
11 lutego  
wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny z Lourdes  
- Światowy Dzień Chorego
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Orędzie Papieża Franciszka na 
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Najświętszej Maryi Panny  
z Lourdes

Dnia 11 lutego w małym miasteczku Lourdes nad 
rzeką Gave objawiła się Najświętsza Maryja Panna 14 - 
letniej dziewczynce Bernadetcie Soubirous. Dziewczyn-
ka wzdłuż brzegu potoku poszukiwała gałęzi na opał. 
Usłyszała dziwny szum wiatru i zobaczyła światłość, 
z której wyłoniła się postać „Pięknej Pani” z różańcem 
w ręku. Bernadetta zaczęła odmawiać różaniec.

Matka Boża ukazywała się dziewczynce aż 18 razy 
w czasie od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. Powiedziała 
Bernadetcie, że jest Niepokalanym Poczęciem. Zachę-
cała do pokuty i odmawiania różańca. Poleciła też, 
aby na miejscu objawień zbudowano kaplicę.

Po wnikliwych badaniach Kościół uznał autentycz-
ność objawień i ustanowił liturgiczne Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes na 11 lutego, 
czyli czas pierwszego objawienia.

W dniu 11 lutego nasze myśli pobiegną do Lourdes, 
gdzie wznosi się piękna bazylika i ogromny kościół 
podziemny. Tu codziennie śpieszą pielgrzymi z ca-
łego świata, często ze swoimi chorymi, aby uczcić 
Niepokalaną Dziewicę Maryję i wyprosić u Niej łaskę 
zdrowia duszy i ciała.

Dzień wspomnienia objawień w Lourdes Ojciec 
Święty Jan Paweł II w 1993 r. ustanowił Światowym 
Dniem Chorego. W tym dniu nie tylko w Lourdes 
ale i w świątyniach całego świata wierni modlą się 
w intencji chorych, prosząc Boga, przez wstawiennic-
two Maryi, o łaskę uzdrowienia, o ulgę w cierpieniu, 
o umiejętność cierpliwego znoszenia choroby z pod-
daniem się Woli Bożej. 

Do Lourdes miejsca uświęconego obecnością Maryi 
przyjeżdżał dwukrotnie Ojciec Święty Jan Paweł II. 
Po raz pierwszy przybył w 1983 r., zaś po raz drugi 
odwiedził Sanktuarium w 2004 r. Swe pierwsze kroki 
skierował do Groty Objawień. Długo klęczał na specjal-
nie przygotowanym klęczniku, a Jego twarz wyrażała 
modlitewną zadumę połączoną z wyraźnym śladem 
cierpienia. Następnie tak jak czynią to wszyscy piel-
grzymi, zapalił świecę, napił się wody z cudownego 
źródła oraz podarował złotą różę dla Sanktuarium. 
Przed rozpoczęciem procesji różańcowej, cały świat 
usłyszał następujące słowa Papieża: „Klękając tutaj 
przy grocie Massabielskiej ze wzruszeniem odczu-
wam, że dotarłem do kresu mej pielgrzymki”. 

Wielu z nas z własnego życia lub życia znajomych 
mogłoby opowiedzieć o łaskach uzdrowienia wymo-
dlonych u Maryi w jakimś sanktuarium. Kościół za-
chęca nas, abyśmy modlili się do naszej Matki w niebie 
o zdrowie nie tylko ciała, ale i duszy. 

Módlmy się słowami ze Mszy Świętej o Najświęt-
szej Maryi Pannie: „Panie Boże nasz, dozwól nam 
sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem 
duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej 
Maryi zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych 
utrapień i obdarz wieczną radością”.

Szczęść Boże
ks. ProboszczBoże Narodzenie 

Rudnik
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DONIOSŁY DZIEŃ NASZEGO CHRZTU

Doniosły dzień naszego chrztu
Nikt z nas nie pamięta obrzędu swojego chrztu. Byliśmy niemowlętami. Co najwyżej, możemy w albu-

mie rodzinnym znaleźć zdjęcie, jeśli się zachowało, tej ważnej chwili. W tak małych jak nasza parafiach do 
rzadkości należą chrzty dorosłych. Może słyszeliśmy o stawianych Kościołowi zarzutach, dlaczego nie każe 
poczekać, by człowiek mógł sam podjąć decyzję, czy chce być ochrzczony. Tradycja chrztu dzieci sięga jednak 
najdawniejszych czasów i Pismo Święte o niej wspomina. Dzieje Apostolskie (16,15) mówią o pewnej „bojącej 
się Boga” kobiecie – Lidii, która została przez św. Pawła ochrzczona – „razem ze swym domem.” Podobnie 
mówi św. Paweł w 1 Liście do Koryntian (1,16) – „ochrzciłem dom Stefanasa.”

Tak jest też w naszej parafii. Każda niedziela jest 
pamiątką Paschy – przejściem Chrystusa ze śmierci 
do życia – pamiątką zmartwychwstania.

Punkt 1213 Katechizmu mówi: „Chrzest święty jest 
fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą 
życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych 
sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od 
grzechu i odrodzeni jako synowie Boży stajemy się człon-
kami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół 
i stajemy się uczestnikami jego posłania.”

W czasie chrztu umiera w nas grzeszny człowiek 
i rodzi się jako nowe stworzenie przez zmartwych-

wstanie z Chrystusem. Dlatego św. 
Paweł pisze o ochrzczonych jako 

o tych, którzy „przyoblekli się 
w Chrystusa” (Ga 3,27)

„Od początku świata woda, 
zwyczajne i przedziwne stwo-

rzenie, jest źródłem życia 
i płodności” (1218 KKK). „Chrzest 

jest więc obmyciem wodą, która 
dzięki Duchowi Świętemu oczysz-
cza, uświęca i usprawiedliwia” 
(1227 KKK)

Wg św. Pawła: „My wszyscy, 
którzyśmy otrzymali chrzest 

zanurzający w Chrystusa Jezusa, 
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. 

Zatem przez chrzest zanurzający nas 
w śmierć, zostaliśmy razem z Nim po-

grzebani po to, abyśmy i my wkroczyli 
w nowe życie” (Rz 6,3-4).

„Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak 
potrzebuje wspólnoty. Każdy wierny może wierzyć 
w wierze Kościoła” – głosi punkt 1253 KKK. Ta wspól-
nota gromadzi się razem najliczniej w niedzielę. Stąd 
niedziela jest preferowana jako dzień udzielania sa-
kramentu chrztu świętego.

Jak było z chrztem dzieci przed rokiem 1970? 
Pięćdziesięciolatkowie i młodsi już tego nie pamiętają. 
Kiedy zbliżał się koniec Mszy św. niedzielnej, w zakry-
stii zaczynało się robić tłoczno – przybywali rodzice, 
rodzice chrzestni z maleństwami do chrztu. Kiedy już 
prawie wszyscy uczestnicy Mszy św. opuścili kościół, 
pan kościelny uwijał się wokół chrzcielnicy, czyniąc 
przygotowania do chrztu. Obrzęd odbywał się w ciszy 
kościoła, trochę jakby w tajemnicy, prywatnie, bez 
udziału wiernych, bez organisty. Od r. 1970 jest ina-

W sprawie chrztu dzieci w historii Kościoła nie 
obyło się bez sporów. Baptyści, jako zdaje się jedy-
ni chrześcijanie do dziś trwają w przekonaniu, że 
do chrztu należy dopuszczać tylko osoby zdolne do 
używania rozumu.

Kościół naucza, by katoliccy rodzice nie odkładali 
zbytnio w czasie prośby o chrzest narodzonego dziecka.

Niemowlę przyniesione do kościoła, zostaje 
ochrzczone w wierze Kościoła. Wierzący rodzice 
chcą mu dać najcenniejszy dar – Życie Boże i biorą 
na siebie obowiązek, przyrzekają, że zrobią wszystko, 
by dziecko wzrastając, ugruntowywało się w wierze. 
Przez ten dar chcą dziecko uszczęśliwić. Czy trzeba 
im to brać za złe, jeśli przecież o zgodę na przekaza-
nie życia też dziecka nie prosili? Miłość jest 
twórcza, a dziecko jest jej owocem. Bóg – 
Stwórca też stworzył świat z miłości 
(On sam jest Miłością). Miłość zaś 
ma to do siebie, że chce się nią po-
dzielić. Dlatego Bóg stwarzał stop-
niowo te piękne dzieła, by na końcu 
stworzyć Człowieka – arcydzieło, 
obdarzonego rozumną i wolną 
duszą nieśmiertelną, zdolnego do 
kochania i mogącego pomnażać 
miłość w świecie. Bóg nie mar-
twił się stwarzając świat, czy to 
się wszystko będzie człowiekowi 
podobać. Bóg widział i wiedział, że 
wszystko, co czyni jest dobre, a dobro 
chce się dzielić. Dziś można usłyszeć, 
jak niektórzy ludzie bluźnią Bogu, że 
stworzył zły świat; że ten świat Mu się 
nie udał.

Powróćmy do dnia swojego chrztu. Czy 
znamy datę tego doniosłego wydarzenia? 
Wspominamy swoje naturalne urodziny, często 
je obchodzimy, a rocznica chrztu bywa najczęściej 
pominięta, zapomniana. Nie chodzi o to, by z okazji 
tej rocznicy urządzać jakieś przyjęcia, ale na pewno 
wypadałoby w modlitwie wspomnieć i podziękować 
Bogu za ten dzień, rodziców chrzestnych, szafarza, 
który tego sakramentu udzielił.

Dniem naszego chrztu najpewniej była niedziela. 
Dziś też prawie zawsze chrzci się dzieci w niedzielę 
(w uzasadnionych przypadkach kapłan może ochrzcić 
dziecko w innym dniu). W parafiach bywają przeważ-
nie wyznaczone niedziele, w które udziela się chrztu. 
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Służba Bogu
Służba liturgiczna - obecna w każdej parafii, bardziej lub mniej 

liczna - zajmuje się przy ołtarzu posługiwaniem Chrystusowi obec-
nemu w kapłanie. To właśnie z tej grupy parafialnej rekrutuje się 
bodajże najwięcej przyszłych powołań kapłańskich, choć - rzecz 
jasna - nie wszyscy ministranci muszą zostać księżmi. Służba przy 
ołtarzu kształtuje jednak charakter i rzutuje na całe późniejsze życie.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa służbę sprawowali kil-
kunastoletni chłopcy. Jeden z nich - św. Tarsycjusz - jako ministrant 
zanosił Komunię Świętą wierzącym więźniom. W trakcie jednej 
z takich wypraw został zakatowany na śmierć przez swoich rówie-
śników, którym nie chciał wydać Komunii na pohańbienie. Tarsycjusz 
może być wybitnym wzorem dla wszystkich, którzy swoją służbę 
przy ołtarzu chcą traktować na serio, czyli jako poświęcenie Bogu. 

Wielu starszych, którzy byli ministrantami zapewne opowiedziało-
by nam o tym, jak wyglądała niegdyś tak zwana ministrantura. Oprócz 
funkcji liturgicznych, takich jak przynoszenie mszału, podawania 
ampułek, czy dzwonienia, ministrant musiał opanować także długie 
teksty łacińskie które podczas Mszy Świętej odmawiał na przemian 
z kapłanem. O swoim posługiwaniu do Mszy świętej, jako Ministrant 
opowiadał często święty Jan Paweł II. W Wadowicach w 1999 r. 
mówił m.in.: „Ze czcią całuję też próg Domu Bożego - wadowickiej 
fary, a w niej chrzcielnicę, przy której zostałem wszczepiony w Chry-
stusa i przyjęty do wspólnoty Kościoła. W tej świątyni, przystąpiłem 
do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Tu byłem ministrantem. Tu 
dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa już jako Arcybiskup Krakowski 
tu przeżywałem swój srebrny jubileusz kapłański.”

czej, a świadkami tego jesteśmy wszyscy co miesiąc. 
Ten wzruszający i radosny dla całej wspólnoty obrzęd 
misternie wpleciony jest w liturgię Eucharystii nie-
dzielnej. Istnieje dialog między rodzicami, chrzestnymi 

a szafarzem chrztu, do modlitwy włączają się wierni 
i organista. To wynik reformy liturgii po Soborze. Cała 
parafia cieszy się i dziękuje Bogu za to, że wspólnota 
powiększyła się o nowych członków.

Józef

Obecnie ministrantami zwyczajowo zostają chłopcy w wieku dziewięciu lat, niedługo po przyjęciu pierw-
szej Komunii świętej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by chłopiec, służył przy ołtarzu już wcześniej.  
Kolejne pokolenia ministrantów nadchodzą, szkoda, że w wielu parafiach jest ich przy ołtarzu coraz mniej. 

Jako Proboszcz Parafii dziękuję Wam Drodzy Ministranci, Lektorzy, Kantorzy za gorliwą służbę przy 
Ołtarzu Pana. Jednocześnie zachęcam chłopców, którzy jeszcze nie są ministrantami, do wstąpienia 
w szeregi naszej wspólnoty Ministranckiej.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE!

Więcej na temat wspólnoty Ministranckiej na internetowej stronie parafialnej:
http://www.konczyce-wielkie.bielsko.opoka.org.pl/
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DONIOSŁY DZIEŃ NASZEGO CHRZTU

Doniosły dzień naszego chrztu
Nikt z nas nie pamięta obrzędu swojego chrztu. Byliśmy niemowlętami. Co najwyżej, możemy w albu-

mie rodzinnym znaleźć zdjęcie, jeśli się zachowało, tej ważnej chwili. W tak małych jak nasza parafiach do 
rzadkości należą chrzty dorosłych. Może słyszeliśmy o stawianych Kościołowi zarzutach, dlaczego nie każe 
poczekać, by człowiek mógł sam podjąć decyzję, czy chce być ochrzczony. Tradycja chrztu dzieci sięga jednak 
najdawniejszych czasów i Pismo Święte o niej wspomina. Dzieje Apostolskie (16,15) mówią o pewnej „bojącej 
się Boga” kobiecie – Lidii, która została przez św. Pawła ochrzczona – „razem ze swym domem.” Podobnie 
mówi św. Paweł w 1 Liście do Koryntian (1,16) – „ochrzciłem dom Stefanasa.”

Tak jest też w naszej parafii. Każda niedziela jest 
pamiątką Paschy – przejściem Chrystusa ze śmierci 
do życia – pamiątką zmartwychwstania.

Punkt 1213 Katechizmu mówi: „Chrzest święty jest 
fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą 
życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych 
sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od 
grzechu i odrodzeni jako synowie Boży stajemy się człon-
kami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół 
i stajemy się uczestnikami jego posłania.”

W czasie chrztu umiera w nas grzeszny człowiek 
i rodzi się jako nowe stworzenie przez zmartwych-

wstanie z Chrystusem. Dlatego św. 
Paweł pisze o ochrzczonych jako 

o tych, którzy „przyoblekli się 
w Chrystusa” (Ga 3,27)

„Od początku świata woda, 
zwyczajne i przedziwne stwo-

rzenie, jest źródłem życia 
i płodności” (1218 KKK). „Chrzest 

jest więc obmyciem wodą, która 
dzięki Duchowi Świętemu oczysz-
cza, uświęca i usprawiedliwia” 
(1227 KKK)

Wg św. Pawła: „My wszyscy, 
którzyśmy otrzymali chrzest 

zanurzający w Chrystusa Jezusa, 
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. 

Zatem przez chrzest zanurzający nas 
w śmierć, zostaliśmy razem z Nim po-

grzebani po to, abyśmy i my wkroczyli 
w nowe życie” (Rz 6,3-4).

„Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak 
potrzebuje wspólnoty. Każdy wierny może wierzyć 
w wierze Kościoła” – głosi punkt 1253 KKK. Ta wspól-
nota gromadzi się razem najliczniej w niedzielę. Stąd 
niedziela jest preferowana jako dzień udzielania sa-
kramentu chrztu świętego.

Jak było z chrztem dzieci przed rokiem 1970? 
Pięćdziesięciolatkowie i młodsi już tego nie pamiętają. 
Kiedy zbliżał się koniec Mszy św. niedzielnej, w zakry-
stii zaczynało się robić tłoczno – przybywali rodzice, 
rodzice chrzestni z maleństwami do chrztu. Kiedy już 
prawie wszyscy uczestnicy Mszy św. opuścili kościół, 
pan kościelny uwijał się wokół chrzcielnicy, czyniąc 
przygotowania do chrztu. Obrzęd odbywał się w ciszy 
kościoła, trochę jakby w tajemnicy, prywatnie, bez 
udziału wiernych, bez organisty. Od r. 1970 jest ina-

W sprawie chrztu dzieci w historii Kościoła nie 
obyło się bez sporów. Baptyści, jako zdaje się jedy-
ni chrześcijanie do dziś trwają w przekonaniu, że 
do chrztu należy dopuszczać tylko osoby zdolne do 
używania rozumu.

Kościół naucza, by katoliccy rodzice nie odkładali 
zbytnio w czasie prośby o chrzest narodzonego dziecka.

Niemowlę przyniesione do kościoła, zostaje 
ochrzczone w wierze Kościoła. Wierzący rodzice 
chcą mu dać najcenniejszy dar – Życie Boże i biorą 
na siebie obowiązek, przyrzekają, że zrobią wszystko, 
by dziecko wzrastając, ugruntowywało się w wierze. 
Przez ten dar chcą dziecko uszczęśliwić. Czy trzeba 
im to brać za złe, jeśli przecież o zgodę na przekaza-
nie życia też dziecka nie prosili? Miłość jest 
twórcza, a dziecko jest jej owocem. Bóg – 
Stwórca też stworzył świat z miłości 
(On sam jest Miłością). Miłość zaś 
ma to do siebie, że chce się nią po-
dzielić. Dlatego Bóg stwarzał stop-
niowo te piękne dzieła, by na końcu 
stworzyć Człowieka – arcydzieło, 
obdarzonego rozumną i wolną 
duszą nieśmiertelną, zdolnego do 
kochania i mogącego pomnażać 
miłość w świecie. Bóg nie mar-
twił się stwarzając świat, czy to 
się wszystko będzie człowiekowi 
podobać. Bóg widział i wiedział, że 
wszystko, co czyni jest dobre, a dobro 
chce się dzielić. Dziś można usłyszeć, 
jak niektórzy ludzie bluźnią Bogu, że 
stworzył zły świat; że ten świat Mu się 
nie udał.

Powróćmy do dnia swojego chrztu. Czy 
znamy datę tego doniosłego wydarzenia? 
Wspominamy swoje naturalne urodziny, często 
je obchodzimy, a rocznica chrztu bywa najczęściej 
pominięta, zapomniana. Nie chodzi o to, by z okazji 
tej rocznicy urządzać jakieś przyjęcia, ale na pewno 
wypadałoby w modlitwie wspomnieć i podziękować 
Bogu za ten dzień, rodziców chrzestnych, szafarza, 
który tego sakramentu udzielił.

Dniem naszego chrztu najpewniej była niedziela. 
Dziś też prawie zawsze chrzci się dzieci w niedzielę 
(w uzasadnionych przypadkach kapłan może ochrzcić 
dziecko w innym dniu). W parafiach bywają przeważ-
nie wyznaczone niedziele, w które udziela się chrztu. 
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WIELKA HISTORIA MAŁEJ SZKOŁY JUŻ OBRONIONA!

Wielka historia małej szkoły  
już obroniona!

a przede wszystkim działalność placówki w latach 
1874 – 2011. Opracowanie ma duże znaczenie nauko-
we, jest dysertacją o charakterze źródłowym. Ligia 
Gepfert poszukując materiałów w archiwum parafial-
nym trafiła dzięki uprzejmości proboszczów parafii 
św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich na 
oryginalne dokumenty potwierdzające nieznane fakty 
dotyczące historii szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim. 
Stąd monografia może liczyć na duże zainteresowanie 
fachowców i pasjonatów, zajmujących się tą dziedziną. 
Ale ważne jest przede wszystkim to, że prawie każdy 
mieszkaniec Rudnika, a dużo także osób z sąsiednich 
miejscowości może znaleźć w tej monografii fragment 
poświęcony sobie lub członkom swojej rodziny, łącznie 
z fotografiami, których jest mnóstwo. 

Wielka historia małej szkoły. Monografia szkoły 
w Rudniku w latach 1874 – 2011 (w zamierzeniu 
2014!) pięknie wpisuje się w 140 letni jubileusz rud-
nickiej placówki, autorka bardzo chciałaby uzupełnić 
dane, a następnie ją wydać. O ile nie ma większego 
problemu z dostępem do materiałów ze względu na 
wielką życzliwość tak Dyrekcji szkoły, jak i mieszkań-
ców Rudnika, którzy chętnie współpracują w tej kwestii 
z autorką, prawdziwym wyzwaniem są finanse. W za-
leżności od standardu graficznego (wielkość czcionki, 
rodzaj użytego papieru, techniki drukarskiej, kolor, lub 
wersja czarno – biała i wiele innych) koszt wydania 
zaczyna się od 18 000 zł., przekraczając możliwości 
nie tylko autorki,( która poświęciła na powstanie tego 
dzieła 10 lat swego życia!), lecz także i szkoły. Może 
więc znajdą się instytucjonalni, bądź indywidualni 
sponsorzy? Takiej monografii nie powstydziłyby się 
nawet renomowane szkoły z dużych miast, Rudnik 
jest miejscowością, w której mieszkają ludzie ambitni 
i bez kompleksów. 

Stoi przed nimi kolejne, konkretne wyzwanie… To, 
co nierealne dla pojedynczej osoby, staje się możliwe 
dla wielu, jeśli połączą swoje siły w danej sprawie. 
Każdy może mieć swój wkład w utrwalenie historii 
małej rozmiarami, ale wielkiej znaczeniem szkoły 
w Rudniku. Chętni mogą zgłaszać się w tej sprawie 
do prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Rudnik w Rudniku, Pani Sylwii Grzebień lub Dyrek-
cji Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku,  
tel. 33 8569846.

W dniu 17 grudnia 2014 roku, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 
odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Wielka historia małej szkoły. Monografia szkoły w Rud-
niku w latach 1874 – 2011, autorstwa mgr Ligii Gepfert z Górek Wielkich, byłej nauczycielki Powszechnej 
Szkoły Podstawowej w Rudniku, obecnie pracującej w gimnazjum w Pruchnej. Promotorem pracy jest prof. 
zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki. Tematem pracy były dzieje szkoły w Rudniku na szeroko rozumianym tle. 

Komisji Doktorskiej przewodniczyła prof. zw. dr hab. 
Katarzyna Olbrycht, która po przywitaniu wszystkich 
obecnych poprosiła promotora o zaprezentowanie 
sylwetki oraz życiorysu naukowego doktorantki, 
a następnie udzieliła głosu mgr Ligii Gepfert. Autor-
ka dysertacji dokonała prezentacji autoreferatu, po 
którym zostały odczytane naukowe opinie na temat 
rozprawy. Bardzo pozytywne recenzje, podkreślające 
wysoką wartość naukowego opracowania i zachęcające 
do wydania monografii w formie książki wystawili 
prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński oraz dr hab. prof. UŚ 
Ewa Ogrodzka – Mazur. Ligia Gepfert podziękowała 
za pochlebne opinie i ustosunkowała się do uwag 
recenzentów. Następnie otwarta została publiczna 
dyskusja, w której zabrali głos kolejno: Prezes Stowa-
rzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku 
mgr Sylwia Grzebień, dr hab. prof. UŚ Marek Rembierz, 
dr Tadeusz Kania, dr Janina Urban, mgr Józef Broda 
oraz dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica, po czym dok-
torantka odpowiadała na pytania członków Komisji 
Doktorskiej i publiczności. Po wyczerpaniu zagadnień 
Przewodnicząca Komisji Doktorskiej, prof. zw. dr hab. 
Katarzyna Olbrycht poprosiła Ligię Gepfert oraz obec-
nych na publicznej obronie gości o opuszczenie sali. 
Odbyła się w tym czasie zamknięta dyskusja wśród 
członków Komisji Doktorskiej. Po jej zakończeniu 
zaproszono doktorantkę oraz gości do sali, gdzie 
Przewodnicząca Komisji Doktorskiej, prof. zw. dr hab. 
Katarzyna Olbrycht odczytała wyniki głosowania 
(jednomyślne) i wysunęła wniosek o nadanie stopnia 
doktora mgr Ligii Gepfert. 

Świeżo upieczona doktor nauk pedagogicznych 
przyjmowała gratulacje od Komisji Doktorskiej i zapro-
szonych gości, między którymi była obecna Dyrektor 
Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku mgr 
Beata Starzyk i oraz jeden z mieszkańców Rudnika 
mających swój wkład w powstanie monografii szko-
ły– Pan Edward Pawełek. 

Praca liczy 643 strony, zawiera spisy uczniów, 
nauczycieli, innych pracowników szkoły, nazwiska 
rodziców, mających wkład w pracę Komitetu Rodzi-
cielskiego, a także szczegóły współpracy z różnymi 
instytucjami, organizacjami w środowisku i dobro-
dziejami. Opisane są w niej dzieje Śląska i Rudnika, 
historia szkolnictwa na Ziemi Cieszyńskiej, edukacja 
dzieci z Rudnika przed powstaniem miejscowej szkoły, 
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Co nowego w przedszkolu?
Ostatnie dwa miesiące wspólnej pracy i zabawy były dla dzieci bardzo atrakcyjne. Nasze przedszkole 

odwiedziło wielu wspaniałych gości oraz miały miejsce wspólne zabawy okolicznościowe. 

W grudniu swoje święto obchodzą górnicy, a kilka dni 
później przedszkole odwiedza św. Mikołaj. W tym roku do 
przedszkola zawitali górnicy- pan Stanisław Żyła oraz pan 
Leszek Wawrzyczek, którzy opowiedzieli dzieciom o  pracy 
górnika, o tym w jaki sposób wydobywano węgiel kiedyś, a jak 
wygląda to współcześnie. Górnicy przyszli do przedszkola 
ubrani w odświętne mundury, dzięki czemu dzieci mogły 
zapoznać się z poszczególnymi elementami stroju górnika. 
Następnego dnia przedszkolaki odwiedził św. Mikołaj. Dzieci 
wyjątkowego gościa powitały przygotowaną specjalnie na 
ten dzień piosenką oraz wierszykami. Każdy z przedszko-
laków w tym szczególnym dniu otrzymał od św. Mikołaja 
upominek, a żegnając się  z dziećmi obiecał, że wróci do nich 
znowu za rok. Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodze-
nia w naszym przedszkolu zakończyła wspólna wigilijka 
przedszkolna, która odbyła się 19 grudnia. Składały się na 
nią wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, składanie 
sobie życzeń oraz częstowanie się pysznymi ciasteczkami, 
które upiekła specjalnie dla nas pani Grażyna. Ponadto tego 
dnia został także rozstrzygnięty konkurs na „Bożonarodze-
niową stajenkę”. Wszystkie stajenki przyniesione do przed-
szkola przez dzieci i ich rodziców były wspaniałe, w związku 
z czym każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę oraz 
słodki upominek.

Na początku stycznia w przedszkolu odbyła się wizyta 
duszpasterska. Ks. Piotr Bratek modlił się wraz ze wszystkimi 
dziećmi i paniami o Boże błogosławieństwo na każdy dzień 
posługi, pracy i zabawy. Po modlitwie wspólnie śpiewali-
śmy kolędy. Ksiądz wikariusz wykazał ogromne wyczucie 
pedagogiczne. Była miła, radosna i serdeczna atmosfera. Na 
zakończenie  przedszkolaki otrzymały pamiątki z wizyty 
duszpasterskiej w postaci obrazków dla dzieci.

Kamila
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WIELKA HISTORIA MAŁEJ SZKOŁY JUŻ OBRONIONA!

Wielka historia małej szkoły  
już obroniona!

a przede wszystkim działalność placówki w latach 
1874 – 2011. Opracowanie ma duże znaczenie nauko-
we, jest dysertacją o charakterze źródłowym. Ligia 
Gepfert poszukując materiałów w archiwum parafial-
nym trafiła dzięki uprzejmości proboszczów parafii 
św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich na 
oryginalne dokumenty potwierdzające nieznane fakty 
dotyczące historii szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim. 
Stąd monografia może liczyć na duże zainteresowanie 
fachowców i pasjonatów, zajmujących się tą dziedziną. 
Ale ważne jest przede wszystkim to, że prawie każdy 
mieszkaniec Rudnika, a dużo także osób z sąsiednich 
miejscowości może znaleźć w tej monografii fragment 
poświęcony sobie lub członkom swojej rodziny, łącznie 
z fotografiami, których jest mnóstwo. 

Wielka historia małej szkoły. Monografia szkoły 
w Rudniku w latach 1874 – 2011 (w zamierzeniu 
2014!) pięknie wpisuje się w 140 letni jubileusz rud-
nickiej placówki, autorka bardzo chciałaby uzupełnić 
dane, a następnie ją wydać. O ile nie ma większego 
problemu z dostępem do materiałów ze względu na 
wielką życzliwość tak Dyrekcji szkoły, jak i mieszkań-
ców Rudnika, którzy chętnie współpracują w tej kwestii 
z autorką, prawdziwym wyzwaniem są finanse. W za-
leżności od standardu graficznego (wielkość czcionki, 
rodzaj użytego papieru, techniki drukarskiej, kolor, lub 
wersja czarno – biała i wiele innych) koszt wydania 
zaczyna się od 18 000 zł., przekraczając możliwości 
nie tylko autorki,( która poświęciła na powstanie tego 
dzieła 10 lat swego życia!), lecz także i szkoły. Może 
więc znajdą się instytucjonalni, bądź indywidualni 
sponsorzy? Takiej monografii nie powstydziłyby się 
nawet renomowane szkoły z dużych miast, Rudnik 
jest miejscowością, w której mieszkają ludzie ambitni 
i bez kompleksów. 

Stoi przed nimi kolejne, konkretne wyzwanie… To, 
co nierealne dla pojedynczej osoby, staje się możliwe 
dla wielu, jeśli połączą swoje siły w danej sprawie. 
Każdy może mieć swój wkład w utrwalenie historii 
małej rozmiarami, ale wielkiej znaczeniem szkoły 
w Rudniku. Chętni mogą zgłaszać się w tej sprawie 
do prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Rudnik w Rudniku, Pani Sylwii Grzebień lub Dyrek-
cji Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku,  
tel. 33 8569846.

W dniu 17 grudnia 2014 roku, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 
odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Wielka historia małej szkoły. Monografia szkoły w Rud-
niku w latach 1874 – 2011, autorstwa mgr Ligii Gepfert z Górek Wielkich, byłej nauczycielki Powszechnej 
Szkoły Podstawowej w Rudniku, obecnie pracującej w gimnazjum w Pruchnej. Promotorem pracy jest prof. 
zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki. Tematem pracy były dzieje szkoły w Rudniku na szeroko rozumianym tle. 

Komisji Doktorskiej przewodniczyła prof. zw. dr hab. 
Katarzyna Olbrycht, która po przywitaniu wszystkich 
obecnych poprosiła promotora o zaprezentowanie 
sylwetki oraz życiorysu naukowego doktorantki, 
a następnie udzieliła głosu mgr Ligii Gepfert. Autor-
ka dysertacji dokonała prezentacji autoreferatu, po 
którym zostały odczytane naukowe opinie na temat 
rozprawy. Bardzo pozytywne recenzje, podkreślające 
wysoką wartość naukowego opracowania i zachęcające 
do wydania monografii w formie książki wystawili 
prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński oraz dr hab. prof. UŚ 
Ewa Ogrodzka – Mazur. Ligia Gepfert podziękowała 
za pochlebne opinie i ustosunkowała się do uwag 
recenzentów. Następnie otwarta została publiczna 
dyskusja, w której zabrali głos kolejno: Prezes Stowa-
rzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku 
mgr Sylwia Grzebień, dr hab. prof. UŚ Marek Rembierz, 
dr Tadeusz Kania, dr Janina Urban, mgr Józef Broda 
oraz dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica, po czym dok-
torantka odpowiadała na pytania członków Komisji 
Doktorskiej i publiczności. Po wyczerpaniu zagadnień 
Przewodnicząca Komisji Doktorskiej, prof. zw. dr hab. 
Katarzyna Olbrycht poprosiła Ligię Gepfert oraz obec-
nych na publicznej obronie gości o opuszczenie sali. 
Odbyła się w tym czasie zamknięta dyskusja wśród 
członków Komisji Doktorskiej. Po jej zakończeniu 
zaproszono doktorantkę oraz gości do sali, gdzie 
Przewodnicząca Komisji Doktorskiej, prof. zw. dr hab. 
Katarzyna Olbrycht odczytała wyniki głosowania 
(jednomyślne) i wysunęła wniosek o nadanie stopnia 
doktora mgr Ligii Gepfert. 

Świeżo upieczona doktor nauk pedagogicznych 
przyjmowała gratulacje od Komisji Doktorskiej i zapro-
szonych gości, między którymi była obecna Dyrektor 
Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku mgr 
Beata Starzyk i oraz jeden z mieszkańców Rudnika 
mających swój wkład w powstanie monografii szko-
ły– Pan Edward Pawełek. 

Praca liczy 643 strony, zawiera spisy uczniów, 
nauczycieli, innych pracowników szkoły, nazwiska 
rodziców, mających wkład w pracę Komitetu Rodzi-
cielskiego, a także szczegóły współpracy z różnymi 
instytucjami, organizacjami w środowisku i dobro-
dziejami. Opisane są w niej dzieje Śląska i Rudnika, 
historia szkolnictwa na Ziemi Cieszyńskiej, edukacja 
dzieci z Rudnika przed powstaniem miejscowej szkoły, 
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FILM O POSZUKIWANIU WARTOŚCI KAROLINA JAKICH MAŁO

FILM O POSZUKIWANIU WARTOŚCI 
KAROLINA JAKICH MAŁO

Kózkówna..., Kózkówna... A kto to jest? Dariusz 
Regucki, reżyser i scenarzysta „Karoliny”, filmu o Ka-
rolinie Kózkównie, który wszedł na ekrany kin pod 
koniec listopada ubiegłego roku, w jednym z wywiadów 
przyznał, że do niedawna często spotykał się z takimi 
pytaniami. Film nakręcił trochę z potrzeby serca, 
trochę za namową przyjaciół, którzy dodatkowo po-
mogli w zdobywaniu pieniędzy. Film powstawał poza 
oficjalną machiną produkcji, głównie dzięki wsparciu 
finansowym kilku tysięcy darczyńców, setkom e-maili, 
pukaniu do rozmaitych drzwi. 

Data premiery filmu zbiegła się niemal z 100. rocz-
nicą męczeńskiej śmierci Kózkówny beatyfikowanej 
w 1987 r. przez Jana Pawła II. „Karolina” jest filmem 
religijnym, bo opowiada o błogosławionej, nie jest jed-
nak filmem typowo biograficznym. Opowieść toczy się 
na dwóch płaszczyznach, współczesnej i historycznej, 
które przeplatają się ze sobą na zasadzie filmu w fil-
mie. Wątek współczesny to historia dwóch młodych 
dziewczyn, absolwentek liceum filmowego, które na 
zakończenie szkoły muszą przygotować etiudę filmową. 
Narzucony uczennicom temat to życie nieznanej im 
zupełnie Karoliny Kózkówny. Kózkówna? Dziewczyny 
buntują się, bo nie interesuje ich niemodny życiorys 
sprzed stu lat. W końcu jednak wyruszają do Zabawy, 
gdzie żyła Karolina, ale droga do zrozumienia postawy 
tamtej dziewczyny, która zginęła broniąc się przed 
gwałtem, jest dosyć długa.

FILM NA JEDEN SEANS?
Tymczasem po premierze „Karoliny” w kinach tło-

ku nie było. Pod koniec grudnia żadne z kin naszego 
regionu nie miało „Karoliny” w repertuarze. Marek 
Mendroch, kierownik kina „Piast” w Cieszynie wy-
jaśnia, że stało się tak z kilku powodów. - Premiera 
filmu w okresie przedświątecznym nie jest dobrym po-
mysłem. Wówczas frekwencja w kinach zawsze spada, 
bez względu na tytuł. „Karolina” jest filmem niszowym, 
dlatego i reklama nie była zbyt szeroko zakrojona. 
Wiele osób pytało jednak o film i postanowiliśmy, że 
będzie u nas grany, ale po świętach. Inaczej film by się 
spalił - mówi kierownik cieszyńskiego kina.”Karolina” 
była wyświetlana w „Piaście” od 23 do 29 stycznia na 
seansie o 16, ale jeśli nadal będzie zainteresowanie, 
można się umówić na kolejne projekcje. 

Podobnie było w bielskim kinie sieci Helios. Film 
grany był tu dwa tygodnie przed świętami, zarówno 
dla indywidualnych widzów, jak i zorganizowanych 
grup. - Teraz będzie trudniej. Na ekranach króluje „Hob-
bit”. Jeśli znajdzie się grupa, przynajmniej 40-osobowa, 
możemy zagrać „Karolinę”, ale tylko przed południem 
- zaznacza Grzegorz Sochacki, kierownik kina. Żad-
nego oddźwięku w repertuarze nie miała „Karolina” 
w czechowickim „Multikinie” ani w bielskim kinie 

„Studio”. - To film na jeden seans. Nie było zaintere-
sowania, a ja muszę pilnować ekonomi - mówi Maria 
Adamek, szefowa „Studia”. 

RECEPTA NA SZCZĘŚCIE
Karolina była prostą dziewczyną, czwartą z jede-

naściorga dzieci, jakie przyszły na świat w ubogiej, 
ale niezwykle religijnej rodzinie Kózków we wsi Wał-
-Ruda po Tarnowem. Mała Karolina codziennie słyszała 
w domu modlitwę, religijne pieśni śpiewane przez 
rodziców. Sama też nie rozstawała się z różańcem i z 
wiekiem coraz bardziej angażowała się w życie religij-
ne i społeczne swojej wsi. Jako 16-letnia dziewczyna 
wraz z wujem, Franciszkiem Borzęckim, prowadziła 
bibliotekę i świetlicę wiejską, gdzie gromadzili się 
dorośli i młodzież, żeby czytać, dyskutować, śpiewać. 
Organizowała lekcje katechezy dla dzieci - uczyła je 
modlitw, wyjaśniała Pismo Święte i katechizm. U boku 
kochających rodziców i licznego rodzeństwa prowa-
dziła życie pracowite, przesiąknięte troską o drugiego 
człowieka. Gdy rankiem 18 listopada 1914 r. do wsi 
wtargnęli rosyjscy żołnierze, Karolina była z ojcem 
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SPUŚCIZNA W ŚPIEWNIKU
BO TO WSZYSTKO TWOJE

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?/Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?/ Kościół  
Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie/ I w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie - śpiewamy podczas mszy 
nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, kto jest autorem tych słów. A napisał je Jan Kochanowski ponad czte-
rysta lat temu. W tym roku mija 485. rocznica urodzin poety nazywanego nie od rzeczy ojcem polskiego 
języka literackiego. To on jako pierwszy zaadaptował na język polski gatunki typowe dla antyku jak fraszki, 
treny, pieśni, i to w sposób tak uniwersalny, że zachwycają nawet dzisiaj. Poeta z Czarnolasu był człowie-
kiem renesansu zafascynowanym filozofią humanistyczną. Pisał o ludziach, otaczającym go świecie, o Bogu.

Cytowany na wstępie fragment to 
Pieśń XXV pochodząca z cyklu „Pieśni 
wtórych” z 1562 r., znana też jako po-
pularna pieśń kościelna „Czego chcesz 
od nas Panie”. W naszych śpiewnikach 
„Chwalcie Pana” z konieczności zamiesz-
czono skromną część liczącego 14 zwro-
tek utworu. W starszych, z 1976 r., jest 
1,2,3 i 7 zwrotka, a w nowszych, np. 
wydanych w 2010 r., tylko dwie pierw-
sze. Pieśń „Czego chcesz od nas, Panie” 
ma charakter hymnu pochwalnego. Bóg 
ukazany jest jako hojny dawca wszel-
kich dóbr, które otrzymuje człowiek i za 
które jest winien Stwórcy wdzięczność. 
W żaden inny sposób nie jest w stanie 
podziękować, jako że wszystko, co go 
otacza, należy do Boga. Złota też, wiem, 
nie pragniesz, bo to wszystko Twoje/ Co-
kolwiek na tym świecie człowiek mieni 
swoje,/Wdzięcznym Cię tedy sercem Panie wysławiamy,/
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy - śpiewamy.

Dziękczynno-pochwalny ton pieśni zbliżony jest 
do biblijnych psalmów, co może było zapowiedzią 
napisanego przez Kochanowskiego nieco później „Psał-
terza Dawidowego” - poetyckiego przekładu „Księgi 
Psalmów”. Oryginalny przekład psalmów również 
znamy z mszy. Psalmy śpiewane są w postaci psalmów 
responsoryjnych po pierwszym czytaniu, podczas 
obrzędów pogrzebowych, nieszporów i innych nabo-

żeństw. W przekładzie Kochanow-
skiego występuje tylko Psalm 91 
zwany też psalmem do Opatrzności 
Bożej lub pieśnią „Kto się w opiekę”. 
W śpiewnikach do nabożeństw ten 
znany utwór potraktowano nieco 
łaskawiej - w tych starszych i w cał-
kiem nowych zamieszczono niemal 
pełny, 9-zwrotkowy tekst. Psalm ten 
jest wyrazem ufności w bożą po-
moc, ale też świadomości, że pomoc 
ta nadejdzie jedynie wówczas, jeśli 
człowiek będzie szczerze wierzył. To 
zapewnienie pojawia się w tekście 
trzykrotnie. Iżeś rzekł Panu: „Tyś 
nadzieja moja”,/Iż Bóg najwyższy 
jest ucieczka twoja,/Nie padnie na cię 
żadna zła przygoda,/Ani się znajdzie 
w domu twoim szkoda - śpiewamy 
za psalmistą.

Kochanowski nad przekładem 150 psalmów pra-
cował 8 lat. Nie zależało mu na prostym przetłuma-
czeniu słów z Biblii, ale na nadaniu im dodatkowo 
poetyckiej formy. Dziś „Psałterz Dawidów” uznawany 
jest za arcydzieło polskiej literatury i nawet współ-
czesny odbiorca nie uzna go za archaiczny. „Psałterz 
Dawidów” wydany został w 1579 r. przez krakowską 
Drukarnię Łazarzową. Po roku Mikołaj Gomółka napi-
sał do psalmów muzykę „Melodie na psałterz polski”.

Krystyna Stoszek

w domu. Jeden z uzbrojonych żołnierzy, nie mogąc 
wydobyć od Jana Kózki żadnych informacji, zaciągnął 
dziewczynę do lasu. Martwe ciało Karoliny znaleziono 
dopiero po kilkunastu dniach; było zmasakrowane, 
ale bez śladów gwałtu.

To historia Kózkówny, z której twórcy filmu zaczerp-
nęli drugi, biograficzny wątek. Chociaż od tamtych 
wydarzeń minęło sto lat, nadal potrafią one poruszyć. 
Poruszyły również współczesnych bohaterów „Ka-
roliny” mierzących się w swoim życiu z problemami 
czystości, powołania, wiary, wierności... Bo oprócz 
tematu „młodzieżowego” film porusza szereg innych 

- jest w filmie wątek księdza, który zmaga się z po-
wołaniem, wątek ojca, który nie może się pogodzić 
ze śmiercią bliskich i kłóci się z o to z Bogiem, wątek 
małżeństwa, które nie może pogodzić się między sobą. 

Twórcy filmu mówią o głównej bohaterce: „To młoda 
dziewczyna z niedalekiej przeszłości, która zasługuje na 
uwagę współczesnego człowieka. Szczególnie młodego, 
który potrzebuje dobrego przykładu. Film jest historią 
odkrywania, że świat uniwersalnych, prostych  wartości 
jest receptą na szczęśliwe życie”.

Krystyna Stoszek
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FILM O POSZUKIWANIU WARTOŚCI KAROLINA JAKICH MAŁO

FILM O POSZUKIWANIU WARTOŚCI 
KAROLINA JAKICH MAŁO

Kózkówna..., Kózkówna... A kto to jest? Dariusz 
Regucki, reżyser i scenarzysta „Karoliny”, filmu o Ka-
rolinie Kózkównie, który wszedł na ekrany kin pod 
koniec listopada ubiegłego roku, w jednym z wywiadów 
przyznał, że do niedawna często spotykał się z takimi 
pytaniami. Film nakręcił trochę z potrzeby serca, 
trochę za namową przyjaciół, którzy dodatkowo po-
mogli w zdobywaniu pieniędzy. Film powstawał poza 
oficjalną machiną produkcji, głównie dzięki wsparciu 
finansowym kilku tysięcy darczyńców, setkom e-maili, 
pukaniu do rozmaitych drzwi. 

Data premiery filmu zbiegła się niemal z 100. rocz-
nicą męczeńskiej śmierci Kózkówny beatyfikowanej 
w 1987 r. przez Jana Pawła II. „Karolina” jest filmem 
religijnym, bo opowiada o błogosławionej, nie jest jed-
nak filmem typowo biograficznym. Opowieść toczy się 
na dwóch płaszczyznach, współczesnej i historycznej, 
które przeplatają się ze sobą na zasadzie filmu w fil-
mie. Wątek współczesny to historia dwóch młodych 
dziewczyn, absolwentek liceum filmowego, które na 
zakończenie szkoły muszą przygotować etiudę filmową. 
Narzucony uczennicom temat to życie nieznanej im 
zupełnie Karoliny Kózkówny. Kózkówna? Dziewczyny 
buntują się, bo nie interesuje ich niemodny życiorys 
sprzed stu lat. W końcu jednak wyruszają do Zabawy, 
gdzie żyła Karolina, ale droga do zrozumienia postawy 
tamtej dziewczyny, która zginęła broniąc się przed 
gwałtem, jest dosyć długa.

FILM NA JEDEN SEANS?
Tymczasem po premierze „Karoliny” w kinach tło-

ku nie było. Pod koniec grudnia żadne z kin naszego 
regionu nie miało „Karoliny” w repertuarze. Marek 
Mendroch, kierownik kina „Piast” w Cieszynie wy-
jaśnia, że stało się tak z kilku powodów. - Premiera 
filmu w okresie przedświątecznym nie jest dobrym po-
mysłem. Wówczas frekwencja w kinach zawsze spada, 
bez względu na tytuł. „Karolina” jest filmem niszowym, 
dlatego i reklama nie była zbyt szeroko zakrojona. 
Wiele osób pytało jednak o film i postanowiliśmy, że 
będzie u nas grany, ale po świętach. Inaczej film by się 
spalił - mówi kierownik cieszyńskiego kina.”Karolina” 
była wyświetlana w „Piaście” od 23 do 29 stycznia na 
seansie o 16, ale jeśli nadal będzie zainteresowanie, 
można się umówić na kolejne projekcje. 

Podobnie było w bielskim kinie sieci Helios. Film 
grany był tu dwa tygodnie przed świętami, zarówno 
dla indywidualnych widzów, jak i zorganizowanych 
grup. - Teraz będzie trudniej. Na ekranach króluje „Hob-
bit”. Jeśli znajdzie się grupa, przynajmniej 40-osobowa, 
możemy zagrać „Karolinę”, ale tylko przed południem 
- zaznacza Grzegorz Sochacki, kierownik kina. Żad-
nego oddźwięku w repertuarze nie miała „Karolina” 
w czechowickim „Multikinie” ani w bielskim kinie 

„Studio”. - To film na jeden seans. Nie było zaintere-
sowania, a ja muszę pilnować ekonomi - mówi Maria 
Adamek, szefowa „Studia”. 

RECEPTA NA SZCZĘŚCIE
Karolina była prostą dziewczyną, czwartą z jede-

naściorga dzieci, jakie przyszły na świat w ubogiej, 
ale niezwykle religijnej rodzinie Kózków we wsi Wał-
-Ruda po Tarnowem. Mała Karolina codziennie słyszała 
w domu modlitwę, religijne pieśni śpiewane przez 
rodziców. Sama też nie rozstawała się z różańcem i z 
wiekiem coraz bardziej angażowała się w życie religij-
ne i społeczne swojej wsi. Jako 16-letnia dziewczyna 
wraz z wujem, Franciszkiem Borzęckim, prowadziła 
bibliotekę i świetlicę wiejską, gdzie gromadzili się 
dorośli i młodzież, żeby czytać, dyskutować, śpiewać. 
Organizowała lekcje katechezy dla dzieci - uczyła je 
modlitw, wyjaśniała Pismo Święte i katechizm. U boku 
kochających rodziców i licznego rodzeństwa prowa-
dziła życie pracowite, przesiąknięte troską o drugiego 
człowieka. Gdy rankiem 18 listopada 1914 r. do wsi 
wtargnęli rosyjscy żołnierze, Karolina była z ojcem 
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Poznajemy Biblię  
- biblijna symbolika wilka

Od najdawniejszych czasów wilk kojarzył się lu-
dziom z niebezpieczeństwem, a nawet z możliwością 
utraty życia. Również przedstawiony w Biblii zawsze 
kojarzy się z czymś złym. Wiele biblijnych wypowiedzi 
o wilku ma znaczenie przenośne. 

Prorok Ezechiel podkreślił, że: Przywódcy są jak 
wilki rozdzierające zdobycz, rozlewają krew, zabijają 
ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski (Ez 22,27). 
Podobną myśl wyraża prorok Sofoniasz. Informuje on, 
że bezbożni sędziowie są jak wilki wieczorem i jak 
młode, które nic nie pozostawiają do rana (So 3,3). 
Również w proroctwie Jakuba czytamy: wilk drapieżny, 
co rano rozrywa zdobycz, a wieczorem rozdziela łupy 
(Rdz 49,27).

W Nowym Testamencie Jezus przestrzega przed 
podstępem fałszywych proroków- nauczycieli, którzy 
przychodzą w owczej skórze, a wewnątrz są drapież-
nymi wilkami (Mt 7,15). Ludzie bogobojni przyrówny-
wani są do bezbronnych owieczek. Ci, którzy na nich 
nastają, są nazwani wilkami (Mt 7,16).

W Ewangelii św. Jana 10,11nn Jezus mówi: Ja jestem 
dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za owce. 
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem..., którego 
owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, 
opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza.

Podsumowaniem wypowiedzi Biblii o wilku mogą 
być słowa św. Pawła, który przewidując niebezpie-
czeństwa jakie przyjdą na młody Kościół tak mówił: 
Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki 
drapieżne, nie oszczędzając stada (Dz 20, 29).

I tak do dzisiejszego dnia, słowa św. Pawła są bardzo 
aktualne. Obserwujemy obecnie walkę z Kościołem 
i chrześcijaństwem na całym świecie. Ku przestrodze 
przytoczę tu słowa wypowiedziane przez Prymasa 
Tysiąclecia ks. Stefana Wyszyńskiego w ostatnim 
orędziu bożonarodzeniowym przed śmiercią (1980 r.)

„Trzeba uznać, że największą krzywdą dla ludzi jest 
świat bez Boga, narody bez Ewangelii, krzyży i ołtarzy. 
Czas skończyć z prześladowaniem religii i Kościoła. Czas 
skończyć z trapieniem Boga w sumieniach ludzi.”

A oto jeszcze pozwolę sobie za ABP Wacławem 
Depo przytoczyć słowa wymownej piosenki:

„Zostawiacie nas bez Boga
Za to z Marsem za pan brat.
Odchodzicie, przemijacie,
w spadku nam dajecie świat.
Zostawiacie nam po sobie rzeki,
W których nie ma ryb.
Samolotów pełne niebo,
W którym ptak nie może żyć.
Dodajecie na osłodę 
księżycowy złudny sierp.
Ziemia jednak już nie rodzi
nic prócz gniewu albo łez.
I pytacie głośno siebie, 
co wyrośnie z nas.
Jakże sobie damy radę,
gdy zabraknie was.
Co zrobimy z tego świata,
jaki zgotujemy los,
my, co głowy mamy w kwiatach,
rozsądku za grosz.
Nasze dzieci porównają,
kiedy przyjdzie sprawę zdać
z tego, co zostało po was
a co po nas...
Zostawiacie nas bez Boga(...)
Nie traćmy jednak nadziei, dzięki modlitwie, szcze-

gólnie modlitwie różańcowej do Maryi nastąpi kiedyś 
przemiana duchowa wilka, na co wskazuje Izajasz: 
a wilk zamieszka wraz z barankiem (Iz 11,6)

W pobożności ludowej szczególnie związanej ze 
Świętem Matki Bożej Gromnicznej znany jest motyw 
Matki Bożej - obrończyni przed wilkami. Obraz Matki 
Bożej ze świecą w ręku, odpędzającej od domostwa 
zglodniałe wilki, jest dziełem krakowskiego artysty, 
Piotra Stachiewicza. Źródłem inspiracji dla artysty 
była Matka Boża z gromnicą, która wzywana w nie-
bezpieczeństwach broni 

„Jako od wilków domy,
Tak i od grzechów dusze.” 
Wymowa obrazu bardzo optymistyczna - Dzięki 

Matce Bożej obronimy się od ataków diabła - wilka. 
Ten zwyczaj znalazł swoje odzwierciedlenie w twór-
czości poetki Kazimiery Iłłakiewiczównej, która o tym 
obrzędzie tak pisała: pod ogień twój święcony wiszący 
nad woskiem gromnic, przez las kolący i wyjące wilki 
idę bez wszelkiej obrony.

(...) Różańcem chroni: 
„To miecz złu wiadomy;
Serc okowy nim kruszę(...)
Z Nią ku Niebu wyruszę.”
Módlmy się i ufajmy, że spełni się proroctwo Iza-

jasza „A wilk zamieszka wraz z barankiem.”
Opracowała Irena
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NABOŻEŃSTWO  
CZTERDZIESTOGODZINNE

NIEDZIELA     15.02.2015
12.00 – 12.30    Parafianie będący  

na Mszy św. o godz. 11.00
12.30 – 13.00    Czciciele Różańca św.
13.00 – 13.30     Czciciele Adoracji Nocnej 

w Rodzinach
13.30 – 14.00     Rudnik – Beresteczko
14.00 – 14.30     Rudnik – Porzędź
14.30 – 15.00     Prawa Strona Piotrówki
15.00  - 16.00    Godzina Miłosierdzia 

Bożego  
Czciciele Miłosierdzia 
Bożego,  dzieci kl. II 
przygotowujące się 
do I Komunii św. wraz 
z rodzicami, dzieci Szkoły 
Podstawowej,  młodzież

16.00 – 16.30    Lewa Strona Piotrówki
16.30  Zakończenie Adoracji
17.00  Msza św.

PONIEDZIAŁEK       16.02.2015
   8.30 – 9.00 Osiedle ,, Karolinka „ 
   9.00 – 9.30 Podkaczok, Wygoda , Stawiska
   9.30 – 10.00 Holica
10.00 – 10.30 Sośnie
10.30 – 11.00 Statek
11.00 –  11.30 Świerczyniec
11.30 – 12.00 Pudłowiec - Dół
12.00 – 12.30 Babilon
12.30 – 13.00 Odnóżka
13.00 – 13.30 Łubowiec I
13.30 – 14.00 Łubowiec II
14.00 – 14.30 Dzieci Szkoły Podstawowej kl. I - III
14.30 – 15.00 Dzieci Szkoły Podstawowej kl. IV - VI
15.00 – 16.00 Godzina Miłosierdzia Bożego 

Czciciele Miłosierdzia Bożego, 
Kandydaci do Bierzmowania

16.00 – 16.30 Młodzież Gimnazjum kl. I – II, 
Młodzież Oazowa 

16.30 Apostolstwo Dobrej Śmierci 
Zakończenie Adoracji

17.00 Msza św.

WTOREK     17.02.2015
   8.30 – 9.00 Róża I 
   9.00 – 9.30 Róża II 
   9.30 – 10.00 Róża III  
10.00 – 10.30 Róża IV 
10.30 – 11.00 Róża V  
11.00 – 11.30 Róża VI 
11.30 – 12.00 Róża VII  
12.00 – 12.30 Róża VIII 
12.30 – 13.00 Rudnik - Centrum 
13.00 – 13.30 Róża IX
13.30 – 14.00 Dzieci Szkoły Podstawowej kl. I - III
14.00 – 14.30 Dzieci Szkoły Podstawowej kl. IV - VI
14.30 – 15.00 Młodzież Gimnazjum kl. I - II
15.00 – 16.00 Godzina Miłosierdzia Bożego
 Czciciele Miłosierdzia Bożego,
 Kandydaci do Bierzmowania
16.00 – 16.30 Parafialna Rada Duszpasterska,  

Redakcja  ,,Anioła Kończyckiego” 
16.30  Parafianie,  którzy nie byli  

w wyznaczonych godzinach 
Zakończenie Adoracji

17.00 Msza św.
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Poznajemy Biblię  
- biblijna symbolika wilka

Od najdawniejszych czasów wilk kojarzył się lu-
dziom z niebezpieczeństwem, a nawet z możliwością 
utraty życia. Również przedstawiony w Biblii zawsze 
kojarzy się z czymś złym. Wiele biblijnych wypowiedzi 
o wilku ma znaczenie przenośne. 

Prorok Ezechiel podkreślił, że: Przywódcy są jak 
wilki rozdzierające zdobycz, rozlewają krew, zabijają 
ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski (Ez 22,27). 
Podobną myśl wyraża prorok Sofoniasz. Informuje on, 
że bezbożni sędziowie są jak wilki wieczorem i jak 
młode, które nic nie pozostawiają do rana (So 3,3). 
Również w proroctwie Jakuba czytamy: wilk drapieżny, 
co rano rozrywa zdobycz, a wieczorem rozdziela łupy 
(Rdz 49,27).

W Nowym Testamencie Jezus przestrzega przed 
podstępem fałszywych proroków- nauczycieli, którzy 
przychodzą w owczej skórze, a wewnątrz są drapież-
nymi wilkami (Mt 7,15). Ludzie bogobojni przyrówny-
wani są do bezbronnych owieczek. Ci, którzy na nich 
nastają, są nazwani wilkami (Mt 7,16).

W Ewangelii św. Jana 10,11nn Jezus mówi: Ja jestem 
dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za owce. 
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem..., którego 
owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, 
opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza.

Podsumowaniem wypowiedzi Biblii o wilku mogą 
być słowa św. Pawła, który przewidując niebezpie-
czeństwa jakie przyjdą na młody Kościół tak mówił: 
Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki 
drapieżne, nie oszczędzając stada (Dz 20, 29).

I tak do dzisiejszego dnia, słowa św. Pawła są bardzo 
aktualne. Obserwujemy obecnie walkę z Kościołem 
i chrześcijaństwem na całym świecie. Ku przestrodze 
przytoczę tu słowa wypowiedziane przez Prymasa 
Tysiąclecia ks. Stefana Wyszyńskiego w ostatnim 
orędziu bożonarodzeniowym przed śmiercią (1980 r.)

„Trzeba uznać, że największą krzywdą dla ludzi jest 
świat bez Boga, narody bez Ewangelii, krzyży i ołtarzy. 
Czas skończyć z prześladowaniem religii i Kościoła. Czas 
skończyć z trapieniem Boga w sumieniach ludzi.”

A oto jeszcze pozwolę sobie za ABP Wacławem 
Depo przytoczyć słowa wymownej piosenki:

„Zostawiacie nas bez Boga
Za to z Marsem za pan brat.
Odchodzicie, przemijacie,
w spadku nam dajecie świat.
Zostawiacie nam po sobie rzeki,
W których nie ma ryb.
Samolotów pełne niebo,
W którym ptak nie może żyć.
Dodajecie na osłodę 
księżycowy złudny sierp.
Ziemia jednak już nie rodzi
nic prócz gniewu albo łez.
I pytacie głośno siebie, 
co wyrośnie z nas.
Jakże sobie damy radę,
gdy zabraknie was.
Co zrobimy z tego świata,
jaki zgotujemy los,
my, co głowy mamy w kwiatach,
rozsądku za grosz.
Nasze dzieci porównają,
kiedy przyjdzie sprawę zdać
z tego, co zostało po was
a co po nas...
Zostawiacie nas bez Boga(...)
Nie traćmy jednak nadziei, dzięki modlitwie, szcze-

gólnie modlitwie różańcowej do Maryi nastąpi kiedyś 
przemiana duchowa wilka, na co wskazuje Izajasz: 
a wilk zamieszka wraz z barankiem (Iz 11,6)

W pobożności ludowej szczególnie związanej ze 
Świętem Matki Bożej Gromnicznej znany jest motyw 
Matki Bożej - obrończyni przed wilkami. Obraz Matki 
Bożej ze świecą w ręku, odpędzającej od domostwa 
zglodniałe wilki, jest dziełem krakowskiego artysty, 
Piotra Stachiewicza. Źródłem inspiracji dla artysty 
była Matka Boża z gromnicą, która wzywana w nie-
bezpieczeństwach broni 

„Jako od wilków domy,
Tak i od grzechów dusze.” 
Wymowa obrazu bardzo optymistyczna - Dzięki 

Matce Bożej obronimy się od ataków diabła - wilka. 
Ten zwyczaj znalazł swoje odzwierciedlenie w twór-
czości poetki Kazimiery Iłłakiewiczównej, która o tym 
obrzędzie tak pisała: pod ogień twój święcony wiszący 
nad woskiem gromnic, przez las kolący i wyjące wilki 
idę bez wszelkiej obrony.

(...) Różańcem chroni: 
„To miecz złu wiadomy;
Serc okowy nim kruszę(...)
Z Nią ku Niebu wyruszę.”
Módlmy się i ufajmy, że spełni się proroctwo Iza-

jasza „A wilk zamieszka wraz z barankiem.”
Opracowała Irena
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INTENCJE MSZALNE
01.02.2015 IV  NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 W intencji Jakuba z okazji 13 urodzin z prośbą 

o  Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego 
i zdrowie.

  9.30 Rudnik: Za ++ Ludwika i Małgorzatę Mikołajczyk, 
Józefa, Romana, Bronisława Staniek, dziadków z obu 
stron oraz za domostwo do Opatrzności Bożej

11.00 Za + Eugeniusza Waligórskiego - od Henryka Łasut           
z Oświęcimia. 

16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Emilię, Emanuela Stoszek, ojca Władysława 

Morawiec; domostwo do Opatrzności Bożej.
02.02.2015 Poniedziałek   Święto Ofiarowania 

Pańskiego
  8.00 Za + Anielę Ociepka w 11 rocznicę śmierci, jej rodzi-

ców Annę i Franciszka Gabzdyl, brata Erwina, siostrę 
Emilię, teściów Zuzannę, Helenę i Franciszka Ociep-
ka, Marię Chowaniok, Emilię Wróbel, ++ z rodziny

16.00 Rudnik:
17.00 Za ++ żonę Marię Szajter, teściów Annę i Ferdynan-

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

03.02.2015   Wtorek
  8.00 Za ++ Zofię Brychcy w rocznicę śmierci, męża Jó-

zefa, 2 braci i siostrę, syna Franciszka, ++ z rodzin 
Brychcy i Dzida.

17.00  O błogosławieństwo Boże dla wspólnoty VI Róży 
Różańca, a dla zmarłych - Erwina, Piotra, Franciszka         
i Zbigniewa - o radość wieczną.

04.02.2015    Środa  
16.00 Rudnik:  
17.00 Za + męża Bolesława Machej w 9 rocznicę śmierci, 

++ rodziców i teściów, dusze w czyśćcu cierpiące; za 
rodzinę do Opatrzności Bożej.

05.02.2015  I Czwartek   Wspomnienie Św. Agaty, 
dziewicy i męczennicy

17.00 1.  Za ++ Józefa Herman, jego rodziców, teściów, 
+ Józefa Zorychtę, Stanisława Machej, + Martę Fre-
jek, ++ z rodziny oraz w intencji żyjących z prośbą 
o zdrowie i opiekę Bożą.

 2.  Za ++ Teresę i Józefa Gremlik, ++ rodziców                   
i rodzeństwo z obu stron. 

06.02.2015 I Piątek Wspomnienie Świętych 
męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

16.00 Rudnik: Za + Antoniego, ++ rodziców i rodzeństwo. 
17.00 Msza św. szkolna: O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla Patrycji z okazji urodzin.
07.02.2015   I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Aleksandra Skórkiewicza w 2 rocznicę śmier-

ci, dziadka Franciszka Szczerba, ++ z rodziny; do-
mostwo do Opatrzności Bożej. 

08.02.2014    V NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30 Za ++ męża Franciszka Wawrzyczek, syna Broni-

sława, dziadków Justynę i Franciszka Wawrzyczek, 
Emilię i Józefa Pupek, wszystkich ++ z rodziny; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

  9.30 Rudnik: Za + Irenę Dędys w 1 rocznicę śmierci, 
męża Józefa, ++ z rodziny.

11.00 Za ++ Karola Sufa, brata Andrzeja, dziadków, + 
Krzysztofa Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ 
Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Zofię Berek - od rodziny Zubek z Hażlacha.
09.02.2015 Poniedziałek
  8.00 Za + męża Bronisława Stuchlik w 6 rocznicę śmier-

ci, rodziców Alojzego i Annę, brata Józefa, Helenę  

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W poniedziałek, 2 lutego przypada Święto 
Ofiarowania Pańskiego.  Msze św. w tym dniu o godz. 
8.00 i 17.00 w kościele parafialnym, oraz w Rudniku 
o 16.00.  W czasie Mszy św. o godz. 17.00  będą 
poświęcone świece Gromnice – znak Chrystusowego 
światła. Poświęcona świeca gromnica towarzyszy 
wierzącym we wszystkich trudnych chwilach życia. 
Również w tym dniu w czasie tej Mszy św. będą 
poświęcone świece i książeczki dzieciom kl. II, które 
w  maju przystąpią do I Komunii św. 
2. We wtorek, 3 lutego po Mszach św. udzielać 
będziemy błogosławieństwa św. Błażeja, patrona 
czuwającego nad gardłem i ludzkim głosem.
3. W środę, 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, 15 lutego rozpoczynamy nabożeństwo 
czterdziestogodzinne przed okresem Wielkiego 

Postu. Jest to ostatnia niedziela przed tegorocznym 
Wielkim Postem. Zapraszamy do Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynamy także 48 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas 
przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także 
czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia 
grzeszników.
5. 18 lutego - Środa Popielcowa. Wraz z całym 
Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej 
pokuty. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 
7.30 i 17.00 w kościele parafialnym, zaś w Rudniku 
o godz. 16.00. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych.
6. Zapraszamy wiernych do udziału w tradycyjnych 
nabożeństwach Drogi Krzyżowej w każdy piątek 
o godz. 16.15 i Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym 
w niedzielę o godz. 16.00. Droga Krzyżowa w Rudniku 
w piątek o godz. 15.30.  Wierny, który pobożnie 
odprawia Drogę Krzyżową może uzyskać odpust 
zupełny, spełniając zwykłe warunki odpustu.
7. W niedzielę, 22 lutego  na  sumie o godz. 11.00   Chrzty 
i Roczki.  Nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych 
w piątek, 20 lutego po Mszy św. wieczornej.
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Mitas, rodziców Ćwięczek, + brata oraz wszystkich 
++ z rodziny

17.00 Za + męża Henryka Wawrzyczek w 1 rocznicę śmier-
ci, ++ z rodzin Wawrzyczek i Pieron. 

10.02.2015   Wtorek  Wspomnienie Św. Scholastyki, 
dziewicy

  8.00 Za + Ewę Pierchała, jej siostrę Urszulę od sąsiadów 
z Kończyc Ociepka, Sztymon, Czyrzyk, Lenartek z 
rodzinami)

17.00 Do Opatrzności Bożej, Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą      
o opiekę Bożą i zdrowie na dalsze lata życia dla Joan-
ny i Wiesława w 25 rocznicę ślubu.

11.02.2015   Środa Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes

16.00 Rudnik: 
17.00 W intencji Chorych.
12.02.2015 Czwartek
17.00  1. Za ++ męża Antoniego Szczypkę w 6 rocznicę 

śmierci, jego rodziców i teściów, 2 siostry, 6 braci, 
szwagra, dusze w czyśćcu cierpiące.     

 2. Za ++ Bronisławę Karpińską w 4 rocznicę śmierci, 
męża Franciszka, syna Jarosława, brata Rudolfa, ro-
dziców, + Bronisława Stuchlik, + Ks. Tadeusza Czer-
neckiego, siostrę Elżbietę.

13.02.2015 Piątek
16.00 Rudnik:  
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Zofię Tomica w 8 rocznicę 

śmierci, męża Karola, ++ z rodzin Machej Tomica; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

14.02.2015  Sobota  Święto Świętych Cyryla , mnicha                 
i Metodego, biskupa, patronów Europy

  8.00 Za + + Waleriana Pilch w 32 rocznicę śmierci, żonę 
Annę, syna Kazimierza, Andrzeja Kudłacz, ++ z ro-
dziny Pilch       i Broda.

17.00 Za + Zofię Berek - od koleżanki Zofii Brychcy.
15.02.2015   VI  NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 Za ++ Józefa, Joannę Kula, Józefa, Joannę Czyż, ++ 

dzieci, + ich wnuka Jarosława o Wieczną Szczęśli-
wość oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

  9.30 Rudnik: Za ++ Rudolfa Chmiel, żonę Justynę, syna 
Franciszka, córkę Justynę, jej męża Józefa, syna Wła-
dysława, Bronisława, Józefa i Helenę Gabzdyl, Zdzi-
sława Werłos; domostwo do Opatrzności Bożej.  

11.00 Za + Karola Stoszka w 10 rocznicę śmierci, ++ rodzi-
ców, rodzeństwo; domostwo do Opatrzności Bożej.  

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Zofię Berek - od rodziny Kowalczyk ze Skoczowa.
16.02.2015    Poniedziałek
  8.00
17.00  Za ++ Justynę i Karola Węglarzy, ++ Krzysztofa, Jana        

i Annę, ++ z rodzin Machej i Chmiel.
21.00 Apel Jasnogórski
17.02. 2015   Wtorek
  8.00 
17.00 W 25 rocznicę ślubu Grażyny i Józefa z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej na dalsze 
wspólne lata.

18.02.2015   Środa ŚRODA POPIELCOWA
  7.30 Za + Jadwigę Rudzką w 1 rocznicę śmierci - od syna.
16.00 Rudnik: Za + ciocię Lidię Majkut, ++ dziadków Oty-

lię i Gustawa Wawrzyczek, Zofię i Józefa Gabzdyl.

17.00 Za ++ Józefa Parchańskiego w rocznicę śmierci, żonę Annę, 
++ z rodzin Parchański, Tomica i Gabzdyl. 

19.02.2015   Czwartek 
17.00 1.  Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny.
 2.  Za + Zofię Berek - od Roberta Rener z rodziną.
20.02.2015   Piątek
15.30 Rudnik: Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za ++ Martę i Augustyna Szczypka, Anielę 

Brachaczek, 2 mężów, Emilię i Augustyna Szczypka, 
++ wszystkich bliskich i krewnych, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

16.15 Droga Krzyżowa
17.00  Msza św. szkolna:  Za ++ Antoninę i Adolfa Czem-

piel, syna Stanisława, córkę Marię, Annę i Jana Pin-
kas; domostwo do Opatrzności Bożej. 

21.02.2015   Sobota
  8.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stani-

sławę.
17.00 Za ++ Henryka i Bolesława Wątroba, ++ z rodzin 

Wątroba i Kret.
22.02.2015       I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 Za ++ Ludmiłę Pupek, córkę Janinę, ++ rodziców               

i teściów.
  9.30 Rudnik: Za ++ rodziców Marię, Józefa Machej, Julię, 

Józefa Ogrocki, ++ dziadków z obu stron, dusze w 
czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00 Chrzty – Roczki
16.00 Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ męża Erwina w 7 rocznicę śmierci, jego rodzi-

ców i teściów; domostwo do Opatrzności Bożej. 
19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.02.2015        Poniedziałek
  8.00
17.00 Za ++ Emilię Herman, rodziców, brata Wincentego, 

Helenę i Karola Herman, Joannę i Franciszka Her-
man.

24.02.2015 Wtorek
  8.00
17.00 Za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik.
25.02.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Bolesława Zahraj, żonę Annę,  

++ rodziców.
17.00 Za + ojca Stanisława Kuc w 6 rocznicę śmierci,  

++ z rodzin Kuc, Szmidt, Łaba, Paderewski i Małek, 
dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności 
Bożej.  

26.02.2015 Czwartek
17.00 1.  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny 

Staniek.
 2. Za ++ Helenę i Leona Wawrzyczek, zięcia Sta-

nisława,  brata Władysława Pierchałę, ++ z rodzin 
Wawrzyczek, Szafarczyk i Pierchała. 

27.02.2015 Piątek
15.30 Rudnik: Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za + Adolfa Tomicę w 16 rocznicę śmierci, 

ojców z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.
16.15 Droga Krzyżowa 
17.00 Za + Teresę Heczko - 6 tygodni po śmierci
28.02.2015 Sobota
  8.00 Za ++ Elżbietę i Karola Franiok, rodziców z obu 

stron; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Za + Józefa, ++ rodziców, teścia, siostrę Grażynę, 

dusze   w czyśćcu cierpiące. 
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INTENCJE MSZALNE
01.02.2015 IV  NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 W intencji Jakuba z okazji 13 urodzin z prośbą 

o  Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego 
i zdrowie.

  9.30 Rudnik: Za ++ Ludwika i Małgorzatę Mikołajczyk, 
Józefa, Romana, Bronisława Staniek, dziadków z obu 
stron oraz za domostwo do Opatrzności Bożej

11.00 Za + Eugeniusza Waligórskiego - od Henryka Łasut           
z Oświęcimia. 

16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Emilię, Emanuela Stoszek, ojca Władysława 

Morawiec; domostwo do Opatrzności Bożej.
02.02.2015 Poniedziałek   Święto Ofiarowania 

Pańskiego
  8.00 Za + Anielę Ociepka w 11 rocznicę śmierci, jej rodzi-

ców Annę i Franciszka Gabzdyl, brata Erwina, siostrę 
Emilię, teściów Zuzannę, Helenę i Franciszka Ociep-
ka, Marię Chowaniok, Emilię Wróbel, ++ z rodziny

16.00 Rudnik:
17.00 Za ++ żonę Marię Szajter, teściów Annę i Ferdynan-

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

03.02.2015   Wtorek
  8.00 Za ++ Zofię Brychcy w rocznicę śmierci, męża Jó-

zefa, 2 braci i siostrę, syna Franciszka, ++ z rodzin 
Brychcy i Dzida.

17.00  O błogosławieństwo Boże dla wspólnoty VI Róży 
Różańca, a dla zmarłych - Erwina, Piotra, Franciszka         
i Zbigniewa - o radość wieczną.

04.02.2015    Środa  
16.00 Rudnik:  
17.00 Za + męża Bolesława Machej w 9 rocznicę śmierci, 

++ rodziców i teściów, dusze w czyśćcu cierpiące; za 
rodzinę do Opatrzności Bożej.

05.02.2015  I Czwartek   Wspomnienie Św. Agaty, 
dziewicy i męczennicy

17.00 1.  Za ++ Józefa Herman, jego rodziców, teściów, 
+ Józefa Zorychtę, Stanisława Machej, + Martę Fre-
jek, ++ z rodziny oraz w intencji żyjących z prośbą 
o zdrowie i opiekę Bożą.

 2.  Za ++ Teresę i Józefa Gremlik, ++ rodziców                   
i rodzeństwo z obu stron. 

06.02.2015 I Piątek Wspomnienie Świętych 
męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

16.00 Rudnik: Za + Antoniego, ++ rodziców i rodzeństwo. 
17.00 Msza św. szkolna: O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla Patrycji z okazji urodzin.
07.02.2015   I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Aleksandra Skórkiewicza w 2 rocznicę śmier-

ci, dziadka Franciszka Szczerba, ++ z rodziny; do-
mostwo do Opatrzności Bożej. 

08.02.2014    V NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30 Za ++ męża Franciszka Wawrzyczek, syna Broni-

sława, dziadków Justynę i Franciszka Wawrzyczek, 
Emilię i Józefa Pupek, wszystkich ++ z rodziny; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

  9.30 Rudnik: Za + Irenę Dędys w 1 rocznicę śmierci, 
męża Józefa, ++ z rodziny.

11.00 Za ++ Karola Sufa, brata Andrzeja, dziadków, + 
Krzysztofa Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ 
Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Zofię Berek - od rodziny Zubek z Hażlacha.
09.02.2015 Poniedziałek
  8.00 Za + męża Bronisława Stuchlik w 6 rocznicę śmier-

ci, rodziców Alojzego i Annę, brata Józefa, Helenę  

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W poniedziałek, 2 lutego przypada Święto 
Ofiarowania Pańskiego.  Msze św. w tym dniu o godz. 
8.00 i 17.00 w kościele parafialnym, oraz w Rudniku 
o 16.00.  W czasie Mszy św. o godz. 17.00  będą 
poświęcone świece Gromnice – znak Chrystusowego 
światła. Poświęcona świeca gromnica towarzyszy 
wierzącym we wszystkich trudnych chwilach życia. 
Również w tym dniu w czasie tej Mszy św. będą 
poświęcone świece i książeczki dzieciom kl. II, które 
w  maju przystąpią do I Komunii św. 
2. We wtorek, 3 lutego po Mszach św. udzielać 
będziemy błogosławieństwa św. Błażeja, patrona 
czuwającego nad gardłem i ludzkim głosem.
3. W środę, 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, 15 lutego rozpoczynamy nabożeństwo 
czterdziestogodzinne przed okresem Wielkiego 

Postu. Jest to ostatnia niedziela przed tegorocznym 
Wielkim Postem. Zapraszamy do Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynamy także 48 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas 
przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także 
czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia 
grzeszników.
5. 18 lutego - Środa Popielcowa. Wraz z całym 
Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej 
pokuty. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 
7.30 i 17.00 w kościele parafialnym, zaś w Rudniku 
o godz. 16.00. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych.
6. Zapraszamy wiernych do udziału w tradycyjnych 
nabożeństwach Drogi Krzyżowej w każdy piątek 
o godz. 16.15 i Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym 
w niedzielę o godz. 16.00. Droga Krzyżowa w Rudniku 
w piątek o godz. 15.30.  Wierny, który pobożnie 
odprawia Drogę Krzyżową może uzyskać odpust 
zupełny, spełniając zwykłe warunki odpustu.
7. W niedzielę, 22 lutego  na  sumie o godz. 11.00   Chrzty 
i Roczki.  Nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych 
w piątek, 20 lutego po Mszy św. wieczornej.
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –    piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 15.30
Młodzież – piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca  
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

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

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

Odwiedziny Chorych – - w I Sobotę tj.  
7 lutego od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Lidia Wajdzik, Tadeusz 
Machej, Irena Hanzel, Alina Żyła, Krystyna Stoszek, Sylwia Grzebień, Kamila Kuś, Dorota Klimosz
Adres Redakcji:     43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

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

18.02.  ŚRODA POPIELCOWA  

06. II. –   Prawa Str. Piotrówki  -  piątek
 ul. Wierzbowa 19, 25, 10 A, 23, 29

13. II. –   Prawa Str. Piotrówki  -  piątek  
 ul. Wierzbowa 16, 43  ;
 ul. Olszowa 14, 11, 9

20. II. -  Odnóżka  -  piątek
 ul. Cieszyńska 34, 32, 30, 28
 ul. Lipowa 4

27. II. –   Odnóżka - piątek
 ul. Cieszyńska  8, 6, 12, 20, 18    

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 lutego (tj. niedziela)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału



Pasterka Rudnik

Pasterka  
Kończyce Wielkie
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –    piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 15.30
Młodzież – piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca  
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

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

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

Odwiedziny Chorych – - w I Sobotę tj.  
7 lutego od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Lidia Wajdzik, Tadeusz 
Machej, Irena Hanzel, Alina Żyła, Krystyna Stoszek, Sylwia Grzebień, Kamila Kuś, Dorota Klimosz
Adres Redakcji:     43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

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

18.02.  ŚRODA POPIELCOWA  

06. II. –   Prawa Str. Piotrówki  -  piątek
 ul. Wierzbowa 19, 25, 10 A, 23, 29

13. II. –   Prawa Str. Piotrówki  -  piątek  
 ul. Wierzbowa 16, 43  ;
 ul. Olszowa 14, 11, 9

20. II. -  Odnóżka  -  piątek
 ul. Cieszyńska 34, 32, 30, 28
 ul. Lipowa 4

27. II. –   Odnóżka - piątek
 ul. Cieszyńska  8, 6, 12, 20, 18    

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 lutego (tj. niedziela)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału



Jasełka - Kaplica Rudnik


