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OFIAROWANIE PAŃSKIE - ŚWIĘTO
Czyt.: Ml 3,1-4;  Ps 24,7-8.9-10; Ewangelia: Łk 2,22-40
Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, 
aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci 
męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, 
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy 

i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, 
aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko 
Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól 
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 
wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o 
Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc 
wielu”. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 
siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, 
którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

V NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Iz 58,7–10;  Ps 112,4–5. 6–7.8a i 9; 1 Kor 2,1–5  Ewangelia: Mt 5,13–16
Wy jesteście światłem świata. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzu cenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem 
świata. Nie może się ukryć miasto po łożone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale 
na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 

aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Kpł 19,1-2.17-18;  Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13; 1 Kor 3,16-23  Ewangelia: Mt 5,38-48
Przykazanie miłości nieprzyjaciół. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 
tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od 

ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A 
Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca 
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż 
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Syr 15,15-20;  Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Kor 2,6-10  Ewangelia:Mt 5,17-37
Wymagania Nowego Przymierza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przy-
szedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby 
jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie 

niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza 
sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeli-
ście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, 
kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu 
rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat 
twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź 
i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał 
sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz 
ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, 
już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć 
od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do 
piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy 
zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją 
żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją 
na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: 
«Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani 
na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego 
Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza 
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». 
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25 LAT KAPŁAŃSTWA KS. PROBOSZCZA KANONIKA ANDRZEJA WIELICZKI

25 lat kapłaństwa  
ks. Proboszcza Kanonika  

Andrzeja Wieliczki
Dzień dzisiejszy – 2 lutego 2014 r. – w uroczystość Ofiarowania Pańskiego 

w Kościele Powszechnym obchodzimy 18. światowy Dzień Życia Konsekro-
wanego. Po uświadomieniu sobie, jakim bogactwem jest dla nas, wspólnoty 
kościelnej, dar życia konsekrowanego, zechciejmy w tym szczególnym dniu 
ofiarować Bogu – przez ręce Maryi – osobę naszego Jubilata ks. Proboszcza 
Kanonika Andrzeja Wieliczkę, który w tym dniu obchodzi Srebrny Jubileusz 
Kapłaństwa.

Cofnijmy się wstecz, 
kiedy to nasz dzisiejszy 
Jubilat został wybrany 
przez Boga i powołany 
do stanu kapłańskie-
go. Mile zaskoczeni 
rodzice: Otylia i Antoni 
Wieliczka z radością 
przyjęli oświadczenie 
syna o kapłańskich 
zamiarach. Skojarzyli 

pewne fakty z ich życia, zrozumieli chętne przebywa-
nie syna przy ołtarzu w służbie kościelnej, umiłowanie 
różnych praktyk religijnych i jakże inne od rówieśników 
zachowanie - stronienie od zabaw i ukochanie modlitwy.

Gorące modlitwy pokoleń, wielki szacunek do stanu 
kapłańskiego w rodzinie, ofiarność i otwartość ojca na 
problemy związane z kościołem, z parafią stwarzały dobry 
klimat do zrodzenia się i dojrzewania powołania kapłań-
skiego. Trzeba też zaznaczyć, że oprócz sprzyjającego 
klimatu w rodzinie wpływ na wybór kapłańskiej drogi 
życiowej dzisiejszego Srebrnego Jubilata – ks. Andrzeja- 
miał długoletni Proboszcz w Strumieniu, ks. Alojzy Raszka 
i obecny dziekan ks. Proboszcz Prałat Oskar Kuśka. Im 
również należą się gorące podziękowania, bo pod Ich 
opieką i doradztwem zdecydował się na taki, a nie inny 
wybór. Przykład dobrego i świętobliwego kapłana zachęca 
i kształtuje rodzące się powołanie.

Jedno jest pewne, że kapłaństwo to wielki dar, dar 
wyproszony, dar wymodlony. Dar dla samego kapłana 
i jego rodziców, przyjaciół, ale przede wszystkim dar 
dla całej wspólnoty wierzących. Dla Ojca Świętego Jana 
Pawła II powołanie było „Darem i Tajemnicą”. „Każde 
powołanie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajem-
nicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. 
Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego wyraźnie w całym 
swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak 
bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą 
Bożego wybrania”.

Nasz Jubilat studia kapłańskie kontynuował w kontem-
placji i modlitwie zakonnego życia – Misjonarzy Ducha 

Świętego w Bydgoszczy. Święcenia prezbiteratu przyjął 
z rąk ks. Biskupa Bogdana Wojtusia w dn. 2.02.1989 r. Na 
słowa Chrystusa wypowiedziane przez Biskupa: „Pójdź za 
mną” – odpowiedział: „Oto jestem”.

Niech słowa wiersza siostry zakonnej pracującej 
na misjach odtworzą owo najważniejsze słowo – TAK 
– wypowiedziane własnemu kapłaństwu i Chrystusowi 
przez wyświęconego prezbitera w tym dniu, Andrzeja. 
To pełne pokory – TAK – przemienia kapłana, jest jego 
zgodą na przyjęcie.

O, namaszczone,
O , tajemnicze Kapłańskie ręce.
Ojciec was lepił,
Syn umiłował,
Duch was poświęcił.
Ojciec się z wami łamie, jak chlebem swą mocą stwórczą,
Duch was pomazał
Duch was napełnił i przeistoczył. 
Syn was jak owce pilnie odszukał  wśród rąk tysięcy,
By złożyć na was swoje przebite, skrwawione ręce. 
O, tajemnicze!
O, przemienione!
Kapłańskie dłonie!
PIECZĘĆ WIECZYSTĄ wypalił na was wieczysty Płomień.
Z bojaźni drżeniem odgadnąć pragnę, co się w was chowa.
Czy też wy jeszcze jesteście moje
Czy Chrystusowe?

Każdy kapłan zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności 
przyjęcia „wieczystej pieczęci”. Kapłaństwo zatem, będąc 
szczególnym darem, jest także szczególnym brzemieniem, 
którego sam człowiek udźwignąć nie może. Stąd poczu-
cie człowieczego lęku, o którym tak przejmująco napisał 
ks. Jan Twardowski: […,,własnego kapłaństwa się boję, 
własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem 
w proch padam i przed kapłaństwem klękam’’]

A zatem, kapłaństwo wymaga ofiary, wysiłku, cierpie-
nia i poświęcenia, bo kapłan to drugi Chrystus. Usłyszał też 
prezbiter Andrzej z ust ks. Biskupa: „Sami siebie składajcie 
w ofierze, choćby trzeba i było oddać życie za wiarę, bo Syn 
Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, lecz żeby służyć  
i dać swoje życie na okup za wielu”. (Mk 10, 14)
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Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
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i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, 
aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko 
Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól 
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 
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V NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Iz 58,7–10;  Ps 112,4–5. 6–7.8a i 9; 1 Kor 2,1–5  Ewangelia: Mt 5,13–16
Wy jesteście światłem świata. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
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Czyt.: Kpł 19,1-2.17-18;  Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13; 1 Kor 3,16-23  Ewangelia: Mt 5,38-48
Przykazanie miłości nieprzyjaciół. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
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ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A 
Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca 
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i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Syr 15,15-20;  Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Kor 2,6-10  Ewangelia:Mt 5,17-37
Wymagania Nowego Przymierza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przy-
szedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby 
jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie 

niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza 
sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeli-
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kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu 
rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat 
twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź 
i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał 
sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz 
ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, 
już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć 
od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do 
piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy 
zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją 
żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją 
na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: 
«Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani 
na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego 
Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza 
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». 
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25 LAT KAPŁAŃSTWA KS. PROBOSZCZA KANONIKA ANDRZEJA WIELICZKI

Dlatego winniśmy wspierać i modlić się za kapłanów. Każdy kapłan i również 
nasz ks. Andrzej 25 lat temu rozdawał obrazki prymicyjne i prosił o modlitwę. 
Zatem obowiązkiem naszym jest modlić się za ks. Proboszcza i wszystkich 
kapłanów.

Wielką łaską od Boga obdarzeni rodzicie nie ukrywali radości z owocu 
swojej miłości. Ojciec Antoni, zapytany po uroczystościach przez jednego 
z księży o przeżycia i wrażenia jakich doznał, powiedział: „Jest to najszczęśliwszy 
dzień w moim życiu”. Jeszcze 5 lat było mu dane cieszyć się synem – kapłanem. 
Odszedł do Pana po nagrodę.

Niezapomniany pozostał drugi dzień Mszy św. ks. Andrzeja w rodzinnej parafii 
w Strumieniu w dn. 5.02.1989 r.

Sięgnijmy do wspomnień…
W słoneczny zimowy dzień, przy dźwiękach orkiestry grającej „Ojcowski 

dom” barwny tłum parafian formował się w procesję zmierzającą z domu do 
kościoła – księża, siostry zakonne, ministranci, parafianki i dzieci w ludowych 
śląskich strojach, poszczególne stany ze sztandarami, delegacje z życzeniami, 
no i mężczyźni na koniach…

Ogromna radość, radość spotęgowana, bo jak podkreśliła przedstawicielka 
parafii składająca życzenia: „Cieszy się parafia cała, bo 50 lat temu prymicję 
miała”.

Do ołtarza przyprowadził Prymicjanta ks. Proboszcz Oskar Kuśka, który 
podkreślił, że w tym to kościele Neoprezbiter Andrzej przyjmował przed 
laty sakramenty święte i rozpoczął służbę ministranta. W asyście księży: 
ks. Proboszcza Oskara Kuśki, ks. Alojzego Raszki, ks. Romana Gołąba, ks. Jacka 
Nowaka, ks. Henryka Kawki, ks. Jana Joszki i innych po raz pierwszy w swojej 
parafii ks. Andrzej odprawił uroczystą Mszę Świętą. Wierni parafianie i goście 
w skupieniu wsłuchiwali się w teksty liturgiczne po raz pierwszy wypowiadane 
i śpiewane przez Neoprezbitera, w słowa życzeń, gratulacji, wreszcie homilię 
wygłoszoną przez ks. Stanisława Wojtko. W homilii przewijały się słowa: „Pójdź 
za Mną” – Oto ja – „Poślij mnie…”

I posłał Go Pan jako Neoprezbitera z posługą kapłańską do parafii Zgroma-
dzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, Puszczykówku oraz Cielądzu.

W czasie tworzenia się Diecezji Bielsko-Żywieckiej w 1992 r. ks. Biskup 
Janusz Zimniak zaproponował ks. Andrzejowi, aby skorzystał z prawa, które 
pozwalało wrócić do swojej diecezji. Wrócił i został kapelanem szpitala „Stalow-
nik” i wikarym w Mikuszowicach Krakowskich, później sprawował posługę 
wikarego w Czańcu, a w 2003 r. objął, jako proboszcz parafię w Kończycach 
Wielkich.

Cieszymy się bardzo, że spotkał nas taki zaszczyt przeżywania w naszej 
parafii uroczystości Srebrnego Jubileuszu kapłaństwa naszego Proboszcza, 
którego wspaniałą charakterystyką jest urywek Psalmu (Ps 69 wers 10)

„Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie”
Powiedział też Kohelet w swej Mądrej Księdze:
„Wszystko zależne jest od czasu, ostatecznie od Boga
Wszystko ma swój czas
I jest wyznaczona godzina
Na wszystkie sprawy pod niebem.
Jest czas rodzenia i czas umierania,
Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono.
Czyli jest czas na pracę i na świętowanie. (Koh 3, 1-2)

Dzisiejszy dzień jest dla nas szczególnym czasem, czasem radosnego świę-
towania, czasem refleksji nad istotą kapłaństwa i nad obfitością Twoich Księże 
Proboszczu, 25 letnich zbiorów. 

    Irena
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Czcigodny Srebrny Jubilacie
Księże Proboszczu Kanoniku!

Wraz z Księdzem śpiewamy Bogu dziękczynne  
„Te Deum ” za dar powołania kapłańskiego,  

którym przed 25 laty Księdza obdarzył.  
Jesteśmy wdzięczni za wymodlone łaski Boże  

na sprawowanych Mszach św.,  
za wygłoszone homilie pełne patriotyzmu,  

za przykład prawdziwej służby Bogu i ludziom,  
za trud, poświęcenie i całkowite oddanie się parafii,  

szczególnie za uratowanie od zniszczenia naszej 
zabytkowej świątyni.

Życzymy, by Opatrzność Boża w tym  
szczególnym miejscu nadal hojnie Ci błogosławiła, 

darzyła zdrowiem, uśmiechem, radością,  
ludzką życzliwością i wdzięcznością.  

Niech strzeże Cię moc Św. Michała Archanioła,  
Maryja Matka Kapłanów niech wyprasza  

siły na dalsze lata owocnej posługi,  
a Duch Święty obdarza swoimi darami.

     Redakcja i Parafianie
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nik” i wikarym w Mikuszowicach Krakowskich, później sprawował posługę 
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Cieszymy się bardzo, że spotkał nas taki zaszczyt przeżywania w naszej 
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którego wspaniałą charakterystyką jest urywek Psalmu (Ps 69 wers 10)
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Powiedział też Kohelet w swej Mądrej Księdze:
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SANKTUARIA DZIECIĄTKA JEZUS W POLSCE

Sanktuaria Dzieciątka Jezus w Polsce

W drugiej połowie XIX w. kult „Jezulatka” dotarł do Polski. W 1899 r. proboszcz 
niewielkiej miejscowości Jodłowa na Podkarpaciu, ks. Ignacy Zięba, sprowadził 
do swojej parafii kopię figurki cudownego Dzieciątka z Pragi. W parafii pojawiła 
się Księga Łask Dzieciątka Jezus, w której proboszcz tak opisał sprowadzenie figurki: 
„Jakby tylko na to czekali parafianie moi, zapalili się od razu do tego nabożeństwa. 
Uznałem za stosowne, sprowadzić większą figurkę Dzieciątka i umieścić ją na ołtarzu. 
Parafianie zaczęli także kupować kopię praskiej figurki do swoich domów. Kościół zmie-
nił się w jedyne w Polsce sanktuarium Dzieciątka Jezus, zwane tarnowskim Betlejem. Do 
sanktuarium przybywają pielgrzymi z całej Polski. Małżeństwa proszą o dar rodzicielstwa, 
kobiety o szczęśliwe rozwiązanie, a rodzice chorych dzieci o ich uzdrowienie. W Księdze 
Łask znajdują się podziękowania po uzdrowieniach i narodzinach dzieci. W Jodłowej 
wydarzyło się wiele cudów opisanych w Księdze Łask”.

Jodłowa figurka wykonana jest z gipsu. Przyozdobiono 
ją białą tuniką i sięgającym stóp płaszczem. Dzieciątko 
ubiera się w jedną z kilkunastu sukienek, stosownie do 
kolorów roku liturgicznego.

W lipcu 1908 r. koronowano kościelną figurkę, ksiądz 
Zięba zanotował wtedy: „Nie ma w parafii mojej domu, 
w którym by nie czczono tej najświętszej Dzieciny jako 
łaskawego ulubieńca i pieszczotkę naszą(…), a nikt stąd 
w drogę, a szczególnie do Ameryki się nie puścił, żeby nie 
wziąć ze sobą takiej kapliczki i koronki.”

Od 1956r. odprawiane jest w Jodłowej nabożeństwo 
zwane Drogą Betlejemską, które polega na rozważaniu 
12 tajemnic wydarzeń z życia Dzieciątka Jezus.

W wigilię Bożego Narodzenia 1971r. zapoczątkowano 
uroczystości odpustowe ku czci Dzieciątka Jezus. Wtedy 
to przeniesiono figurkę do ołtarza głównego i oficjalnie 
uznano istnienie Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Oto słowa 
tarnowskiego biskupa Wiktora Skworca: „Niech sanktu-
arium staje się miejscem rozważania i odkrywania ciągle na 
nowo miłości, którą ukochał nas Jezus Chrystus. Niech wierni 
przybywają do tego sanktuarium z ufnością, powierzając 
Dzieciątku Jezus intencje Ojca Św. i całego Kościoła.”

W maju 1997 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła. 
Nową świątynię konsekrowano 13 lipca 2008 r., a na 
pasterce tego samego roku erygowano (zamianowano) 
Sanktuarium Dzieciątka Jezus.

Dzieciątko Koletańskie
W Krakowie, przy ulicy Poselskiej, w barokowym kościele pod wezwaniem św. 

Józefa przy klasztorze Sióstr Bernardynek, w jednym z ołtarzy znajduje się słynąca 
łaskami figura Dzieciątka Jezus Koletańskiego. W kościele modlą się małżeństwa o dar 
rodzicielstwa i matki spodziewające się dzieci. Odnotowano wiele uzdrowień, uwolnień 
z nałogów i opętań.

Koletańska, późnogotycka, wykonana w drewnie, polichromowana figurka otoczona 
jest kultem od kilkuset lat. Rzeźba ma 60 cm wysokości i przedstawia siedzące na tronie 
Dzieciątko Jezus. Figurkę przyozdobiono haftowanymi, królewskimi szatami, sukienką 
i płaszczem. Na głowie umieszczono koronę. Prawa ręka Dzieciątka uniesiona jest w 
geście błogosławieństwa, lewa trzyma złote jabłko, symbol władzy królewskiej. Szatki 
z figury Pana Jezusa kładziono na chorych i potrzebujących. Inną pobożną praktyką jest 
stosowanie tak zwanej Wody Dzieciątkowej, czyli wody, w której zanurza się figurę.

Nie jest znane pochodzenie figurki. Najstarszy i jedyny 
dokument z początku XVIII w. poświęcony jej dziejom 
napisała siostra barnardynka Druzjanna z klasztoru św. 
Kolety. Z dokumentu wynika, że figurka przypłynęła do 
Krakowa w wodach Wisły, gdzie zatrzymała się naprzeciw 
klasztoru sióstr bernardynek. Siostry wyciągnęły figurkę, 
zaniosły do klasztoru i umieściły na ołtarzyku zakonnym 
w reflektarzu (klasztorna jadalnia). Od tego momentu 
zaczęły dziać się liczne cuda, w tym uzdrowienia. „My się 
Nim cieszymy bardzo i zda nam się, że żaden klasztor nie jest 
tak bogaty jak nasz, bo to nasze majętności, skarby i dostatki 
i na niczym nam przy Opatrzności Tego Pana nie schodzi. 
Profesję i obłóczyny zawsze przed Nim czynimy. My i matki 
nasze i wszyscy ludzie, którzy się do tej figurki z wielką 

ufnością udają, każdy skutek swojej prośby otrzyma”. Tak 
piszą o Dzieciątku siostry bernardynki.

W czasie potopu szwedzkiego spłonął kościół i klasztor 
sióstr koletek. Ocalał ołtarz, na którym była umieszczona 
figurka Dzieciątka Jezus. Jeden ze szwedzkich żołnierzy 
odsprzedał Żydowi figurkę. Żyd zaniósł ją do domu, gdzie 
poinformował żonę: „Schowaj, bo będziemy mieć pienią-
dze, jak się uspokoi w Krakowie”. Po wyjeździe Szwedów, 
odsprzedał ją siostrom bernardynkom. Gdy dowiedziały 
się o tym koletki, zażądały zwrotu figurki, jednak bernar-
dynki nie chciały jej oddać. Wtedy przełożonej klasztoru 
ukazał się we śnie Jezus i przemówił do niej następu-
jącymi słowami: „Córki moje, jeśli Mnie nie dacie tam, 
kędy się Mnie miejsce podobało, wtedy wszystkie ciężko 
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zachorowawszy, wymrzecie.” Po zachorowaniu zakonnic 
bernardynki ubrały odświętnie figurkę i odniosły ją do 
klasztoru koletek. Chore siostry wnet wyzdrowiały. Na 
pamiątkę tego wydarzenia, można przeczytać w Nowennie 
do DzieciątkaKoletańskiego: „Niech ten przykład nauczy 
nas nie pragnąć tego, co mają inni, tak z dóbr duchowych, 
jak i doczesnych, ale z wdzięcznością przyjmować wszystko, 
co nam Bóg daje, a On każdemu daje tyle, ile mu potrzeba 
do zbawienia. Szczególnie hojnie udziela swych łask tym, 
którzy ich nie marnują.”

W 1823 r. zlikwidowano klasztor świętej Kolety.
Cudowną figurkę przeniesiono do klasztoru św. Józefa. 
Od tego czasu cudowną figurkę nazwano Dzieciątkiem 
Koletańskim, ponieważ pochodzi z klasztoru św. Kolety 
(Michaliny).

Dobrze byłoby, gdyby w naszej parafii przyjął się kult 
czczenia Dzieciątka Jezus. 

O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne 
wejrzenie Twoich Oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. 
Amen.

  Władysław

Codzienny pacierz jest formą modlitwy wyznaczającej rytm dnia – 
jego rozpoczynanie i kończenie – z Bogiem. Są to krótkie, w dzieciństwie 
wyuczone modlitwy (Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Wierzę w Boga…, 
Chwała Ojcu…, Aniele Boży…). Tym modlitwom, właśnie dlatego, że często 
powtarzanym, zagraża ich spłycenie. Możemy wówczas płynnie wypowia-
dać słowa, a jednocześnie myśli mogą błądzić nie wiadomo gdzie. Wszyst-
kim nam takie rozpraszanie myśli na modlitwie grożą i wszyscyśmy ich 
doświadczali. Powinniśmy się starać nasze rozproszenie ograniczać.

Czytelniczka „Źródła” odnalazła w „Małym Przewodniku”  - czasopiśmie 
wydawanym przed wojną, interpretację  najpiękniejszej modlitwy – Ojcze 
nasz. Przesłała ją do redakcji tygodnika , a  ten wydrukował (Źródło, 2/95). 
Przypuszczam, że mógłby ten „poradnik” pomóc tym, którzy poszukują 
myśli, jakie mogą towarzyszyć poszczególnym prośbom Modlitwy Pańskiej. 
Może ktoś skorzysta.

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom. – Jeśli pragniemy, abyś nam 
darował grzechy i wszystkie uczynki niezgodne z wolą 
Twoją – a pragniemy tego szczerze, o Boże! – to i my musi-
my być dobrymi i przebaczać ludziom, którzy postępują 
niezgodnie z naszą wolą, i nie gniewaj się na nich, jeśli 
czynią coś, co się nam nie podoba. Chcemy, byś Ty nam 
przebaczył i dlatego winniśmy przebaczać tym, którzy 
nam dokuczają i gniewają się na nas.

I nie wódź nas na pokuszenie, – Pokuszenie – to znaczy 
chęć popełnienia czegoś złego. Spraw, abyśmy nigdy tej 
chęci nie ulegali!

Ale nas zbaw ode złego. – Oddalaj od nas wszystko złe. 
Amen. – Amen, znaczy; uczyń nam to, o cośmy Cię prosili 

w tej modlitwie.
Opracował Józef

Wytłuszczony druk – to słowa Modlitwy Pańskiej, a zaraz po nich – drukiem pochyłym – to ich interpretacja.

Ojcze nasz, - Jest to najpiękniejsza modlitwa, jaką zdołam 
wznieść do Ciebie, Boże, bo Ty sam ją ułożyłeś.

któryś jest  w niebie! – Proszę, pozwól dostać się kiedyś 
do nieba mnie i wszystkim, którzy Ciebie kochają.

Święć się Imię Twoje. – Imię Twoje jest święte. Spraw, by 
coraz więcej ludzi znało je i kochało, by coraz więcej ludzi 
miłowało Cię i służyło Tobie. Spraw, bym i ja to czynił.

Przyjdź Królestwo Twoje. – Znaczy to: Króluj nie tylko 
w niebie, ale i w sercach naszych. Jeśli będziesz Królem 
naszym teraz, to z pewnością przyjmiesz nas kiedyś do 
Królestwa swego w Niebie.

Bądź wola Twoja – często pragnę spełnienia mej własnej 
woli, a nie zawsze jest ona zgodna z wolą Twoją.

jako w niebie – Nie dopuść, abym miał wolę sprzeczną z 
Twoją wolą.

tak i na ziemi. – Spraw, abyśmy czynili zawsze to, czego Ty 
chcesz, podobnie jak czynią zbawieni w Niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. – Prosi-
my Cię, daj nam co dzień wszystko, czego nam potrzeba, 
a więc pokarm dla ciała, lecz także i to, co wzmacnia 
duszę, zwłaszcza – pozwól nam przyjąć Komunię świę-
tą. Pragniesz, byśmy Cię co dzień przyjmowali; będę się 
starał przystępować do Komunii świętej tak często, jak 
tylko będę mógł.
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SANKTUARIA DZIECIĄTKA JEZUS W POLSCE

Sanktuaria Dzieciątka Jezus w Polsce

W drugiej połowie XIX w. kult „Jezulatka” dotarł do Polski. W 1899 r. proboszcz 
niewielkiej miejscowości Jodłowa na Podkarpaciu, ks. Ignacy Zięba, sprowadził 
do swojej parafii kopię figurki cudownego Dzieciątka z Pragi. W parafii pojawiła 
się Księga Łask Dzieciątka Jezus, w której proboszcz tak opisał sprowadzenie figurki: 
„Jakby tylko na to czekali parafianie moi, zapalili się od razu do tego nabożeństwa. 
Uznałem za stosowne, sprowadzić większą figurkę Dzieciątka i umieścić ją na ołtarzu. 
Parafianie zaczęli także kupować kopię praskiej figurki do swoich domów. Kościół zmie-
nił się w jedyne w Polsce sanktuarium Dzieciątka Jezus, zwane tarnowskim Betlejem. Do 
sanktuarium przybywają pielgrzymi z całej Polski. Małżeństwa proszą o dar rodzicielstwa, 
kobiety o szczęśliwe rozwiązanie, a rodzice chorych dzieci o ich uzdrowienie. W Księdze 
Łask znajdują się podziękowania po uzdrowieniach i narodzinach dzieci. W Jodłowej 
wydarzyło się wiele cudów opisanych w Księdze Łask”.

Jodłowa figurka wykonana jest z gipsu. Przyozdobiono 
ją białą tuniką i sięgającym stóp płaszczem. Dzieciątko 
ubiera się w jedną z kilkunastu sukienek, stosownie do 
kolorów roku liturgicznego.

W lipcu 1908 r. koronowano kościelną figurkę, ksiądz 
Zięba zanotował wtedy: „Nie ma w parafii mojej domu, 
w którym by nie czczono tej najświętszej Dzieciny jako 
łaskawego ulubieńca i pieszczotkę naszą(…), a nikt stąd 
w drogę, a szczególnie do Ameryki się nie puścił, żeby nie 
wziąć ze sobą takiej kapliczki i koronki.”

Od 1956r. odprawiane jest w Jodłowej nabożeństwo 
zwane Drogą Betlejemską, które polega na rozważaniu 
12 tajemnic wydarzeń z życia Dzieciątka Jezus.

W wigilię Bożego Narodzenia 1971r. zapoczątkowano 
uroczystości odpustowe ku czci Dzieciątka Jezus. Wtedy 
to przeniesiono figurkę do ołtarza głównego i oficjalnie 
uznano istnienie Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Oto słowa 
tarnowskiego biskupa Wiktora Skworca: „Niech sanktu-
arium staje się miejscem rozważania i odkrywania ciągle na 
nowo miłości, którą ukochał nas Jezus Chrystus. Niech wierni 
przybywają do tego sanktuarium z ufnością, powierzając 
Dzieciątku Jezus intencje Ojca Św. i całego Kościoła.”

W maju 1997 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła. 
Nową świątynię konsekrowano 13 lipca 2008 r., a na 
pasterce tego samego roku erygowano (zamianowano) 
Sanktuarium Dzieciątka Jezus.

Dzieciątko Koletańskie
W Krakowie, przy ulicy Poselskiej, w barokowym kościele pod wezwaniem św. 

Józefa przy klasztorze Sióstr Bernardynek, w jednym z ołtarzy znajduje się słynąca 
łaskami figura Dzieciątka Jezus Koletańskiego. W kościele modlą się małżeństwa o dar 
rodzicielstwa i matki spodziewające się dzieci. Odnotowano wiele uzdrowień, uwolnień 
z nałogów i opętań.

Koletańska, późnogotycka, wykonana w drewnie, polichromowana figurka otoczona 
jest kultem od kilkuset lat. Rzeźba ma 60 cm wysokości i przedstawia siedzące na tronie 
Dzieciątko Jezus. Figurkę przyozdobiono haftowanymi, królewskimi szatami, sukienką 
i płaszczem. Na głowie umieszczono koronę. Prawa ręka Dzieciątka uniesiona jest w 
geście błogosławieństwa, lewa trzyma złote jabłko, symbol władzy królewskiej. Szatki 
z figury Pana Jezusa kładziono na chorych i potrzebujących. Inną pobożną praktyką jest 
stosowanie tak zwanej Wody Dzieciątkowej, czyli wody, w której zanurza się figurę.

Nie jest znane pochodzenie figurki. Najstarszy i jedyny 
dokument z początku XVIII w. poświęcony jej dziejom 
napisała siostra barnardynka Druzjanna z klasztoru św. 
Kolety. Z dokumentu wynika, że figurka przypłynęła do 
Krakowa w wodach Wisły, gdzie zatrzymała się naprzeciw 
klasztoru sióstr bernardynek. Siostry wyciągnęły figurkę, 
zaniosły do klasztoru i umieściły na ołtarzyku zakonnym 
w reflektarzu (klasztorna jadalnia). Od tego momentu 
zaczęły dziać się liczne cuda, w tym uzdrowienia. „My się 
Nim cieszymy bardzo i zda nam się, że żaden klasztor nie jest 
tak bogaty jak nasz, bo to nasze majętności, skarby i dostatki 
i na niczym nam przy Opatrzności Tego Pana nie schodzi. 
Profesję i obłóczyny zawsze przed Nim czynimy. My i matki 
nasze i wszyscy ludzie, którzy się do tej figurki z wielką 

ufnością udają, każdy skutek swojej prośby otrzyma”. Tak 
piszą o Dzieciątku siostry bernardynki.

W czasie potopu szwedzkiego spłonął kościół i klasztor 
sióstr koletek. Ocalał ołtarz, na którym była umieszczona 
figurka Dzieciątka Jezus. Jeden ze szwedzkich żołnierzy 
odsprzedał Żydowi figurkę. Żyd zaniósł ją do domu, gdzie 
poinformował żonę: „Schowaj, bo będziemy mieć pienią-
dze, jak się uspokoi w Krakowie”. Po wyjeździe Szwedów, 
odsprzedał ją siostrom bernardynkom. Gdy dowiedziały 
się o tym koletki, zażądały zwrotu figurki, jednak bernar-
dynki nie chciały jej oddać. Wtedy przełożonej klasztoru 
ukazał się we śnie Jezus i przemówił do niej następu-
jącymi słowami: „Córki moje, jeśli Mnie nie dacie tam, 
kędy się Mnie miejsce podobało, wtedy wszystkie ciężko 
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MODLITWA EWANGELIĄ

Modlitwa Ewangelią

I niedziela lutego, 02.02.2014, Święto Ofiarowania 
Pańskiego, Ewangelia z dnia: Łk 2, 22-40
(skrót Łk 2, 22-40 oznacza Ewangelia wg św. Łukasza, 
rozdział 2, wersety 22-40)

O co proszę? O miłość wierną i zdolną do największych 
poświęceń.

• Będę wpatrywał się w Maryję i Józefa, którzy przy-
noszą do świątyni Dzieciątko Jezus. Maryja ma świa-
domość, że poświęca Bogu swoje pierwsze i jedyne 
dziecko. Wie, że nie może zatrzymać Go dla siebie. Co 
mogła odczuwać jako matka? Spróbuję rozmawiać 
z Maryją o Jej przeżyciu w świątyni.

• Będę kontemplował Maryję „Matkę pięknej miło-
ści”, która potrafi poświęcić Bogu najdroższą dla 
niej osobę. Nie zatrzymuje dziecka przy sobie. Czy 
potrafię kochać osoby bez zniewalania ich sobą, bez 
zatrzymywania ich przy sobie? Czy nie manipuluję 
miłością drugiego człowieka? Czy jestem wolny od 
nieuporządkowanych przywiązań do osób i rzeczy?

• Będę obserwował Symeona i Annę, którzy aż do sędzi-
wego wieku z cierpliwością oczekują na spełnienie 
się Bożej obietnicy. Po wielu latach oczekiwania ich 
wierność zostaje nagrodzona. Co mogę powiedzieć 
o mojej ufności do Boga? Czy wierzę, że On nigdy nie 
spóźnia się ze spełnieniem swoich obietnic? Czy nie 
wymuszam na Bogu spełniania swoich próśb? Czy nie 
wątpię w Jego wierność?

• Spróbuję wyobrazić sobie siebie na miejscu Syme-
ona. „Wezmę” od Maryi maleńkiego Jezusa i obejmę 
Go własnymi ramionami. Postaram się trwać w tym 
doświadczeniu przez dłuższy czas. Czy łatwo jest mi 
wyobrazić sobie siebie w takiej scenie? Jakie budzą 
się wtedy we mnie uczucia?

• Co mogę powiedzieć o mojej więzi z Jezusem? Czy 
tęsknię za Jezusem? Czy szukam bliskości z Nim na 
modlitwie? Co najbardziej mi przeszkadza w budo-
waniu zażyłej więzi z Jezusem?

• Powierzę siebie, całą moją rodzinę i wspólnotę Świętej 
Rodzinie, abyśmy wzrastali w mocy i mądrości, aby 
łaska Boża zawsze spoczywała nad nami.

II niedziela lutego, 09.02.2014, Ewangelia z dnia: 
Mt 5,13-16

O co proszę? O prostotę i odwagę w świadczeniu 
o Jezusie.

• Wyobrażę sobie Jezusa pośród swoich uczniów. 
Spróbuję odnaleźć w ich gronie swoje miejsce. Jestem 
pośród nich. Zobaczę ich twarze, ich wzrok skupiony 
na Jezusie. Chcą usłyszeć to, co teraz powie do nich 
Mistrz. Powierza im życiowe zadanie.

• „Wy jesteście solą ziemi”. Mam być jak sól, która nada-
je smak i zachowuje świeżość. Co mogę powiedzieć 
o mojej osobowości i o mojej tożsamości powołania? 
Czy potrafię opowiadać się zdecydowanie za warto-
ściami powołaniowymi, które obrałem? Czy nie tracę 
smaku powołania przez uleganie kompromisom, 
przeciętności? Czy moje świadectwo życia wprowadza 
smak i świeżość w rodzinie, we wspólnocie w której 
żyję?

• „Wy jesteście światłem świata”. Czy mogę powiedzieć, 
że moje życie jest czytelnym świadectwem przyna-
leżności do Jezusa? Czy moja wiara i jej codzienne 
przeżywanie jest jak światło, które pomaga „wszyst-
kim, którzy są w domu”? Co jest moim korcem, który 
najczęściej ukrywa lub gasi we mnie światło i ciepło 
obecności Jezusa? Powiem o tym Jezusowi.

• Poproszę Jezusa o łaskę wytrwałości, abym nigdy nie 
utracił smaku i światła mojego powołania. Wzbudzę 
w sobie także pragnienie prostoty i przejrzystości 
życia, abym miał odwagę być dobrym, zwłaszcza tam, 
gdzie inni dobro wyśmiewają.

• W końcowej modlitwie powierzę Jezusowi tych 
wszystkich, do których codziennie mnie posyła, 
począwszy od najbliższych. W modlitwie serca oddam 
Jezusowi każde moje spotkanie z drugim człowiekiem. 
Będę powtarzał: „Uczyń mnie żywą Ewangelią!”. 

III niedziela lutego, 16.02.2014, Ewangelia z dnia: 
Mt 5, 17-37

O co proszę? O wierność Prawu Bożemu w każdej 
sytuacji życia.

• Będę kontemplował Jezusa nauczającego na Górze. 
Słowa padające z Jego ust są stanowcze i bezkom-
promisowe. Dotyczą przestrzegania i zachowania 
Bożego Prawa. Zaznacza, że przyszedł je wypełnić, 
a nie znieść.

• Co mogę powiedzieć o mojej wierności Prawu Bożemu 
na co dzień? Czy potrafię jak Jezus jasno opowiedzieć 
się po stronie wypełniania Bożych przykazań tam, 
gdzie inni usiłują je znosić lub ośmieszać? Czy nie 
ulegam moralnym kompromisom?

• „Każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega 
sądowi…”. Czy nie noszę w sercu gniewu? Czy jestem 
szczerze otwarty na przebaczenie wobec każdego, 
kto sprawił mi ból lub wyrządził krzywdę? Jeśli w tej 
chwili moje serce jest zamknięte na jakąś osobę, będę 
prosił usilnie Jezusa, aby je otworzył, uzdrowił z gnie-
wu i nauczył przebaczać.

• „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się 
w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”. Jezus 
przestrzega mnie przed pożądliwością wzroku. Równa 
ją z cudzołóstwem. Co mogę powiedzieć o czystości 
mojego spojrzenia? Jakich spojrzeń wstydziłbym się 
najbardziej przed Jezusem?

• Zwrócę uwagę na stanowczość i bezkompromisowość 
słów Jezusa, w których przestrzega przed grzechami 
namiętności. „Wyłup oko”, „odetnij rękę” – niezwykle 
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ostre stwierdzenia Jezusa, przez które chce ukazać 
szpetotę grzechu.

• „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”. Jezus 
zwraca mi uwagę na uczciwość i prawdomówność. Co 
mogę powiedzieć o mojej prawdomówności?

• W serdecznej rozmowie z Jezusem przeproszę Go 
za wszystkie grzechy języka. Poproszę Go, aby uczył 
mnie prostolinijności.

IV lutego, 23.02.2014, Ewangelia z dnia:  
Mt 5,38-48

O co proszę? O siłę woli i odwagę serca w kierowaniu 
się Ewangelią.

• Wyobrażę sobie tłum ludzi, którzy słuchają nauki 
Jezusa. Zauważają, że przemawia z wielką mocą, której 
nie spotykali u uczonych w Piśmie.

• Zatrzymam się przez dłuższy czas nad każdym 
zdaniem Jezusa o prawie odwetu. Jakie uczucie budzą 
we mnie Ewangeliczne upomnienia o odpowiadaniu 
dobrem za zło? Zwierzę się Jezusowi z moich myśli 
i odczuć.

• Wrócę jeszcze raz do rozważanego tekstu Ewangelii 
i przeczytam Go w formie modlitewnej prośby. Popro-
szę Jezusa, aby pomógł mi przyjąć zwłaszcza te słowa, 
które budzą we mnie opór i niezrozumienie.

• „Słyszeliście…”. Jezus uświadamia uczniom, że ich 
umysł i serce są ciągle pod wpływem tego, co słyszą: 
miłować przyjaciół, nienawidzić nieprzyjaciół. Co 
słyszę najczęściej na ten temat dzisiaj? W jaki sposób 
wpływa to na moje myślenie i postępowanie?

• „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”. Najpierw muszę się 
przyznać przed Nim i przed sobą, że w moim życiu 
istnieją też uczucia nienawiści. Ukrywanie ich może 
pogłębiać nieprzyjaźń. Jeśli odzywają się we mnie, 
spróbuję wypowiedzieć je przed Jezusem.

• Stanę przed Ojcem z moimi urazami i poczuciem 
krzywdy. Uświadomię sobie, że zna mnie do samej 
głębi. Zna też moich nieprzyjaciół i zło, które mi 
wyrządzili. Nie przestaje ich miłować. Będę prosił 
o Jego miłość, aby leczyła mój ból i poczucie krzyw-
dy. 

• Jezus przestrzega mnie, abym w swojej życzliwości 
nie ograniczał się jedynie do osób wybranych. Czy 
są w moim życiu osoby, których nie dopuszczam 
do siebie? Będę w tych dniach modlił się częściej 
o uzdrowienie moich najtrudniejszych relacji: „Ojcze, 
uzdrów moje serce!”.

na podstawie książki 
„Modlitwa Ewangelią na każdy dzień” 

Krzysztofa Wonsa SDS, 
Alina

Powroty
Z przyjemnością wracamy w myślach, wspomnieniach 

do wydarzeń z przeszłości, do miejsc,   z którymi jesteśmy 
uczuciowo związani. „Ciągnie” nas do domu rodzinnego 
kojarzącego się z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami, 
z ciepłem rodzinnym i bezpieczeń-
stwem. Każdy zakątek przypomina 
nam mamę, tatę, tradycje rodzinne, 
wigilie, świętowanie, naukę pacierza. 
Kiedy byliśmy młodzi,  marzyliśmy, 
by jak najszybciej się usamodzielnić 
i stać dorosłymi. Teraz, gdy nasza 
dorosłość i doświadczenie samo-
dzielności odcisnęło już na nas pięt-
no, chcielibyśmy cofnąć czas i pyta-
my: dlaczego on tak szybko, coraz 
szybciej i bezpowrotnie płynie? 

Są miejsca, do których chętnie 
powracamy – to miejsca urzekające 
pięknem przyrody, ulubione miejsca 
pielgrzymkowe. Słowa pieśni o Czar-
nej Madonnie mówią właśnie o tym, 
że „jest zakątek na tej ziemi, gdzie 
powracać każdy chce.”

Ludzie, którzy w życiu się pogubili i odsiadują wyroki 
długoletniego więzienia, gdy zbliża się chwila wyjścia na 
wolność i powrotu do domu, z jednej strony się cieszą, 
a jednocześnie są pełni obaw o to, czy ktoś jeszcze na 
nich czeka, jak zostaną przyjęci przez społeczeństwo, czy 
znajdą pracę.

Jest jeden powrót pewny – powrót do Boga. On zawsze 
czeka na nas cierpliwie. Pan Jezus w przypowieści o synu 
marnotrawnym przedstawił nam miłosiernego Ojca, który 
oczekuje na powrót syna. Gdy syn powraca, Ojciec się 

cieszy, nie wspomina mu grzesznej 
przeszłości, obejmuje, prowadzi 
do domu i obdarowuje. Dla Ojca 
ważna jest przemiana, jaka nastąpi-
ła u syna, szczery żal za popełnione 
błędy i postanowienie zerwania  
z dotychczasowym stylem życia.

Papież  Franciszek naucza  
o przebaczającej miłości Boga. 
Mówi m in. o tym, że Bóg nie nuży 
się przebaczeniem. Rozumiem to 
tak, że Bóg nic nie traci obdarzając 
nas miłosierdziem, że „pokłady” 
Jego miłosierdzia są niewyczerpal-
ne, że miłosierdzie jest Jego istotą  
i właściwością. Mówił też Papież, że 
to człowiek okazując miłosierdzie 
i przebaczając, często się nuży. Z ust 

ludzi czasem możemy usłyszeć takie słowa:  „Nigdy mu 
tego nie wybaczę! Ileż razy można wybaczać?!”. Na pytanie: 
„Ile razy mamy wybaczać?” Pan Jezus daje odpowiedź: 
„Siedemdziesiąt siedem razy”. To znaczy – zawsze! 

Bóg zawsze oczekuje na nasz powrót.
Józef
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MODLITWA EWANGELIĄ

Modlitwa Ewangelią

I niedziela lutego, 02.02.2014, Święto Ofiarowania 
Pańskiego, Ewangelia z dnia: Łk 2, 22-40
(skrót Łk 2, 22-40 oznacza Ewangelia wg św. Łukasza, 
rozdział 2, wersety 22-40)

O co proszę? O miłość wierną i zdolną do największych 
poświęceń.

• Będę wpatrywał się w Maryję i Józefa, którzy przy-
noszą do świątyni Dzieciątko Jezus. Maryja ma świa-
domość, że poświęca Bogu swoje pierwsze i jedyne 
dziecko. Wie, że nie może zatrzymać Go dla siebie. Co 
mogła odczuwać jako matka? Spróbuję rozmawiać 
z Maryją o Jej przeżyciu w świątyni.

• Będę kontemplował Maryję „Matkę pięknej miło-
ści”, która potrafi poświęcić Bogu najdroższą dla 
niej osobę. Nie zatrzymuje dziecka przy sobie. Czy 
potrafię kochać osoby bez zniewalania ich sobą, bez 
zatrzymywania ich przy sobie? Czy nie manipuluję 
miłością drugiego człowieka? Czy jestem wolny od 
nieuporządkowanych przywiązań do osób i rzeczy?

• Będę obserwował Symeona i Annę, którzy aż do sędzi-
wego wieku z cierpliwością oczekują na spełnienie 
się Bożej obietnicy. Po wielu latach oczekiwania ich 
wierność zostaje nagrodzona. Co mogę powiedzieć 
o mojej ufności do Boga? Czy wierzę, że On nigdy nie 
spóźnia się ze spełnieniem swoich obietnic? Czy nie 
wymuszam na Bogu spełniania swoich próśb? Czy nie 
wątpię w Jego wierność?

• Spróbuję wyobrazić sobie siebie na miejscu Syme-
ona. „Wezmę” od Maryi maleńkiego Jezusa i obejmę 
Go własnymi ramionami. Postaram się trwać w tym 
doświadczeniu przez dłuższy czas. Czy łatwo jest mi 
wyobrazić sobie siebie w takiej scenie? Jakie budzą 
się wtedy we mnie uczucia?

• Co mogę powiedzieć o mojej więzi z Jezusem? Czy 
tęsknię za Jezusem? Czy szukam bliskości z Nim na 
modlitwie? Co najbardziej mi przeszkadza w budo-
waniu zażyłej więzi z Jezusem?

• Powierzę siebie, całą moją rodzinę i wspólnotę Świętej 
Rodzinie, abyśmy wzrastali w mocy i mądrości, aby 
łaska Boża zawsze spoczywała nad nami.

II niedziela lutego, 09.02.2014, Ewangelia z dnia: 
Mt 5,13-16

O co proszę? O prostotę i odwagę w świadczeniu 
o Jezusie.

• Wyobrażę sobie Jezusa pośród swoich uczniów. 
Spróbuję odnaleźć w ich gronie swoje miejsce. Jestem 
pośród nich. Zobaczę ich twarze, ich wzrok skupiony 
na Jezusie. Chcą usłyszeć to, co teraz powie do nich 
Mistrz. Powierza im życiowe zadanie.

• „Wy jesteście solą ziemi”. Mam być jak sól, która nada-
je smak i zachowuje świeżość. Co mogę powiedzieć 
o mojej osobowości i o mojej tożsamości powołania? 
Czy potrafię opowiadać się zdecydowanie za warto-
ściami powołaniowymi, które obrałem? Czy nie tracę 
smaku powołania przez uleganie kompromisom, 
przeciętności? Czy moje świadectwo życia wprowadza 
smak i świeżość w rodzinie, we wspólnocie w której 
żyję?

• „Wy jesteście światłem świata”. Czy mogę powiedzieć, 
że moje życie jest czytelnym świadectwem przyna-
leżności do Jezusa? Czy moja wiara i jej codzienne 
przeżywanie jest jak światło, które pomaga „wszyst-
kim, którzy są w domu”? Co jest moim korcem, który 
najczęściej ukrywa lub gasi we mnie światło i ciepło 
obecności Jezusa? Powiem o tym Jezusowi.

• Poproszę Jezusa o łaskę wytrwałości, abym nigdy nie 
utracił smaku i światła mojego powołania. Wzbudzę 
w sobie także pragnienie prostoty i przejrzystości 
życia, abym miał odwagę być dobrym, zwłaszcza tam, 
gdzie inni dobro wyśmiewają.

• W końcowej modlitwie powierzę Jezusowi tych 
wszystkich, do których codziennie mnie posyła, 
począwszy od najbliższych. W modlitwie serca oddam 
Jezusowi każde moje spotkanie z drugim człowiekiem. 
Będę powtarzał: „Uczyń mnie żywą Ewangelią!”. 

III niedziela lutego, 16.02.2014, Ewangelia z dnia: 
Mt 5, 17-37

O co proszę? O wierność Prawu Bożemu w każdej 
sytuacji życia.

• Będę kontemplował Jezusa nauczającego na Górze. 
Słowa padające z Jego ust są stanowcze i bezkom-
promisowe. Dotyczą przestrzegania i zachowania 
Bożego Prawa. Zaznacza, że przyszedł je wypełnić, 
a nie znieść.

• Co mogę powiedzieć o mojej wierności Prawu Bożemu 
na co dzień? Czy potrafię jak Jezus jasno opowiedzieć 
się po stronie wypełniania Bożych przykazań tam, 
gdzie inni usiłują je znosić lub ośmieszać? Czy nie 
ulegam moralnym kompromisom?

• „Każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega 
sądowi…”. Czy nie noszę w sercu gniewu? Czy jestem 
szczerze otwarty na przebaczenie wobec każdego, 
kto sprawił mi ból lub wyrządził krzywdę? Jeśli w tej 
chwili moje serce jest zamknięte na jakąś osobę, będę 
prosił usilnie Jezusa, aby je otworzył, uzdrowił z gnie-
wu i nauczył przebaczać.

• „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się 
w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”. Jezus 
przestrzega mnie przed pożądliwością wzroku. Równa 
ją z cudzołóstwem. Co mogę powiedzieć o czystości 
mojego spojrzenia? Jakich spojrzeń wstydziłbym się 
najbardziej przed Jezusem?

• Zwrócę uwagę na stanowczość i bezkompromisowość 
słów Jezusa, w których przestrzega przed grzechami 
namiętności. „Wyłup oko”, „odetnij rękę” – niezwykle 



10
Lu

ty
  2

01
4 

  A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
PIELGRZYMKA  -  MEDJUGORIE

   Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
Parafia Świętego Michała Archanioła 

********************************************* 

 
 
 
 
Program Pielgrzymki:

Dzień 1    
10.30 – Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki. 
Przejazd do Wiednia; Kahlenberg (po polsku Łysa 
Góra) - wzgórze pod Wiedniem, 484 m n.p.m..  
Z tego miejsca w 1683 roku Król Polski Jan III 
Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z 
Turkami. 
W godzinach wieczornych wyjazd w kierunku 
Chorwacji 
Dzień 2  
-przyjazd do Chorwacji; 
Park Narodowy Krka - położony w środkowej 
Dalmacji, niedaleko miasta Szybenik. Park został 
założony w roku 1985 w środkowym i dolnym 
biegu rzeki Krka. Na terenie parku rzeka tworzy 
wodospady (m.in. Roški Slap, Skradinski Buk), 
kaskady oraz bystrzyny. W centralnej części -
Jezioro Visovac, (fakultatywnie - dodatkowo 15 €/osob) 

- przejazd do Medjugoria, 
- zakwaterowanie, obiad 
- udział w wieczornym nabożeństwie 
- nocleg 
Dzień 3-6 
- w tych dniach będziemy uczestniczyć w 
uroczystościach, modlitwach i rozważaniach oraz 

zwiedzać miejsca związane z  Objawieniami        
" M. B. - Królowej Pokoju": 
» codzienne uczestniczenie w nabożeństwie   
wieczornym w Medziugorju;  
17:00 – Różaniec Św, 18:00 - Msza Św.,  
Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,  
» Adoracja Najświętszego Sakramentu 
» Msza Św. w j. polskim o 13:00, 
» w piątki - adoracja Krzyża, 
» wyjście na Górę Objawień - Różaniec, 
» wspólne wyjście na Kriżevac - Droga Krzyżowa, 
» spotkanie we Wspólnocie Wieczernika*, 
» spotkanie we Wspólnocie Oaza Pokoju*, 
» spotkanie, z którymś z wizjonerów*, 
» spotkanie, z którymś z ojców franciszkanów*, 
* spotkania są uwarunkowane obecnością w/w   
   osób  w Medziugorju. 
Dzień 7  
- śniadanie,  
- pożegnanie z Medjugorjem,  
- wyjazd na Makarską Rivierę –wizyta   
  Chorwackim Lourdes -  Msza Św. 
- odpoczynek nad morzem - czas wolny, plaża 
-w godz. wieczornych wyjazd w kierunku kraju 
Dzień 8 
- przyjazd do Polski w godz. dopołudniowych. 

 
TERMIN:  8-15.10.2014           CENA: 1199 PLN (przy min. 43 uczestnikach)  
         30 - 42 uczest.= 1255zł,   20-30 uczest.= 1299zł   
Świadczenia:  
- 5 noclegów w pensjonacie, (Pensjonat 3*; pokoje 2,3 z łazienk.)      
- śniadania, obiadokolacje,  
- przejazd autobusem klasy Lux (Video, WC, klima),   
- pilot ma trasie,     
- ubezpieczenie KL+NW (bez chorób przewlekłych)  
                                                                                                      
 
Zgłoszenia przejmuje:  Ks. Andrzej Wieliczka  –  tel. 033/ 856 93 10 lub 660 582 417 

     P. Lidia Greń-Wajdzik –  tel. 033/ 853 37 20 lub 696 852 632 
      

 

   
Pielgrzymka jest czasem zwiedzania, radości i modlitwy, a zarazem to czas  zbliżania się do Boga i drugiego 
człowieka.  Niech czyste sumienie pozwoli każdego dnia  przyjmować Komunię Św. 

„Przechodzić przez świat jak pielgrzym, który myśl swoją ciągle kieruje do celu -do Boga”                     

* * *  www.St-Christopher.eu * * *  
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Rok 2013 w naszej wspólnocie parafialnej
ZOSTALI WŁĄCZENI  

DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA...
 1. Lena Aleksandra Wuzik
 2. Lena Katarzyna Warzecha 
 3. Emilia Aleksandra Gabzdyl
 4. Dominik Łukasz Tomica
 5. Emilia Maria Frysz
 6. Zofia Stefania Żyła
 7. Hanna Wanda Foltyn
 8. Emilia Stercuła
 9. Sebastian Wojciech Tomica
10. Emilia Agata Gabzdyl
11. Konrad Kacper Pala
12. Fabian Piotr Jałowiczor
13. Karolina Justyna Foltyn
14. Lena Maria Żyła
15. Amelia Anna Żyła
16. Maksymilian Józef Ciupak 
17. Lena Wiktoria Domin
18. Hubert Tomasz Szajter
19. Alicja Kajstura
20. Olivia Barbara Morawiec 
21. Nina Weronika Tomica
22. Oliwier Grzegorz Brychcy
23. Borys Robert Igielski
24. Nadine YATES
25. Maya YATES
26. Julia Maria Kula
27. Zofia Sara Otręba
28. Dawid Mateusz Greń
29. Damian Łukasz Polok
30. Inga Łucja Stępniak
31. Zofia Anna Wawrzyczek
32. Łukasz Tadeusz Domalewski
33. Filip Piotr Majchrzak
34. Stanisław Robert Wisełka
35. Krzysztof Stanisław Głupczyk

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI...
 1. Klaudia Szweda – Grzegorz Kwiczala
 2. Agata Szczypka  -  Mateusz Machej 
 3. Paulina Nowak  –  Damian Czauderna   
 4. Aleksandra Belchowska – Sebastian Siekierka
 5. Monika Jerzabek – Przemysław Herrman 
 6. Ewa Kolińska – Zbigniew Kuś
 7. Aleksandra Poralla – Marcin Chabior  
 8. Marcelina Rom – Michał Rał

ODESZLI DO DOMU OJCA...
 1. Aleksander Skórkiewicz  l. 45
 2. Janusz Bulandra   l. 49
 3. Stanisław Mołek   l. 64
 4. Władysław Tomica  l. 60
 5. Irena Czendlik   l. 69
 6. Maria Szajter   l. 85
 7. Janina Pupek   l. 57
 8. Wiesława Nieckuła  l. 63
 9. Helena Smelik   l. 85
10. Ryszard Łyczko   dziecko 
11. Maria Kania   l. 87 
12. Emilia Bijok   l. 88
13. Marian Kocur   l. 56
14. Stanisław Szafarczyk   l. 61 
15. Aniela Tomica   l. 90 
16. Małgorzata Mikołajczyk  l. 64
17. Elżbieta Franiok   l. 85 
18. Helena Gabzdyl   l. 82
19. Edward Kopel   l. 62
20. Zdzisława Jarosz   l. 64
21. Maria Bierska   l. 87
22. Nadia Gabzdyl   dziecko
23. Gabriel Machej   l. 94
24. Henryk Kluz   l. 87
25. Anna Zahraj   l. 86
26. Anna Żyła    l. 89   

ZAPROSZENIE

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 15.02.2014 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 
Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl
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PIELGRZYMKA  -  MEDJUGORIE

   Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
Parafia Świętego Michała Archanioła 

********************************************* 

 
 
 
 
Program Pielgrzymki:

Dzień 1    
10.30 – Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki. 
Przejazd do Wiednia; Kahlenberg (po polsku Łysa 
Góra) - wzgórze pod Wiedniem, 484 m n.p.m..  
Z tego miejsca w 1683 roku Król Polski Jan III 
Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z 
Turkami. 
W godzinach wieczornych wyjazd w kierunku 
Chorwacji 
Dzień 2  
-przyjazd do Chorwacji; 
Park Narodowy Krka - położony w środkowej 
Dalmacji, niedaleko miasta Szybenik. Park został 
założony w roku 1985 w środkowym i dolnym 
biegu rzeki Krka. Na terenie parku rzeka tworzy 
wodospady (m.in. Roški Slap, Skradinski Buk), 
kaskady oraz bystrzyny. W centralnej części -
Jezioro Visovac, (fakultatywnie - dodatkowo 15 €/osob) 

- przejazd do Medjugoria, 
- zakwaterowanie, obiad 
- udział w wieczornym nabożeństwie 
- nocleg 
Dzień 3-6 
- w tych dniach będziemy uczestniczyć w 
uroczystościach, modlitwach i rozważaniach oraz 

zwiedzać miejsca związane z  Objawieniami        
" M. B. - Królowej Pokoju": 
» codzienne uczestniczenie w nabożeństwie   
wieczornym w Medziugorju;  
17:00 – Różaniec Św, 18:00 - Msza Św.,  
Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,  
» Adoracja Najświętszego Sakramentu 
» Msza Św. w j. polskim o 13:00, 
» w piątki - adoracja Krzyża, 
» wyjście na Górę Objawień - Różaniec, 
» wspólne wyjście na Kriżevac - Droga Krzyżowa, 
» spotkanie we Wspólnocie Wieczernika*, 
» spotkanie we Wspólnocie Oaza Pokoju*, 
» spotkanie, z którymś z wizjonerów*, 
» spotkanie, z którymś z ojców franciszkanów*, 
* spotkania są uwarunkowane obecnością w/w   
   osób  w Medziugorju. 
Dzień 7  
- śniadanie,  
- pożegnanie z Medjugorjem,  
- wyjazd na Makarską Rivierę –wizyta   
  Chorwackim Lourdes -  Msza Św. 
- odpoczynek nad morzem - czas wolny, plaża 
-w godz. wieczornych wyjazd w kierunku kraju 
Dzień 8 
- przyjazd do Polski w godz. dopołudniowych. 

 
TERMIN:  8-15.10.2014           CENA: 1199 PLN (przy min. 43 uczestnikach)  
         30 - 42 uczest.= 1255zł,   20-30 uczest.= 1299zł   
Świadczenia:  
- 5 noclegów w pensjonacie, (Pensjonat 3*; pokoje 2,3 z łazienk.)      
- śniadania, obiadokolacje,  
- przejazd autobusem klasy Lux (Video, WC, klima),   
- pilot ma trasie,     
- ubezpieczenie KL+NW (bez chorób przewlekłych)  
                                                                                                      
 
Zgłoszenia przejmuje:  Ks. Andrzej Wieliczka  –  tel. 033/ 856 93 10 lub 660 582 417 

     P. Lidia Greń-Wajdzik –  tel. 033/ 853 37 20 lub 696 852 632 
      

 

   
Pielgrzymka jest czasem zwiedzania, radości i modlitwy, a zarazem to czas  zbliżania się do Boga i drugiego 
człowieka.  Niech czyste sumienie pozwoli każdego dnia  przyjmować Komunię Św. 

„Przechodzić przez świat jak pielgrzym, który myśl swoją ciągle kieruje do celu -do Boga”                     

* * *  www.St-Christopher.eu * * *  
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01.02.2014 I Sobota
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za  ++ Aleksandra Skórkiewicza w 1 rocznicę śmierci, 

Franciszka Szczerbę oraz za domostwo do Opatrzności 
Bożej .

02.02.2014 NIEDZIELA ŚWIĘTO OFIAROWANIA  
 PAŃSKIEGO
  7.30 Za ++ Emilię, Emanuela Stoszek, + ojca Władysława 

Morawiec; domostwo do Opatrzności Bożej.
  9.30 Rudnik:  Za ++ Rudolfa Chmiel, żonę Justynę, 

syna Franciszka, córkę Justynę, męża Józefa, syna 
Władysława, Bronisława, Józefa i Helenę Gabzdyl 
Zdzisława Werłos, Annę, Leopolda Josiek; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

11.00 Dziękczynna – Z okazji Jubileuszu 25 – lecia Kapłaństwa 
Ks. Proboszcza Kan. Andrzeja z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Opatrzności Bożej i św. 
Michała Archanioła w dalszej posłudze kapłańskiej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + męża Bolesława Machej w 8 rocznicę śmierci.

03.02.2014 Poniedziałek
17.00 Za ++ żonę Marię Szajter, teściów Annę i Ferdynanda 

Bierski, rodziców Marię i Józefa Szajter, dziadków, 
wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

04.02.2014   Wtorek
  8.00 Za + Annę Gawłowską – od Pracowników Zakładów 

Mięsnych.
17.00 Z okazji 45 urodzin Marii z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo            
i zdrowie dla całej rodziny.

05.02.2014 Środa  Wspomnienie Świętej Agaty, dziewicy  
 i męczennicy
16.00 Rudnik:  Za + Annę Zahraj – od mieszkańców dzielnicy 

Beresteczko.
17.00 Za ++ Teresę Gremlik w rocznicę śmierci, męża Józefa,     

++ rodziców i rodzeństwo.

06.02.2014 I Czwartek   Wspomnienie Świętych  
 męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
17.00 1. Z okazji 65 urodzin Alicji z podziękowaniem za 

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

 2. Za ++ rodziców Jana i Stefanię Herma, rodzeństwo  
i rodziców z obu stron, ++ Erwina i Małgorzatę Mikszan, 
++ rodziców i pokrewieństwo. 

07.02.2014 I Piątek
  8.00 Rudnik: Z okazji 70 urodzin Zofii z prośbą o dalsze 

potrzebne łaski i zdrowie oraz Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny Kałuża. 

17.00 Msza św. szkolna: O zdrowie i Boże błogosławieństwo 
dla Patrycji z okazji urodzin.

08.02.2014 Sobota
 8.00 Za ++ Zofię i Franciszka Parchańskich, jej siostry 

Agnieszkę, Genowefę Madecki, brata Franciszka 
Madeckiego, wszystkich ++ z tych rodzin.

17.00 Za ++ męża Józefa , jego rodziców i teściów, brata 
Stanisława, ++ Józefa Zorychtę i Martę Frejek, 
wszystkich ++ z rodziny oraz w intencji żyjących  
z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę.

09.02.2014 V NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30 Za ++ Stanisława Zyna, Stefanię, Wiktora Botorek, 

siostry Stefanię i Agnieszkę.
  9.30 Rudnik: Za ++ Marię, Józefa Machej, Julię, Bronisławę 

Ogrocki, Helenę, Otylię i Jana Holeksa, dusze w czyśćcu 
cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za + męża Bronisława Stuchlik w 5 rocznicę śmierci, 
rodziców Alojzego i Annę, brata Józefa, + Helenę Mitas, 
jej rodziców i brata, wszystkich ++ z rodziny.

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

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

10.02.2014 Poniedziałek    Wspomnienie Św. Scholastyki,  
 dziewicy
17.00 Za ++ Karola Stoszek, rodzeństwo, ++ z rodziny oraz           

o Boże błogosławieństwo i opiekę Bożą dla całej 
rodziny. 

11.02.2014 Wtorek     Wspomnienie Najświętszej Maryi  
 Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego
  8.00
17.00 W intencji Chorych

12.02.2014 Środa 
16.00 Rudnik: Za + Władysława Tomicę – od chrzestnej 

Heleny Gabzdyl.  
17.00 Za ++ męża Antoniego Szczypkę w 5 rocznicę śmierci, 

jego rodziców i teściów, dusze w czyśćcu cierpiące.

13.02.2014 Czwartek
17.00 1. Za ++ Józefa Lose, córkę Elżbietę, rodziców Emilię        

i Augustyna, Franciszka i Franciszkę Lose.     
 2. Za + Annę Gawłowską – od rodziny Gabzdyl 

z Dobczyc.

14.02.2014 Piątek   Święto Świętych Cyryla, mnicha  
 i Metodego, biskupa, Patronów Europy
  8.00 Rudnik: Za + Annę Zahraj – od rodzin Tomica i Lach. 
17.00 Msza św. szkolna: Za + Annę Gawłowską  

– od Pracowników Zakładów Mięsnych.

15.02.2014 Sobota  
  8.00 Za + + Waleriana Pilch, żonę Annę, syna Kazimierza, 

Andrzeja Kudłacz, ++ z rodziny Pilch i Broda.
17.00 Za ++ Franciszka, Joannę  Machej, Karola, Marię, 

Franciszka i Zofię Walica, Stefanię Stefana  i  Włady-
sława Pierchała, Alojzego, Ludwika, Dorotę Berek,  
++ z rodziny Machej, Walica, Berek, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii.

16.02.2014 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 Za ++ Józefa, Joannę Kula, ich rodziców, dzieci, wnuka 

Jarosława, ++ Józefa, Joannę Czyż, ich rodziców, dzieci; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

  9.30 Rudnik: Za ++ Józefa, Marię Machej, Jana, Franciszkę 
Kuś, ich rodziców; domostwo do Opatrzności Bożej.  

INTENCJE
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11.00 Za + Zofię Tomica w 7 rocznicę śmierci, męża Karola,  
++ z rodziny Machej i Tomica; domostwo do Opa-
trzności Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Z okazji 40 urodzin Tomasza z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Opatrzności Bożej i zdrowie na dalsze lata 
zycia.

21.00 Apel Jasnogórski

17.02.2014 Poniedziałek 
17.00 Podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie 

i Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny.

18.02. 2014 Wtorek
  8.00 Za ++ Zofię, Józefa Brychcy, syna Franciszka,  + z  rodziny 

Brychcy i Dzida, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ Elżbietę, Karola Franiok, rodziców z obu stron; 

domostwo do Opatrzności Bożej

19.02.2014 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Bolesława Zahraj, żonę Annę, siostrę 

Elżbietę, szwagra Leopolda, ++ rodziców.
17.00  

20.02.2014 Czwartek 
17.00 1. Za ++ Antoninę, Adolfa Czempiel, syna Stanisława, 

córkę Marię, Karola i Henryka Czempiel, Annę, Jana 
Pinkas; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2.  Z podziękowaniem za otrzymane łaski dla całej 
rodziny Staniek, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Maryi dla całej rodziny.

21.02.2014 Piątek
  8.00 Rudnik: Za + Annę Zahraj – od rodzin Sojka i Staroń.
17.00 Msza św. szkolna:  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, 

Kazimierza i Stanisławę. 

22.02.2014 Sobota   Święto Katedry Św. Piotra, Apostoła
  8.00 Z okazji 30 urodzin Gabrieli z podziękowaniem za 

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

17.00 Za + męża Erwina Żyłę, ++ rodziców z obu stron, 
wszystkich ++ z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny.

23.02.2014 VII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 Za ++ Ludmiłę Pupek, córkę Janinę, ++ rodziców               

i teściów.
  9.30 Rudnik: Za ++ Martę Szczypka, męża Augustyna, 

Emilię, Augustyna Szczypka, Anielę Brachaczek, 
2 mężów, Elżbietę Bijok, Tadeusza Szczypkę. 

11.00 1. Chrzty – Roczki
 2. W intencji Elżbiety i Piotra z okazji 30 rocznicy ślubu     

z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne 
lata.

16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Emilię Herman, rodziców Karolinę i Franciszka, 

braci, bratowe, + Alojzję Machej dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

24.02.2014 Poniedziałek
17.00 Za + Otylię Pietrzyk w 15 rocznicę śmierci, ++ z rodzin 

Pietrzyk i Stoszek; domostwo do Opatrzności Bożej.

25.02.2014 Wtorek
  8.00
17.00 Za ++ Justynę, Karola Węglarzy, Jana Machej, 

Krzysztofa Brachaczek, dusze w czyśćcu cierpiące.

26.02.2014 Środa
16.00 Rudnik: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej     
z okazji 90 urodzin Marty.

17.00 W intencji rodziny Kluczniak z prośbą o opiekę 
Opatrzności Bożej i Matki Bożej Pompejańskiej.

27.02.2014 Czwartek
17.00 1. Za + Józefa, ++ rodziców, teścia, siostrę Grażynę, 

dusze  w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Leona, Helenę Wawrzyczek, Stanisława 

Szafarczyk, Marię, Władysława Szafarczyk,  
++ z rodziny Szafarczyk, Wawrzyczek i Pierchała.

28.02.2014 Piątek
  8.00 Rudnik: Za + Adolfa Tomicę w 15 rocznicę śmierci, 

ojców z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Msza św. 6 – tyg.:  za śp. + Annę Gawłowska

1. W niedzielę, 2 lutego przypada Święto Ofiarowania 
Pańskiego. 

 Na pamiątkę tego wydarzenia w czasie Mszy 
św. o godz. 7.30 i 17.00 w kościele parafialnym, 
w Rudniku o 9.30 w niedzielę oraz w sobotę 1 lutego 
na Mszy św. wieczornej będą poświęcone świece – 
znak Chrystusowego światła. Poświęcona świeca 
gromnica towarzyszy wierzącym we wszystkich 
trudnych chwilach życia. Również w sobotę, 1 lutego 
w czasie Mszy św. wieczornej będą poświęcone 
świece i książeczki dzieciom kl. II, które w maju 
przystąpią do I Komunii św. 

2. W poniedziałek, 3 lutego po Mszach św. udzielać 
będziemy błogosławieństwa św. Błażeja, patrona 
czuwającego nad gardłem i ludzkim głosem.

3. We wtorek, 11 lutego przypada wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ten 
dzień jako Światowy Dzień Chorego. 
O godz. 17.00 – Msza św. w intencji wszystkich 
chorych i starszych parafian. Proszę, aby rodziny 
umożliwiły chorym i starszym parafianom 
uczestniczenie we Mszy św. i nabożeństwie, w czasie 
którego będzie udzielony Sakrament Chorych 
i błogosławieństwo Lourdzkie.

4.  W niedzielę, 23 lutego  na  sumie o godz. 11.00  
Chrzty i Roczki.  Nauka chrzcielna dla rodziców 
i chrzestnych w piątek, 21 lutego po Mszy św. 
wieczornej.
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01.02.2014 I Sobota
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za  ++ Aleksandra Skórkiewicza w 1 rocznicę śmierci, 

Franciszka Szczerbę oraz za domostwo do Opatrzności 
Bożej .

02.02.2014 NIEDZIELA ŚWIĘTO OFIAROWANIA  
 PAŃSKIEGO
  7.30 Za ++ Emilię, Emanuela Stoszek, + ojca Władysława 

Morawiec; domostwo do Opatrzności Bożej.
  9.30 Rudnik:  Za ++ Rudolfa Chmiel, żonę Justynę, 

syna Franciszka, córkę Justynę, męża Józefa, syna 
Władysława, Bronisława, Józefa i Helenę Gabzdyl 
Zdzisława Werłos, Annę, Leopolda Josiek; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

11.00 Dziękczynna – Z okazji Jubileuszu 25 – lecia Kapłaństwa 
Ks. Proboszcza Kan. Andrzeja z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Opatrzności Bożej i św. 
Michała Archanioła w dalszej posłudze kapłańskiej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + męża Bolesława Machej w 8 rocznicę śmierci.

03.02.2014 Poniedziałek
17.00 Za ++ żonę Marię Szajter, teściów Annę i Ferdynanda 

Bierski, rodziców Marię i Józefa Szajter, dziadków, 
wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

04.02.2014   Wtorek
  8.00 Za + Annę Gawłowską – od Pracowników Zakładów 

Mięsnych.
17.00 Z okazji 45 urodzin Marii z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo            
i zdrowie dla całej rodziny.

05.02.2014 Środa  Wspomnienie Świętej Agaty, dziewicy  
 i męczennicy
16.00 Rudnik:  Za + Annę Zahraj – od mieszkańców dzielnicy 

Beresteczko.
17.00 Za ++ Teresę Gremlik w rocznicę śmierci, męża Józefa,     

++ rodziców i rodzeństwo.

06.02.2014 I Czwartek   Wspomnienie Świętych  
 męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
17.00 1. Z okazji 65 urodzin Alicji z podziękowaniem za 

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

 2. Za ++ rodziców Jana i Stefanię Herma, rodzeństwo  
i rodziców z obu stron, ++ Erwina i Małgorzatę Mikszan, 
++ rodziców i pokrewieństwo. 

07.02.2014 I Piątek
  8.00 Rudnik: Z okazji 70 urodzin Zofii z prośbą o dalsze 

potrzebne łaski i zdrowie oraz Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny Kałuża. 

17.00 Msza św. szkolna: O zdrowie i Boże błogosławieństwo 
dla Patrycji z okazji urodzin.

08.02.2014 Sobota
 8.00 Za ++ Zofię i Franciszka Parchańskich, jej siostry 

Agnieszkę, Genowefę Madecki, brata Franciszka 
Madeckiego, wszystkich ++ z tych rodzin.

17.00 Za ++ męża Józefa , jego rodziców i teściów, brata 
Stanisława, ++ Józefa Zorychtę i Martę Frejek, 
wszystkich ++ z rodziny oraz w intencji żyjących  
z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę.

09.02.2014 V NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30 Za ++ Stanisława Zyna, Stefanię, Wiktora Botorek, 

siostry Stefanię i Agnieszkę.
  9.30 Rudnik: Za ++ Marię, Józefa Machej, Julię, Bronisławę 

Ogrocki, Helenę, Otylię i Jana Holeksa, dusze w czyśćcu 
cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za + męża Bronisława Stuchlik w 5 rocznicę śmierci, 
rodziców Alojzego i Annę, brata Józefa, + Helenę Mitas, 
jej rodziców i brata, wszystkich ++ z rodziny.

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

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

10.02.2014 Poniedziałek    Wspomnienie Św. Scholastyki,  
 dziewicy
17.00 Za ++ Karola Stoszek, rodzeństwo, ++ z rodziny oraz           

o Boże błogosławieństwo i opiekę Bożą dla całej 
rodziny. 

11.02.2014 Wtorek     Wspomnienie Najświętszej Maryi  
 Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego
  8.00
17.00 W intencji Chorych

12.02.2014 Środa 
16.00 Rudnik: Za + Władysława Tomicę – od chrzestnej 

Heleny Gabzdyl.  
17.00 Za ++ męża Antoniego Szczypkę w 5 rocznicę śmierci, 

jego rodziców i teściów, dusze w czyśćcu cierpiące.

13.02.2014 Czwartek
17.00 1. Za ++ Józefa Lose, córkę Elżbietę, rodziców Emilię        

i Augustyna, Franciszka i Franciszkę Lose.     
 2. Za + Annę Gawłowską – od rodziny Gabzdyl 

z Dobczyc.

14.02.2014 Piątek   Święto Świętych Cyryla, mnicha  
 i Metodego, biskupa, Patronów Europy
  8.00 Rudnik: Za + Annę Zahraj – od rodzin Tomica i Lach. 
17.00 Msza św. szkolna: Za + Annę Gawłowską  

– od Pracowników Zakładów Mięsnych.

15.02.2014 Sobota  
  8.00 Za + + Waleriana Pilch, żonę Annę, syna Kazimierza, 

Andrzeja Kudłacz, ++ z rodziny Pilch i Broda.
17.00 Za ++ Franciszka, Joannę  Machej, Karola, Marię, 

Franciszka i Zofię Walica, Stefanię Stefana  i  Włady-
sława Pierchała, Alojzego, Ludwika, Dorotę Berek,  
++ z rodziny Machej, Walica, Berek, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii.

16.02.2014 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 Za ++ Józefa, Joannę Kula, ich rodziców, dzieci, wnuka 

Jarosława, ++ Józefa, Joannę Czyż, ich rodziców, dzieci; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

  9.30 Rudnik: Za ++ Józefa, Marię Machej, Jana, Franciszkę 
Kuś, ich rodziców; domostwo do Opatrzności Bożej.  

INTENCJE
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –  sobota godz. 8.40

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.

dzieci Maryi – piątek godz. 16.30

WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca o 
godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana 
Pawła II.

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 sobotę 1 lutego 
od godz. 9.00.

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,
                                       Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, Sylwia Grzebień

Adres Redakcji:     43-416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856-93-10;  
   e-mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
07. II. –   Holica  -  piątek

 ul. Dolna 5, 16, 15, 13, 22
14. II. –   Holica  -  piątek  

 ul. Dolna 26  ;
 ul. Górna 13, 17, 19
 ul. Zamkowa 14

21. II. –   Holica - piątek
 ul. Górna 29, 33, 23, 18, 10    

28. II. –   Holica -  piątek
 ul. Górna 21, 15, 7
 ul. Dolna 32, 30

Liturgiczne obchody miesiąca:
02.02. –  Święto Ofiarowania Pańskiego     

05.02. –  Wspomnienie Św. Agaty, dziewicy  
  i męczennicy

06.02. –  Wspomnienie Świętych męczenników  
  Pawła Miki i Towarzyszy 

10. 02. –  Wspomnienie Św. Scholastyki, dziewicy  

11.02. –  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny  
  z Lourdes 

14.02. –  Święto Świętych Cyryla, mnicha  
  i Metodego, biskupa, patronów Europy 

22.02. –  Święto Katedry Św. Piotra, Apostoła
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Jasełka 2014 - Rudnik

Koncert Kolęd 2014
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NABOŻEŃSTWA
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W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana 
Pawła II.

I Czwartek   - nabożeństwo o powołania 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 sobotę 1 lutego 
od godz. 9.00.

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,
                                       Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, Sylwia Grzebień

Adres Redakcji:     43-416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856-93-10;  
   e-mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.
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07. II. –   Holica  -  piątek

 ul. Dolna 5, 16, 15, 13, 22
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 ul. Górna 13, 17, 19
 ul. Zamkowa 14
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 ul. Górna 29, 33, 23, 18, 10    

28. II. –   Holica -  piątek
 ul. Górna 21, 15, 7
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Liturgiczne obchody miesiąca:
02.02. –  Święto Ofiarowania Pańskiego     

05.02. –  Wspomnienie Św. Agaty, dziewicy  
  i męczennicy

06.02. –  Wspomnienie Świętych męczenników  
  Pawła Miki i Towarzyszy 

10. 02. –  Wspomnienie Św. Scholastyki, dziewicy  

11.02. –  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny  
  z Lourdes 

14.02. –  Święto Świętych Cyryla, mnicha  
  i Metodego, biskupa, patronów Europy 

22.02. –  Święto Katedry Św. Piotra, Apostoła
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W niedzielę, 2 lutego, chciałbym podczas Mszy św. o godz. 11.00 
w kościele Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich 
podziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa i za łaski, które przez te 
wszystkie lata od Niego otrzymałem, a także za te, które posługując się 
mną jako swoim kapłanem rozlał na innych pragnąc ich uświęcenia.

Z
2 lutego 1989 r.  

przyjąłem  
święcenia kapłańskie. 

Od tej daty w tym roku 

mija już 25 lat.

Kończyce Wielkie, dnia 2.II.2014

Zaproszenie

D PDrogich  Parafian 
zapraszam 

do Wspólnego Dziękczynienia

Ks. Andrzej Wieliczka 
proboszcz


