własną Narodu, z jego suwerennością kulturalną 
i polityczną nie może wchodzić w takie układy 
i przyjmować takich zobowiązań międzynarodowych, 
które byłyby krzywdą dla kultury narodowej i su-
werenności gospodarczej”. Słowa te nie straciły nic ze 
swej aktualności do dzisiaj, zmienił się tylko kierunek, 
skąd przyjmowane są „zobowiązania międzynarodowe”.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Foto: Wiki Commons/Polona.pl



8
Li

st
op

ad
 2

01
9 

  A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
PRZEDSTAWIENIE „WIEDZA TO MOC”

Przedstawienie „Wiedza to moc”
Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę 

powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została 
utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i zalegalizowana przez Sejm Rozbio-
rowy w dniu 14 października 1773 r. Jest to święto 
polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracow-
ników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. 
 Z okazji tego święta w dniu 14 października w Ze-
spole Szkolno- Przedszkolnym w Kończycach Wielkich 
wystawiono przedstawienie wyreżyserowane przez 
p. Barbarę Cyrzyk i Beatę Wachtarczyk, którego hasłem 
przewodnim było ”Wiedza to moc”, gdzie pokazano, 
że szkoła nie tylko uczy, ale także wychowuje, bawi 
i rozwija talenty, pasje i umiejętności. Uczniowie naszej 
szkoły wystąpili przed licznie przybyłymi rodzicami, 
dziadkami oraz zaproszonymi gośćmi w osobie p. wójta 
Grzegorza Sikorskiego, p. inspektor ds. oświaty Beaty 
Lipki, dyrektor GOK-u p. Cecylii Gasz- Płońskiej.
W pierwszej części uczniowie klasy pierwszej wprowa-
dzeni przez ósmoklasistów, pokazali swoje zdolności 
i umiejętności w programie artystycznym przygoto-
wanym pod kierunkiem p. D. Stoły. Następnie złożyli 
ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Otrzymali 
akty pasowania, legitymację szkolną oraz upominek 
od rodziców.

W drugiej części wystąpili uczniowie klas II – VIII, 
zabierając nas w podróż po przedmiotach szkolnych, 
zaprezentowali swoje talenty aktorskie, recytatorskie, 
wokalne, muzyczne, taneczne, sportowe, plastyczne 
oraz kulinarne. W bogatym różnorodnym programie ar-
tystycznym obok scenek teatralnych, wplecione zostały 
piosenki kl. 3 i 2, 6b, chóru szkolnego, tańców w wy-
konaniu uczniów klas 5, 6 i 2, gry na instrumentach – 
wiolonczela (Paweł Stoszek), trąbka (Michał Morawiec), 
gitara (Grzegorz Hanzel, Paweł Cyrzyk), skrzypce (Maja 
Szewczyk) flety (uczniowie klasy 4), zasady savoir- vi-
vre przy stole zaprezentowała kl.8, pokazy akrobatycz-
ne kl.6. Cała uroczystość została zręcznie uwieńczona 

czymś miłym dla 
podniebienia . 
Kelnerzy z kla-
sy 8 częstowali 
widzów przygo-
towany mi na 
lekcjach techni-
ki ciasteczkami. 
Nad techniczną 
obsługą sprzętu 
oraz doborem 
podkładów czu-
wał p. Grzegorz 
Kuboszek. Nasi 
uczniowie, któ-
rzy zostali przy-
gotowani przez 
reżyserów, wy-
chowawców i na-
uczycieli przedmiotów, stanęli na wysokości zadania 
i wspaniale się zaprezentowali. Zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami i uznaniem ze strony p. wójta 
Grzegorza Sikorskiego oraz p. dyrektor Małgorzaty 
Banot, którzy pogratulowali wszystkim doskonałe-
go przedstawienia.

To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna 
uśmiechu i radości. Mamy nadzieję, że uczniowie spełnili 
swoje marzenia, prezentując swoje talenty, występując 
przed tak dużą publicznością, co na pewno przyczyni-
ło się do wzmocnienia wiary we własne możliwości. 
Jeszcze raz gratulujemy uczniom wspaniałego występu, 
reżyserom i nauczycielom pomysłowości! Wszystkim 
pierwszoklasistom życzymy, by każdy dzień w naszej 
placówce dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, by 
mogli w niej rozwijać swoje zdolności i zainteresowania 
Dziękujemy widzom za liczne przybycie oraz rodzicom 
za upieczone pyszne ciasta i przygotowane galaretki!

Teresa Staniek
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Żołnierz Niepodległości
Kazimierz Sosnkowski był wszechstronnie wykształcony i uzdolniony, 

obdarzony fenomenalną pamięcią, władał dziewięcioma językami, pisał 
wiersze, tłumaczył, grał na fortepianie, malował, znał nie tylko przedmioty 
humanistyczne, ale także ekonomię i matematykę. 

Szkoły w Warszawie nie mógł ukończyć ze względu na działalność w patriotycz-
nych kołach samokształceniowych, maturę zdał celująco, ale dopiero w Petersburgu. 
Rozpoczął studia na architekturze w Instytucie Politechnicznym w Warszawie. Wstąpił 
do Polskiej Partii Socjalistycznej, gdyż chciał z bronią w ręku walczyć o niepodległość, 
ale ścigany przez carską policję musiał ukrywać się za granicą i w zaborze austriackim. 
Poznał wtedy Piłsudskiego i pozostał pod jego wielkim wpływem. 

W czerwcu 1908 roku Piłsudski zainspirował go 
do założenia Związku Walki Czynnej (ZWC), kadrowej 
organizacji wojskowej, będącej zaczątkiem ogólnopol-
skiego ruchu wojskowego. W zalegalizowanym przez 
Austrię Związku Strzeleckim Sosnkowski był zastępcą 
komendanta Piłsudskiego i szefem sztabu.

Wybuch wojny przeszkodził mu w ukończeniu stu-
diów. To on czuwał nad  sprawnym przeprowadzeniem 
ogłoszonej przez Piłsudskiego mobilizacji związków 
strzeleckich. On też razem z komendantem wyprawił 
pierwszy patrol strzelecki - słynną „siódemkę Beliny”, 
a potem, 6 sierpnia, Pierwszą Kompanię Kadrową - do 
Królestwa. Tego samego dnia wieczorem z kolejnym 
oddziałem strzelców wyruszył na wojnę. 12 sierpnia 
wkroczyli do Kielc, gdzie Sosnkowski dowodził pierw-

szym bojem. 
Awansowany na pod-

pułkownika, w grudniu 
1914 roku, w zastępstwie 
nieobecnego Piłsudskie-
go, poprowadził I Bry-
gadę Legionów Polskich 
w stronę Tarnowa, gdzie 
dowodził największą 
w 1914 roku legionową, 
trzydniową krwawą bi-
twą pod Łowczówkiem. 
Austriacy odznaczyli 
Sosnkowskiego Orde-
rem Korony Żelaznej, 
a Piłsudski, już w Polsce 
niepodległej, orderem 

Virtuti Militari, który w 1943 roku, generał złożył jako 
wotum za powodzenie sprawy polskiej przy Grobie 
Chrystusa w Ziemi Świętej.

Od 1915 roku dowodził I Brygadą w walkach toczo-
nych w Królestwie Polskim i na Wołyniu, gdzie w czasie 
rosyjskiej ofensywy gen. Brusiłowa w największej (od 
Łowczówka) też trzydniowej bitwie Legionów pod 
Kostiuchnówką, pierwszego dnia, 4 lipca 1916 roku, 
Sosnkowski, podobnie jak Piłsudski był na pierwszej linii. 

Po dymisji z Legionów Józefa Piłsudskiego, Sosn-
kowski objął dowództwo I Brygady. Ale już trzy dni 
później także i on został zwolniony. Komendant zaprosił 
go wtedy do Warszawy, gdzie w Tymczasowej Radzie 
Stanu szefował Komisji Wojskowej. Tam też obaj zostali 
aresztowani o świcie 22 lipca 1917 roku. Sosnkowskiego 
początkowo trzymano w Gdańsku, potem w Spandau 
pod Berlinem i w Wesel nad Renem, a po miesiącu 
otrzymał celę oficerską na trzecim piętrze więzienia 
wyższego sądu wojskowego w Magdeburgu. Rok później 
w twierdzy magdeburskiej spotkał się z Piłsudskim 
i odtąd siedzieli razem. 

Zwolnieni z więzienia 
8 listopada 1918 roku, 
dwa dni później, w nie-
dzielę rano, przyjechali 
specjalnym pociągiem 
do Warszawy. A w po-
niedziałek Polska od-
zyskała niepodległość. 
Awansowany do stopnia 
generała podporuczni-
ka (generała brygady) 
został dowódcą war-
szawskiego Okręgu 
Generalnego i zaczął 
tworzyć Wojsko Polskie: 
„Czeka nas wszystkich wielka i piękna praca, polegająca 
nie tylko na zorganizowaniu wojska, lecz i nadaniu mu 
tej wysokiej wartości moralnej, która jedynie stanowi 
o charakte rze, karności i sile Armii” – pisał w jednym 
z pierwszych rozkazów.

Piłsudski zaproponował mu objęcie teki ministra 
spraw wojskowych, ale odmówił, zgadzając się zostać 
drugim wiceministrem. Nominację otrzymał 3 marca 
1919 roku, w przeddzień swoich imienin. Generał 
Kazimierz Sosnkowski miał na progu wywalczonej 
niepodległej Polski 33 lata i jeszcze pół wieku życia 
przed sobą. Pół wieku wiernej służby Ojczyźnie, jako 
żołnierz, mąż stanu, Polak. 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Józef Piłsudski oraz_Kazimierz 
Sosnkowski (1915)

Sosnkowski 1928 
Wikipedia domena publiczna

Sosnkowski 1915
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Pięciu Braci Męczenników
Po męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, Bolesław Chrobry czynił starania o nowych misjonarzy 

dla głoszenia Dobrej Nowiny wśród własnych poddanych i u sąsiednich pogańskich plemion. Na 
zjeździe gnieźnieńskim w 1000 roku przedstawił swoje pragnienia cesarzowi Ottonowi III i to naj-
prawdopodobniej dzięki niemu, już w 1001 lub 1002 roku do Polski przybyli benedyktyni z Pereum 
(dziś Pereta pod Rawenną). 

Dwaj Włosi, Benedykt 
z Benewentu i Jan z We-
necji, którzy przebywali 
wcześniej wspólnie na 
Monte Cassino, osiedli 
w pustelni pw. św. Woj-
ciecha koło Międzyrzecza. 
Dołączyli do nich wkrót-
ce Polacy, rodzeni bracia 
Izaak i Mateusz, oraz 
jako służący, młody chło-
piec Krystyn. Po jakimś 
czasie przybył z Włoch 
i zamieszkał w pustelni 
jeszcze szósty zakonnik 
imieniem Barnaba. Wło-
scy benedyktyni szybko 
nauczyli się polskiego języka i przyjęli miejscowe 
zwyczaje. Pustelnia składała się z kościoła i kilku ere-
mów-chatek i była otoczona płotem oraz kolczastymi 
roślinami. 

W przeddzień uroczystości św. Marcina, 10 listopa-
da 1003 roku, w czasie nieobecności Barnaby, który 
przebywał w Rzymie, pustelnicy zostali napadnięci 
i zamordowani przez rabusiów, spodziewających się 
zdobyć w klasztorze srebro przekazane zakonnikom 
przez Bolesława Chrobrego, które jednak zostało wcze-
śniej zwrócone księciu. Mordercy uciekając zabrali 
drogocenny ornat, podarowany przez cesarza Ottona 
III i podpalili kościół, ale ten choć był drewniany nie 
spłonął. Nazajutrz ciała męczenników znaleźli miej-
scowi chłopi. Napastnicy szybko zostali ujęci a na 
pogrzeb ofiar przybył biskup Unger z Poznania, który 
rozpoczął starania o wyniesienie pięciu benedyktynów 
na ołtarze. Razem z ocalałym Barnabą w 1004 roku 
przedstawił relację z wydarzeń papieżowi Janowi XVIII, 
który „bez wahania” i „bez wątpienia” zaliczył polskich 
pustelników w poczet świętych męczenników Kościoła. 
Ich kult rozwinął się wtedy nie tylko w Polsce. Głowę 
Benedykta wysłano w srebrnym relikwiarzu do Ascoli 
we Włoszech, gdzie znajduje się do dziś. Pozostałą część 
ciała, razem z innymi szczątkami braci, przewieziono 
po 1008 roku do Gniezna, ale stamtąd relikwie Pięciu 
Braci Męczenników zostały zrabowane w czasie najazdu 
czeskiego księcia Brzetysława w 1039 roku. Część z nich 
złożono w rotundzie św. Wita na Zamku Praskim, inne 
części przekazano do klasztorów w Starej Bolesław i Sa-

zawie. W XII w. głowę św. 
Krystyna i część relikwii  
św. Benedykta przenie-
siono do katedry w Oło-
muńcu, która nosi do dziś 
wezwanie św. Krystyna. 

W 1005 roku na miej-
sce męczeńskiej śmierci 
Pięciu Braci dotarł św. Bru-
no z Kwerfurtu, który znał 
osobiście Benedykta, Jana 
i Barnabę z pobytu w Pe-
reum i który także zamie-
rzał dołączyć do pustelni 
benedyktynów w Między-
rzeczu. Bruno rozmawiał 
z oprawcami zakonników 

i m.in. na podstawie ich świadectw w 1006 roku spisał 
„Żywot Pięciu Braci”. O pustelni w Międzyrzeczu napisał 
w swojej Kronice bp merseburski Thietmar, stwierdzając, 
że rycerze niemieccy w 1005 roku otrzymali rozkaz, aby 
nie zburzyć opuszczonego przez mnichów klasztoru. 

Prowadzone w latach 1997, 1999-2000 badania 
archeologiczne we wsi św. Wojciech pod Międzyrze-
czem pozwalają stwierdzić, iż na placu przykościelnym 
znajdują się pozostałości po fundamentach większej 
świątyni, która być może byłą bazyliką zbudowaną nad 
grobami Pięciu Braci. Relikwie Męczenników od 1966 
roku znajdują się w najstarszym, gotyckim kościele 
parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. 

Z kultem Pięciu Braci Męczenników szczególnie 
związany jest Kazimierz Biskupi pod Koninem, do któ-
rego Kazimierz Odnowiciel przeniósł siedzibę klasztoru 
spod Międzyrzecza i w którym wytyczono Szlak Pięciu 
Braci Męczenników. 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Obraz przedstawiający Pięciu Braci Męczenników

Kościół św. Marcina w Kazimierzu Biskupim
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W piątek, 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 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 sobotę, 2 listopada wspominamy Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszyst-
kich, 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 Wszyst-
kich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne 
nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitwy „ 
Ojcze nasz...” i „Wierzę...”, modlitwy w intencji 
Ojca Świętego, przyjęcie łaski sakramentalnej 
spowiedzi i komunii św., zachowanie wolności 
od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 
w dniach od 1–8 listopada, nawiedzając pobożnie 
cmentarz, modląc się choćby tylko w myśli za 
Zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki 
odpustu. 

4. Wypominki za Zmarłych można składać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. W ciągu całego tygodnia 
/ 1. – 8. XI. / przed Mszą św. wieczorną – tj. o godz. 
16.30 – różaniec za dusze zalecane. 

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

6. W poniedziałek, 11 listopada przypada kolejna rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Rudniku 
o 9.30 i w kościele parafialnym o 11.00. Zapraszam 
poczty sztandarowe, dzieci, młodzież, panie w stro-
jach regionalnych oraz wszystkich wiernych do licz-
nego udziału.

7. W poniedziałek, 18 listopada imieniny obchodzi Ksiądz 
Biskup Roman Pindel. Pamiętamy o modlitwie w intencji 
Biskupa Bielsko-Żywieckiego i całej diecezji.

8. W czwartek, 21 listopada imieniny obchodzi Ks. Bi-
skup Janusz Zimniak. Pamiętamy o modlitwie 
w intencji Ks. Biskupa Seniora.

9. W niedzielę, 24 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, 
23 listopada po wieczornej Mszy św.

01.11.2019 I PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ  
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

   7.30  Za Parafian
   9.30  Rudnik: Za + Edwarda Bijok w 39 rocznicę śmierci, 

żonę Amalię.
11.00 Za ++ Stanisława, Józefa, Emilię Golasowski, 

Władysława Motykę, 2 żony: Marię i Franciszkę, 
++ rodziców i teściów, + Czesława Stoły, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

14.00 Nabożeństwo za Zmarłych
02.11.2019 I Sobota Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych Zmarłych
  8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
  9.30 Rudnik: W intencji Papieża
16.30 Różaniec za Zmarłych – Kaplica Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Małgorzatę 

Parchańską w rocznicę śmierci, męża Emila.

03.11.2019 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Władysławę, Telesfora Waleczek.
 9.30 Rudnik:  Za ++ Justynę, Rudolfa Chmiel, syna Fran-

ciszka, córkę Justynę, męża Józefa, syna Włady-
sława, Monikę, Jana Matuszek, Bronisława, Józefa, 
Helenę Gabzdyl, Zdzisława Werłos, Annę Josiek; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 W 60 urodziny Haliny z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Opatrzności Bożej.  

16.30 Różaniec za Zmarłych - Kaplica Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. Za ++ Krystynę, 

Władysława Biegun, Małgorzatę Machnik, ++ z ro-
dzin Biegun, Machnik, Prus, Malik ; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2. Za + Dominikę Tumas – od rodzin Foltyn, Sekuła, 
Strzelczyk.

INTENCJE MSZALNE
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04.11.2019 Poniedziałek Wspomnienie 
Św. Karola Boromeusza, biskupa

16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ Annę Szajter, rodziców, rodzeństwo, mężów 

Karola i Alojzego, syna Edwarda, Józefa i Marię 
Szajter, synową Marię, + Ks. Tadeusza i Elżbie-
tę Czerneckich.

05.11.2019 Wtorek
16.30 Różaniec za Zmarłych
17.00 Za ++ żonę Jadwigę Pala, Jana i Marię Sikora, 

ojca Józefa Pala, dziadków z obu stron, wujka 
Bolesława i Józefa, + Teresę Zachraj; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Feliksa Stoły – od 
sąsiadów Morski – Żmij, Tymon i Krzyżowski.

06.11.2019 Środa
 16.00  Rudnik: Za ++ Stefanię, Emila Janota, syna Józefa, 

rodziców, rodzeństwo z obu stron, ++ Stefanię, 
Leona Siąkała, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Marię Bijok, męża Emila, synową Martę, 

brata Wilhelma, rodziców; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

07.11.2019 Czwartek
17.00 1. Za ++ Annę, Jana Pinkas, ich rodziców i rodzeń-

stwo, zięcia Karola, jego rodziców i rodzeństwo, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

 2. Za ++ Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława, 
Teresę, Henryka Morawiec, syna Władysława, 
córkę Marię; domostwo do Opatrzności Bożej.

08.11.2019 Piątek
 16.00 Rudnik: Z okazji urodzin Stanisława.
17.00 Msza św. szkolna: Za + Emila Szuster; domostwo 

do Opatrzności Bożej. 
09.11.2019 Sobota ŚWIĘTO ROCZNICY 

POŚWIĘCENIA BAZYLIKI 
LATERAŃSKIEJ

 8.00 Za ++ Renatę, Henryka Foltyn, rodziców Zofię, 
Henryka Foltyn, Marię, Eugeniusza Foltyn.

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

 2. Za + Felika Stoły - od rodzin Sztuchlik i Pisiut.
10.11.2019 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, brata Broni-

sława, szwagra Jana, teścia Władysława, dziadków 
Justynę i Franciszka, Emilię i Józefa, ++ z rodziny, 
dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Bronisława Gabzdyl w 29 rocznicę 
śmierci, ojców, brata Józefa, żonę Helenę, Justynę, 
Rudolfa Chmiel, córkę Justynę z mężem, syna Fran-
ciszka, ++ z rodzin Chmiel, Gabzdyl, Żyła, Tomica, 
Czakon, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 1. Za ++ Helenę Świetlicką, Kazimierza Bancewi-
cza, Zofię, Jana Wojtasik, Adama, Marię Nowak, 
Walentego Wasilewskiego, Franciszka, Wiktorię, 
Kazimierza, Bogdana, Renatę, Michała Śleziak, 
Władysława Dobosz, Jana Wojtas, ++ Księży, pracu-
jących w naszej Parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.

 2. W intencji Anieli Banach z okazji 80 urodzin 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
w dalszym życiu.  

16.30 Nieszpory – Kaplica Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. Za  ++ Wiktora, Justynę 

Stoszek, zięcia Stefana Bizoń, + Wiktora Hernik.
 2. Za + Dominikę Tumas - od rodziców i uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Święto-
szówce.

11.11.2019 Poniedziałek Wspomnienie 
Św. Marcina z Tours, biskupa – 
ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

  9.30 Rudnik: W intencji Ojczyzny 
11.00 W intencji Ojczyzny
12.11.2019 Wtorek  Wspomnienie 

Św. Jozafata, biskupa i męczennika
17.00 Za ++ Helenę, Stanisława Gabzdyl, Bronisławę 

Wróbel, Józefa Tomicę, Jana Szajter, Annę Konieczny.
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Ernestynę Waw-

rzyczek – od rodziny Kisiała i Urszuli Bąk z Górek. 
13.11.2019 Środa Wspomnienie Świętych 

Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka 
i Krystyna, pierwszych męczenników 
Polski

16.00 Rudnik: Za ++ Józefa, Justynę Machej, Jana, Zofię 
Parchański, Władysława Balcarek, Mateusza Wró-
bel, Józefa Ćwięczek, Tomasza Przeor; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

17.00 Za + Erwina Żyłę – w rocznicę śmierci.
14.11.2019 Czwartek 
17.00 1. Za ++ Helenę, Bogusława Goryczka, siostrę Marię 

Szafarczyk, rodziców i teściów, ++ z rodziny.
 2. Za ++ Józefa Kwiczalę, rodziców Amalię i Józe-

fa Kwiczala.
15.11.2019 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Martę Borską, męża Franciszka, 

+ Franciszkę Borską, rodziców z obu stron.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę Parchańską w 23 rocz-

nicę śmierci, męża Józefa, ++ z rodzin Parchański, 
Tomica, Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.11.2019 Sobota
 8.00 Za ++ Marię, Józefa Krzempek, syna Alojzego.
14.00 O Boże błogosławieństwo dla Członkiń KGW – 

w 65 rocznicę założenia Koła oraz o radość życia 
wiecznego dla Zmarłych.  

17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. Za ++ Agnieszkę, 
Pawła Bijok, zięcia Józefa, córki Marię i Bronisławę, 
++ Zofię, Józefa Żyła, za dusze w czyśćcu cierpiące.                                             
2. Za + Tadeusza Gremlik - od Przemysława Wójcik            
z rodziną.
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21.00 Apel jasnogórski 
17.11.2019 XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA
 7.30 Za + Antoniego Wieliczkę w rocznicę śmierci.
 9.30 Rudnik: 1. Za + syna Adriana Klocka w 9 rocznicę 

śmierci o rychłe wybawienie.
 2. Za + Karola Czendlik w 1 rocznicę śmierci. 
11.00 Za ++ Franciszka Szajter, żonę Annę, ich rodziców, 

córkę Marię, męża Józefa, syna Antoniego, żonę 
Aurelię, Władysława Matuszek; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory – Kaplica Opatrzności Bożej 
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. Za ++ Irenę, Wła-

dysława Hanzel, rodziców Marię, Rudolfa Chmiel, 
Annę, Walerię, Eugeniusza Hanzel, + Klaudię,  
++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

 2. Za + Feliksa Stoły – od rodzin Matloch, Mora-
wiec, Piekar.

18.11.2019 Poniedziałek Wspomnienie 
Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy 
i męczennicy

17.00 Za + Annę Waleczek – w rocznicę śmierci. 
19.11.2019 Wtorek
17.00 Za ++ Tadeusza Mitas w 4 rocznicę śmierci, żonę 

Helenę, Bronisława Stuchlik, wszystkich ++ z ro-
dziny.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Anitę, Stanisła-
wa Wieliczka.

20.11.2019 Środa Wspomnienie Św. Rafała 
Kalinowskiego, prezbitera

16.00 Rudnik: Za ++ Marię Węglarzy, męża Justyna, syna 
Józefa, Emilię, Franciszka Grzybek, ich synów, 
wnuka Janusza.  

17.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza,  
Stanisławę, + o. Ottona

21.11.2019 Czwartek Wspomnienie 
Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny

17.00 1. Za ++ Bolesława Wątrobę, brata Henryka, ojca 
Bolesława, Andrzeja Paruzel, ++ dziadków.

 2. Za ++ Stanisława Kuczaj, rodziców, teściów, 
rodzeństwo, + Edwarda Foltyn, żonę Danielę,  
++ z rodzin Kuczaj Rakoczy, Foltyn, Wiśniowski.

22.11.2019 Piątek Wspomnienie Św. Cecylii, 
dziewicy i męczennicy

16.00 Rudnik : Za ++ Bronisława Gabzdyl w 29 rocznicę 
śmierci, rodziców, teściów, dziadków, ++ z rodziny 
Gabzdyl, Chmiel, Tomica.

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Stefana, Helenę Rom, 
rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.11.2019 Sobota
  8.00 Za ++ Marię, Pawła Mędrek, dziadków, ++ z rodziny   

Chmiel, + Bożenę Siedlecką.
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Martę, Teofila 

Wawrzyczek, syna Władysława, zięcia Waldemara, 
Annę, Ferdynanda Bierski, córkę Marię, rodziców 

i dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

24.11.2019 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ  
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA  
WSZECHŚWIATA

  7.30 W intencji Członków Adoracji Nocnej w Rodzinach 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Naj-
świętszej, a dla Zmarłych o wieczną szczęśliwość 
w Niebie.

  9.30 Rudnik: Za ++ Alojzego Nowak, jego rodziców, 
teściów, rodzeństwo; domostwo do Opatrzności 
Bożej.  

11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Nieszpory – Kaplica Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Edwarda i Le-

opolda, Genowefę i Józefa Gawłowski, ++ z rodziny.
25.11.2019 Poniedziałek
17.00 Za ++ Pawła Czendlik, żonę Emilię, rodziców, ro-

dzeństwo z obu stron, teściów Annę, Franciszka 
Fujcik, Mieczysława Fujcik, Karola i Władysławę 
Herok, Dariusza Wilczyńskiego, ++ z rodzin Czen-
dlik, Mazurek, Fujcik, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej

26.11.2019 Wtorek
17.00 Za ++ Joannę, Pawła, Józefa, Martę Tomosz, Marian-

nę, Józefa, Stanisława, Emilię, Alojzego, Agnieszkę 
Jurgała, Zofię, Henryka Folwarczny; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Otylię, Antoniego 
Wieliczka, ++ rodziców z obu stron.

27.11.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Jana, Alojzję Piekar, + synową, 

Władysława, Walerię Tengler, zięcia Władysława 
Kocur, rodziców, dziadków z obu stron, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za ++ Ferdynanda Świeży, ++ z rodzin Kudłacz               
i Cholewik.

28.11.2019 Czwartek
17.00  1. Za + Stanisława Botorek w 3 rocznicę śmierci, 

++ rodziców, teściów, zięcia Zbigniewa.
 2. Za ++ Irenę Żyła w 3 rocznicę śmierci, męża 

Jana, ++ rodziców.
29.11.2019 Piątek
16.00 Rudnik: Za + Franciszka Machej w 1 rocznicę 

śmierci
17.00 Msza św. 6 - tyg.
30.11.2019 Sobota ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, 

apostoła
  8.00 Za ++ rodziców Teresę, Jakuba Stoły, braci Karola           

i Franciszka, ++ z rodzin Hałgas, Wawrzyczek, 
Chmiel, dusze w czyśćcu cierpiące, ++ Księży, 
którzy pracowali w naszej Parafii.

17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Marię, Józefa 
Stuchlik, Mariannę, Ludwika, Franciszka, Erwina 
Lebioda, ich rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące.
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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 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 - 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 zniewa-
gi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny
Spowiedź św. – w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota – godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych – w I sobotę  
tj.  09. XI.  -  od godz. 9.00 

Liturgiczne obchody miesiąca:

 

OGŁOSZENIA

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..
WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA – I Sobota  
miesiąca o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 listopada (tj. piątek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

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
11.11. – Wspomnienie Św. Marcina z Tours, 

biskupa 
12.11. – Wspomnienie Św. Jozafata, biskupa 

i męczennika
13.11. – Wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, 

Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski

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. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA
    30.11. – Święto Św. Andrzeja, Apostoła

02. XI. – Prawa Str. Piotrówki – sobota
 ul. Kościelna 6, 7 ; 
 ul. Szkolna 2, 2 A
08. XI. – Prawa Str. Piotrówki – piątek
 ul. Stroma 18, 20, 10, 8, 2
15. XI. – Prawa Str. Piotrówki – piątek
 ul. Wierzbowa 3, 4, 6, 11
 ul. Kościelna 30
23. XI. – Prawa Str. Piotrówki – sobota
 ul. Wierzbowa 19, 25, 10 A, 23, 29, 39
29. XI. – Prawa Str. Piotrówki – piątek
 ul. Wierzbowa 16, 43
 ul. Olszowa 14, 11, 9



29.09.2019 Odpust ku czci Św. Michała Archanioła



Przedstawienie 
„Wiedza to moc”
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