


PASTERKA RUDNIK 

PASTERKA KOŃCZYCE WIELKIE

KONCERT KOLĘD



3
Luty  2016   A

N
IO

Ł KO
Ń

CZYCKI
POETA MŁODYCH POLAKÓW

Poeta młodych Polaków

potrafili zachować polski język, zwyczaje i kulturę. 
Nie zapomnieli też o swojej dumnej historii, z któ-
rej czerpali siłę do przetrwania. Władysław Bełza 
przypomniał to, co w naszych dziejach było wzniosłe, 
uroczyste, poważne i piękne. W swoich wierszach 
zwracał się do „polskiego chłopięcia” i do „polskiej 
dzieweczki”, mówiąc im, że najważniejsze jest umiło-
wanie Ojczyzny. Poeta wierzył, iż Polska będzie kiedyś 
wolna, a stanie się tak dzięki Bożej pomocy. Dlatego 
głosił potrzebę miłości Boga, ludzi i natury, zwłasz-
cza ziemi rodzinnej. Nawoływał do bezgranicznego 
oddania się sprawie Ojczyzny, mówił o miłości do 
języka polskiego, o poszanowaniu i czci dla polskich 
tradycji narodowych, przekonywał, że „Jeszcze Polska 
nie umarła, póki my żyjemy...”. Przywoływał wielkich 
Polaków - władców, wodzów, twórców kultury - jako 
wzory do naśladowania. 

Sam był człowiekiem pogodnym, życzliwym, o nie-
spożytej energii, bardzo dowcipnym i zawsze w do-
brym humorze. W wierszach dla dzieci, jak pisał, 
chciał „zaszczepić w młodziutkich sercach miłość 
i cześć dla tej ziemi, która je wykarmiła, i ukołysać je 
wspomnień ojczystych urokiem”. W napisanym przez 
niego „Katechizmie polskiego dziecka” znajduje się 
m.in. wiersz pt. „Co kochać?”:

Co masz kochać? pytasz dziecię,
Co dla serca jest drogiego?
Kochaj Boga, bo na świecie,
Nic nie stało się bez Niego.
Kochaj ojca, matkę twoją, 
Módl się za nich co dzień z rana,
Bo przy tobie oni stoją,
Niby straż od Boga dana.
Do Ojczyzny, po rodzinie,
Wzbudź najczystszy żar miłości:
Tuś się zrodził w tej krainie,
I tu złożysz swoje kości.
W czyim sercu miłość tleje,
I nie toczy go zgnilizna,
W tego duszy wciąż jaśnieje:
Bóg, rodzina i Ojczyzna”.

Władysław Bełza przez czterdzieści lat mieszkał 
we Lwowie i tam zmarł w styczniu 1913 roku. Po 
pogrzebie, na który przyszło prawie całe miasto, pi-
sano, że był poetą, „który uczył dzieci najlepiej kochać 
Polskę”, i że jego książki będą zawsze czytane, a on 
nie zostanie nigdy zapomniany. I choć dzisiaj prawie 
każde polskie dziecko zna odpowiedzi na pytania 
z wiersza „Kto ty jesteś?”, to niewielu wie, jak się 
nazywał jego autor. 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

W piątkowy wieczór 15.01.2016 r. w Para-
fii Świętego Michała Archanioła w Kończycach 
Wielkich gimnazjalni aktorzy zaprezento-
wali mieszkańcom pełne powagi i odrobiny 
humoru Jasełka, a szkolny chór zaśpiewał 
świąteczne piosenki.

Mamy nadzieję, że wszystkim zgromadzo-
nym widzom bardzo się podobało i zapamię-
tają przesłanie płynące z przedstawienia, 
aby nie zapominać o wartościach i przede 
wszystkim o tym, że najważniejszy jest 
drugi człowiek.

Znany każdemu polskiemu dziecku wiersz „Kto ty jesteś? - Polak mały...” 
został napisany 115 lat temu przez poetę Władysława Bełzę. Kiedyś polskie 
mamy uczyły go razem z pacierzem, bo ten krótki wierszyk odpowiada na 
najważniejsze pytania Polaka i najlepiej pokazuje, jak kochać Ojczyznę. 

Władysław Bełza pisał swoje utwory w czasach, gdy Polska była w niewoli, 
pod zaborami. Choć nasi przodkowie nie mieli wtedy własnego państwa, 
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Otwarta brama miłosierdzia

Jak doszło do tego, że ta iskra, która wyszła z Łagiewnik, 
wybuchnęła płomieniem obejmującym dziś cały świat? 

Z wczesnych lat dziecięcych pamiętam maleńki, 
czarno – biały obrazek – reprodukcję obrazu Jezusa 
Miłosiernego, namalowanego przez Eugeniusza Ka-
zimirowskiego w Wilnie wg wskazówek s. Faustyny. 
Babcia mi go pokazywała, zwracając uwagę na wagę 
trzech słów u dołu obrazka: „Jezu, ufam Tobie.” Jakoś 
nie dowiedziałem się, jakim sposobem ten obrazek 
dostał się do rąk babci. O takim samym obrazku 
wspominają w wywiadach kardynałowie – emeryto-
wany abp Franciszek Macharski i abp Kazimierz Nycz 
– metropolita warszawski. Obydwaj wspominają, że 
w domach rodzinnych obrazek ten cieszył się wielkim 
szacunkiem; kard. Macharski wspomina o czasie oku-
pacji, kiedy to rodziny powierzały się Jezusowi Miło-
siernemu. Ten kult przycichł, w szczególności w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Objęty był wtedy tzw notyfikacją to znaczy zakazem 
publicznego szerzenia. W sercach jednak wielu ludzi,   
prywatny kult niezwykłej mistyczki i zakonnicy Fau-
styny trwał. Kardynał F. Macharski wspomina czasy, 
kiedy, nie będąc jeszcze biskupem, dyskretnie, co 
najmniej dwa razy w miesiącu (5 i 25 dnia każdego 
miesiąca – dzień urodzin i śmierci s. Faustyny), piel-
grzymował prywatnie do Łagiewnik. Nominowany 
biskupem krakowskim w styczniu 1979 r. wybrał 
biskupie zawołanie: „Jezu ufam Tobie.”

Ze swojego pobytu w Krakowie pamiętam, gdy 
setki razem widywałem kursujący tramwaj (bodajże 
wówczas nr 10) z napisem „Łagiewniki”. Nigdy nie 
przyszło mi na myśl, by wsiąść i pojechać (bilet ulgo-
wy dla studentów kosztował 20 gr). Nie wiedziałem 
wówczas, jakie skarby kryją Łagiewniki. Nie mówiło 
się wówczas o nich.

To, co działo się w Łagiewnikach w latach trzydzie-
stych ub. wieku, było małą iskrą. Od niej zaczął się 
ogień. „Iskrę można rozdmuchać” - mówi kard. Nycz, 
który pochodzi z Małopolski i był jakiś czas biskupem 
pomocniczym w Krakowie. Kto rozdmuchał? - Na pew-
no siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, 
Karol Wojtyła, kard. Macharski i wielu innych ludzi.

Wielki wkład w dzieło szerzenia kultu „Dziennicz-
ka” i Miłosierdzia Bożego przypisujemy św. Janowi 
Pawłowi II, który już do łagiewnickiej świątyni często 
zachodził w czasie okupacji, gdy pracował w pobliskim 

Solvay’u. Gdy słuchał pierwszych wykładów na uniwer-
syteckiej polonistyce w październiku w 1938 r., odeszła 
do wieczności s. Faustyna. Być może ta wiadomość 
nie dotarła do początkującego wówczas studenta UJ. 
Później, już jako arcybiskup Krakowa polecił ks. Igna-
cemu Różyckiemu zbadać i wydać teologiczną opinię 
odnośnie „Dzienniczka” s. Faustyny. Z jego inicjatywy 
z pewnością ruszył proces beatyfikacyjny Faustyny. 
On go też wspomagał. Swoją drugą encyklikę „Dives 
in misericordia” papież Jan Paweł II opublikował już 
w drugim roku swego pontyfikatu. 20 lat później w liście 
apostolskim „Novo millennio ineunte” często nawiązuje 
do Miłosierdzia Bożego. Beatyfikacja i kanonizacja św.  
Faustyny, poświęcenie sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach, zawierzenie świata Miłosierdziu 
Bożemu i ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w II 
niedzielę wielkanocną – to dzieła św. Jana Pawła II. 
Odszedł do Ojca w sobotę, 2 kwietnia wieczorem, kie-
dy już Kościół obchodził święto Miłosierdzia Bożego.

Sanktuarium w Łagiewnikach  odznacza się prosto-
tą. Nie rozprasza modlących się w nim ludzi. Prostą 
była również Sekretarka Miłosierdzia, św. Faustyna.

Św. Faustyna zanotowała w „Dzienniczku” jedną 
z wielu wizji mistycznych: nie wie jak to się stało, gdy 
dnia pewnego znalazła się równocześnie w dwóch 
miejscach – w Rzymie i w Łagiewnikach. To się ziściło 
30 kwietnia 2000 r., kiedy dzięki telemostowi między 
Rzymem a Łagiewnikami, rzesze ludzi mogły śledzić 
wyniesienie Świętej na ołtarz.

Jednymi z najważniejszych przesłań św. Faustyny 
zapisanych w „Dzienniczku” są słowa: „Nie zazna ludz-
kość spokoju, dopóki nie zwróci się do Miłosierdzia 
Bożego.” Nabierają one dużego znaczenia wobec wy-
darzeń współczesnych, takich jakie wzięły początek 
11 września w Nowym Jorku i nasilają się. Dlatego 
czasy dzisiejsze wołają o miłosierdzie. Nazajutrz po 
otwarciu Drzwi Świętych papież Franciszek powiedział: 
„W naszych czasach głębokich przemian Kościół jest 
powołany do wniesienia swego szczególnego wkładu, 
ukazując znaki obecności i bliskości Boga.”

Tegoroczne roraty adwentowe wpisały się znakomi-
cie w początek Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. 
Rozważania skupiały się wokół dzieł miłosierdzia. 
Przewijały się imiona wielkich świętych: Jana Pawła II, 
Faustyny, Alberta Chmielowskiego i innych.

Józef

8 grudnia 2015 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, w 50 rocznicę  zakończonego Soboru Watykańskiego II, papież Franci-
szek uroczyście otworzył Drzwi Święte w Bazylice Św. Piotra, inaugurując tą 
ceremonią Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który potrwa do 20 listopada 
2016 r. Otwarte też zostały drzwi innych, wyznaczonych kościołów jubileuszo-
wych (najbliższe to: w Cieszynie – pod wezw. św Marii Magdaleny i w Skoczo-
wie – pod wezwaniem św. Piotra i Pawła). Odbędą się w br. liczne pielgrzymki 
– dalsze (Watykan, Łagiewniki) i bliższe – do sanktuariów i lokalnych świątyń, 
gdzie czekają na wiernych skarby w postaci możliwości uzyskania odpustów.



5
Luty  2016   A

N
IO

Ł KO
Ń

CZYCKI
WALKA KARNAWAŁU Z POSTEM

WALKA KARNAWAŁU Z POSTEM
W 1559 roku Pieter Bruegel na-

malował obraz „Walka karnawału 
z postem”. W czasach, w których 
Bruegel żył i tworzył miało to o tyle 
sens, że post był czymś tak samo 
oczywistym, jak karnawał. W kar-
nawale ludzie bawili się do upadłego, 
podczas postu - pościli. Tak też wy-
gląda obraz. Lewa strona to Karna-
wał. Symbolizuje go opasła postać 
siedząca na jeszcze większej beczce. 
Jej bronią jest rożen z upieczoną 
głową świni i kiełbasą. Pozostałe 
postacie są tak samo niefrasobliwe. 
Z lewej strony nadciąga orszak Postu. 
Osoby z orszaku są ascetyczne, dzie-
ci mają posypane głowy popiołem, 
a główna postać zamierza walczyć 
łopatą i dwoma śledziami. Za chwilę 
nastąpi starcie. 

W kalendarzu sprawa jest prosta: karnawał wień-
czy Środa Popielcowa, zaczyna się post. W życiu tak 
naprawdę post i karnawał trwają cały czas, tak jak 
cały czas, na naszych oczach, toczy się spór między 
śmiechem a smutkiem, bogactwem i biedą, rozwagą 
i bezmyślnością. Nie rozumie młody starego ani zdro-
wy chorego. Obraz Bruegela jest mocno przesadzony. 
Autor pragnął w ten sposób pokazać wady ludzkich 
postaw: Karnawału, który często jest tylko używaniem 
życia, i Postu, bo bywa powierzchowny i na pokaz. 

Co roku w Popielec wielu wiernych przychodzi do 
kościoła, by posypać  głowę popiołem, ludzie ściągają 
na rekolekcje, tłumy towarzyszą peregrynującemu 
obrazowi Jezusa Miłosiernego. W naszej codzienności 
są inicjatywy, które świadczą o tym, że, jak na razie, 
duch karnawałowej bezmyślności przegrywa.  Urocze 
Jasełka, jakie wykonały dzieci z Rudnika, nie powstały 
na kanapie przed telewizorem. Swoje Jasełka poka-
zała też młodzież z Gimnazjum. Najwyraźniej nawet 
młodzi ludzie nie myślą tylko o zabawie. 

Krystyna Stoszek

„...na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony 
i na podstawie słów twoich będziesz potępiony”

      (Mt 12,37)

Na wieki kapłanami samego Chrystusa
W naszej Ojczyźnie jest nas wiele milionów. Okre-

ślamy się jako chrześcijanie wyznania rzymsko-
-katolickiego, jako osoby praktykujące i jako osoby 
wierzące niepraktykujące. Do jednych i drugich serc 
Bóg przyszedł w sakramentach, których udzielił ka-
płan słowem i namaszczonymi dłońmi w imię Jezusa 
Chrystusa, znacząc na czole znak krzyża świętego. 
Do większości z nas Bóg przyszedł już we wczesnym 
dzieciństwie. Kapłan naznaczył nas prostym znakiem 
wody, udzielając Sakramentu chrztu, uczynił nas 
chrześcijanami – zostaliśmy naznaczeni przynależ-
nością do Boga i wsparci Jego mocą. Jako ochrzczeni 
w imię Jezusa, z pieczęcią dziecka Bożego idziemy 
drogą ziemskiego życia do niebiańskiego życia w Bogu.
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Otwarta brama miłosierdzia
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wspominają w wywiadach kardynałowie – emeryto-
wany abp Franciszek Macharski i abp Kazimierz Nycz 
– metropolita warszawski. Obydwaj wspominają, że 
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wych (najbliższe to: w Cieszynie – pod wezw. św Marii Magdaleny i w Skoczo-
wie – pod wezwaniem św. Piotra i Pawła). Odbędą się w br. liczne pielgrzymki 
– dalsze (Watykan, Łagiewniki) i bliższe – do sanktuariów i lokalnych świątyń, 
gdzie czekają na wiernych skarby w postaci możliwości uzyskania odpustów.



6
Lu

ty
  2

01
6 

  A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
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Czy zastanawiamy się, jak pielęgnujemy tę przy-
należność dziecka Bożego, czy nie marnujemy w co-
dzienności miłości Bożej…?, z której przyjdzie nam 
się rozliczyć, gdy staniemy u bram wieczności. Patrz, 
to ogromna łaska, mieszkamy w kraju gdzie mamy 
kapłanów na co dzień. Każdego dnia możemy uczest-
niczyć w Najświętszej Ofierze – Eucharystii, karmić 
dusze ciałem i przenajdroższą odkupieńczą krwią. 
Wszystko zależy tylko od naszej woli, czy tego pra-
gniemy, czy mamy „siłę” otworzyć drzwi swojego 
serca Chrystusowi, aby w nim zagościł Jego pokój 
i nieustanne pragnienie nieba. 

Przywykliśmy do stanu, że ksiądz czeka na nas 
w konfesjonale. W wielu miastach w Polsce czeka 
w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych 
a nawet wieczorem. W niedzielę jest wiele Mszy św. 
Nie mówiąc już o Mszach św. w ciągu tygodnia. Ta 
różnorodność i możliwość wyboru jest tak powszechna, 
że nawet jej już nie zauważamy. Już nawet nie wiemy, 
że mamy za to nieustannie dziękować...dziękować..., 
no bo przecież, mamy „ich - księży” na co dzień. 

Wsłuchajmy się w zwierzenia Andrzeja, który tak 
mi powiedział: „dziękuj nieustannie Bogu, że mieszkasz 
w Polsce i, że możesz codziennie czerpać z górnych 
mocy i odnawiać osobistą pobożność przez kapłana 
w kościele”. Od dłuższego czasu mieszka w Niemczech, 
czyli za miedzą... Mówi: kiedyś szedłem przez pustynie 
w Peru, było to w 2008 roku, była niedziela. Akurat 
zapadał zmierzch i zbliżałem się do jakiejś miejscowo-
ści. Zauważyłem kościół. Udałem się w jego kierunku. 
Ucieszyłem się, gdy dowiedziałem się, że zaraz będzie 
odprawiona Msza św. Wszedłem do kościoła i modląc 
się, czekałem. Powoli przychodzili ludzie i ławki wy-
pełniały się wiernymi. Po pewnym czasie, w świątyni, 
wolno rosło jakieś dziwne nerwowe napięcie. Nagle 
wyszedł na środek człowiek i podszedłszy do mikrofonu 
oznajmił, że Msza św. się nie odbędzie, bo ksiądz... (nie 
zrozumiałem, nie dosłyszałem powodu). Zaśpiewaliśmy 
kilka pieśni, pomodliliśmy się i... rozeszli do domów. To 
było bardzo daleko stąd... i wydaje się, że bardzo daw-
no..., ale nie tak daleko i nie tak dawno, aby nie mogło 
się to stać i u nas.

Pewnego razu, kiedy poszedłem do kościoła w Niem-
czech, było to już w 2015 roku, zadzwoniły dzwony 
zapraszające na Mszę św., zebrało się kilkanaście osób 
i... w milczeniu czekało na księdza, który miał rozpocząć 
Najświętszą Eucharystię... W drzwiach zakrystii pojawił 
się... świecki diakon permanentny, który przepraszając 
oznajmił, że księdza dzisiaj nie będzie, bo jest gdzie in-
dziej i że on odprawi nabożeństwo zamiast Eucharystii.

Atmosfera w czasie tego nabożeństwa - zgromadze-
nia panowała poważniejsza niż na pogrzebie, a później 
wszyscy w zadumie i milczeniu rozeszli się do domów. 
To wydarzyło się po raz pierwszy w tej parafii... 

Tamto – pierwsze – wydarzenie, wspomina, było 
dawno temu i bardzo daleko od nas. To drugie zda-
rzenie miało miejsce w 2015 roku i to było tuż obok 
nas... u naszych sąsiadów. Ale to nie wszystko. Tuż za 
naszymi zachodnimi granicami bardzo często należy 
to do codzienności – jest sprawowana tylko jedna 

Msza św. w jednym kościele i to niezależnie czy jest 
niedziela czy piątek. Ba, a w poniedziałek w wielu 
parafiach nie ma w ogóle Eucharystii. Bardzo prosta 
przyczyna – brak księży. Jedną z konsekwencji takie-
go stanu rzeczy – braku kapłanów - jest duża ilość 
intencji w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary 
Pana Jezusa.

My, Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni, mówi dalej, 
że w naszym kościele jest kilka Mszy św. w ciągu dnia 
powszedniego, a znacznie więcej w niedziele czy święta. 
Normalnym dla nas jest, że jedna Msza św. sprawowana 
przez jednego kapłana i jedna intencja. No bo przecież 
kapłanów ci u nas dostatek. A co się stanie, jak będzie 
tylko jeden ksiądz i tylko jedna Ofiara Pana Jezusa 
w ciągu dnia a nawet i w niedzielę? Jak długo wtedy 
musielibyśmy czekać na naszą „kolej” intencji Mszy św.? 

Zaskoczył mnie również fakt, że intencja, z którą 
przyszedłem była wyczytana natychmiastowo, na tej 
Mszy św., na której uczestniczyłem – łącznie z innymi 
prośbami. Wystarczyło tylko przed Mszą św. pójść do 
zakrystii i zgłosić swoje postanowienie modlitewne. 
Potem zorientowałem się, że termin mógł być dowolny, 
każdy dzień jaki sobie życzyłem – pod warunkiem, że 
w danym okresie będzie sprawowana Eucharystia. 
Jedna Msza św., a wiele intencji, od różnych osób  
i w różnych sprawach...

Na początku byłem „zdegustowany” tym faktem - 
może to niestosowne określenie, ale jakoś przez pewien 
czas nie zamawiałem intencji na Msze św. w Niemczech. 
Musiałem coś zrozumieć, była to dla mnie nauka wiary! 
Nie występować z jakimś oskarżeniem, ale z chrześci-
jańskim usprawiedliwieniem.

Kolejną i znacznie inną – dla mnie znacznie trudniej-
szą - boleśniejszą „lekcję wiary” otrzymałem korzystając 
z sakramentu pojednania – spowiedzi. Kilka razy zdarzyło 
mi się, że kapłani kilka razy odmówili mi przystąpienia 
do sakramentu spowiedzi – pojednania, bowiem: albo 
była to niedziela, w a niedziele się nie „pracuje”; albo 
był akurat jakiś pogrzeb i nie było czasu po Mszy św., 
albo... raz trwało to ponad dwa miesiące jak czekałem 
na ten sakrament”. 

W Niemczech i nie tylko tam brakuje księży. Ogra-
niczają niedzielne Eucharystie z dwóch do jednej Mszy 
św., likwidują parafie łącząc je w związki, rezygnują 
z wieczornych - sobotnich Mszy św. itd., itd. Zatem 
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WYDEPTANA DROGA

Papież Franciszek w Orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego nawiązuje do  
Miłosierdzia Bożego. Pod koniec życia ks. Józefa Tischnera Chrystus coraz bardziej nabiera 
rysów Jezusa Miłosiernego.

WYDEPTANA DROGA
Od chwili zdiagnozowania u ks. Józefa Tischnera nowotworu 

krtani do śmierci minęły trzy lata. Po dwóch operacjach autor 
wielu książek, ksiądz-filozof, intelektualista i mistrz „ciętej ri-
posty” został pozbawiony krtani, a tym samym na stałe stracił 
głos. Z volkswagena, którym często podróżował po całej Polsce, 
krążył między Krakowem, rodzinną Łopuszną, a Wiedniem, 
gdzie pracował w Instytucie Nauki o Człowieku, przesiadł się 
na wózek inwalidzki. „Tischnermobile” - napisał, nie mogąc już 
mówić, podczas spotkania z Janem Pawłem II w 1999 r. Ks. 
Tischner: Wielu ludzi chorowało i cierpiało przed nami. Idziemy 
drogą, którą już ktoś przeszedł, drogą wydeptaną przez ludzkość, 
drogą wielokrotnie przetartą.

„Chcąc nie chcąc Tischner wszedł w swoim życiu w rolę chorego” 
- napisał Tomasz Ponikło w przejmującej książce „Józef Tischner. 
Myślenie według miłości. Ostatnie słowa”, będącej zapisem zma-
gań z nowotworem krtani krakowskiego filozofa. Ks. Tischner 
sytuację chorych znał doskonale. W kontakt z nimi wprowadziła 
go zwyczajna praca duszpasterska. Przed laty spotykał się też 
systematycznie z chorymi na białaczkę. Do nich adresował swe 
przemyślenia zebrane w zbiór „Rozmowy z chorymi”, które 
w drugiej połowie lat 70. opublikowało dominikańskie pismo 
„W drodze”. O chorobie mówił „palec Boży”. Autor „Filozofii po 
góralsku” tłumaczył prostolinijnie: „Bo tak to jest dziwnie czło-
wiek urządzony, że po to, aby duch był mocny, ciało czasem musi 
słabować. A jak ciało mocne, człowiekowi się wydaje, że duszy nie 
ma, jest tylko ciało. Jak przychodzi na człowieka choroba, choćby 

musi być „inaczej”, aby wszyscy mogli korzystać z do-
brodziejstw Kościoła. Jaki, w tych warunkach, byłby 
długi okres oczekiwania na intencję mszalną? Kto 
odprawiałby te wszystkie Msze św. i kto by w nich 
uczestniczył? 

Z podobną wypowiedzią dzieliła się ze mną Ania, 
która od ponad 30 lat mieszka z rodziną w Ameryce. 
Tu, jak mówiła, kościoły oddalone są od siebie nawet 
o 30 kilometrów i więcej. 

- Odmawiałam otrzymaną z Polski Nowennę Pom-
pejańską, ponieważ kryzys małżeński u córki stale się 
pogłębiał. W trakcie jej odmawiana pragnęłam uczest-
niczyć w codziennej Eucharystii i przyjmować Komunię 
św.. Niestety zdarzało się, że bez żadnego powiadomienia 
Eucharystia nie była sprawowana w określonym terminie 
w mojej parafii. Czekający pod kościołem zasmuceni 
wierni rozchodzili się do swoich domostw. Nie mogłam 
opuścić Mszy św. Byliśmy zmuszeni jak szaleni jechać do 
kościoła oddalonego o kilka kilometrów, by zdążyć na 
Eucharystię. Tylko w Polsce jest taki komfort, że ksiądz 
czeka w kościele - dodała. 

Niech te przykłady uzmysłowią nam, jak ważną 
osobą jest kapłan. Nie tykajmy nigdy ich godności. 

W trudnych dla Kościoła czasach, czasach pogardy dla 
wiary chrześcijańskiej, kapłan staje do nadprzyrodzonej 
walki o dusze i jest znakiem sprzeciwu wobec każdej 
formy zła. Dlatego prośmy Maryję, Matkę Kapłanów: 
„Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków 
Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, 
gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony 
ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną 
ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - przygar-
niaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrasta-
nie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, 
Matko kapłanów. Amen.” (Jan Paweł II, Adhortacja 
apostolska, „Pastores dabo vobis”) 

Skoro wierzymy w jeden, święty, powszechny 
i apostolski Kościół... to za tym niech idzie nasza mo-
dlitwa za tym Kościołem. Za kapłanów, misjonarzy, 
o powołania, za matki kapłanów, o nawrócenia... i za 
nas samych. Niech im nieustannie towarzyszy nasza 
życzliwość, nasze posłuszeństwo i nasza pokora.

Chwyćmy do ręki różaniec i codziennie odmawiaj-
my za nich, w ich intencjach i za zmarłych kapłanów, 
misjonarzy - Koronkę do Miłosierdzia Bożego… szcze-
gólnie w Roku Miłosierdzia.

Lidia Wajdzik
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NA WIEKI KAPŁANAMI SAMEGO CHRYSTUSA

Czy zastanawiamy się, jak pielęgnujemy tę przy-
należność dziecka Bożego, czy nie marnujemy w co-
dzienności miłości Bożej…?, z której przyjdzie nam 
się rozliczyć, gdy staniemy u bram wieczności. Patrz, 
to ogromna łaska, mieszkamy w kraju gdzie mamy 
kapłanów na co dzień. Każdego dnia możemy uczest-
niczyć w Najświętszej Ofierze – Eucharystii, karmić 
dusze ciałem i przenajdroższą odkupieńczą krwią. 
Wszystko zależy tylko od naszej woli, czy tego pra-
gniemy, czy mamy „siłę” otworzyć drzwi swojego 
serca Chrystusowi, aby w nim zagościł Jego pokój 
i nieustanne pragnienie nieba. 

Przywykliśmy do stanu, że ksiądz czeka na nas 
w konfesjonale. W wielu miastach w Polsce czeka 
w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych 
a nawet wieczorem. W niedzielę jest wiele Mszy św. 
Nie mówiąc już o Mszach św. w ciągu tygodnia. Ta 
różnorodność i możliwość wyboru jest tak powszechna, 
że nawet jej już nie zauważamy. Już nawet nie wiemy, 
że mamy za to nieustannie dziękować...dziękować..., 
no bo przecież, mamy „ich - księży” na co dzień. 

Wsłuchajmy się w zwierzenia Andrzeja, który tak 
mi powiedział: „dziękuj nieustannie Bogu, że mieszkasz 
w Polsce i, że możesz codziennie czerpać z górnych 
mocy i odnawiać osobistą pobożność przez kapłana 
w kościele”. Od dłuższego czasu mieszka w Niemczech, 
czyli za miedzą... Mówi: kiedyś szedłem przez pustynie 
w Peru, było to w 2008 roku, była niedziela. Akurat 
zapadał zmierzch i zbliżałem się do jakiejś miejscowo-
ści. Zauważyłem kościół. Udałem się w jego kierunku. 
Ucieszyłem się, gdy dowiedziałem się, że zaraz będzie 
odprawiona Msza św. Wszedłem do kościoła i modląc 
się, czekałem. Powoli przychodzili ludzie i ławki wy-
pełniały się wiernymi. Po pewnym czasie, w świątyni, 
wolno rosło jakieś dziwne nerwowe napięcie. Nagle 
wyszedł na środek człowiek i podszedłszy do mikrofonu 
oznajmił, że Msza św. się nie odbędzie, bo ksiądz... (nie 
zrozumiałem, nie dosłyszałem powodu). Zaśpiewaliśmy 
kilka pieśni, pomodliliśmy się i... rozeszli do domów. To 
było bardzo daleko stąd... i wydaje się, że bardzo daw-
no..., ale nie tak daleko i nie tak dawno, aby nie mogło 
się to stać i u nas.

Pewnego razu, kiedy poszedłem do kościoła w Niem-
czech, było to już w 2015 roku, zadzwoniły dzwony 
zapraszające na Mszę św., zebrało się kilkanaście osób 
i... w milczeniu czekało na księdza, który miał rozpocząć 
Najświętszą Eucharystię... W drzwiach zakrystii pojawił 
się... świecki diakon permanentny, który przepraszając 
oznajmił, że księdza dzisiaj nie będzie, bo jest gdzie in-
dziej i że on odprawi nabożeństwo zamiast Eucharystii.

Atmosfera w czasie tego nabożeństwa - zgromadze-
nia panowała poważniejsza niż na pogrzebie, a później 
wszyscy w zadumie i milczeniu rozeszli się do domów. 
To wydarzyło się po raz pierwszy w tej parafii... 

Tamto – pierwsze – wydarzenie, wspomina, było 
dawno temu i bardzo daleko od nas. To drugie zda-
rzenie miało miejsce w 2015 roku i to było tuż obok 
nas... u naszych sąsiadów. Ale to nie wszystko. Tuż za 
naszymi zachodnimi granicami bardzo często należy 
to do codzienności – jest sprawowana tylko jedna 

Msza św. w jednym kościele i to niezależnie czy jest 
niedziela czy piątek. Ba, a w poniedziałek w wielu 
parafiach nie ma w ogóle Eucharystii. Bardzo prosta 
przyczyna – brak księży. Jedną z konsekwencji takie-
go stanu rzeczy – braku kapłanów - jest duża ilość 
intencji w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary 
Pana Jezusa.

My, Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni, mówi dalej, 
że w naszym kościele jest kilka Mszy św. w ciągu dnia 
powszedniego, a znacznie więcej w niedziele czy święta. 
Normalnym dla nas jest, że jedna Msza św. sprawowana 
przez jednego kapłana i jedna intencja. No bo przecież 
kapłanów ci u nas dostatek. A co się stanie, jak będzie 
tylko jeden ksiądz i tylko jedna Ofiara Pana Jezusa 
w ciągu dnia a nawet i w niedzielę? Jak długo wtedy 
musielibyśmy czekać na naszą „kolej” intencji Mszy św.? 

Zaskoczył mnie również fakt, że intencja, z którą 
przyszedłem była wyczytana natychmiastowo, na tej 
Mszy św., na której uczestniczyłem – łącznie z innymi 
prośbami. Wystarczyło tylko przed Mszą św. pójść do 
zakrystii i zgłosić swoje postanowienie modlitewne. 
Potem zorientowałem się, że termin mógł być dowolny, 
każdy dzień jaki sobie życzyłem – pod warunkiem, że 
w danym okresie będzie sprawowana Eucharystia. 
Jedna Msza św., a wiele intencji, od różnych osób  
i w różnych sprawach...

Na początku byłem „zdegustowany” tym faktem - 
może to niestosowne określenie, ale jakoś przez pewien 
czas nie zamawiałem intencji na Msze św. w Niemczech. 
Musiałem coś zrozumieć, była to dla mnie nauka wiary! 
Nie występować z jakimś oskarżeniem, ale z chrześci-
jańskim usprawiedliwieniem.

Kolejną i znacznie inną – dla mnie znacznie trudniej-
szą - boleśniejszą „lekcję wiary” otrzymałem korzystając 
z sakramentu pojednania – spowiedzi. Kilka razy zdarzyło 
mi się, że kapłani kilka razy odmówili mi przystąpienia 
do sakramentu spowiedzi – pojednania, bowiem: albo 
była to niedziela, w a niedziele się nie „pracuje”; albo 
był akurat jakiś pogrzeb i nie było czasu po Mszy św., 
albo... raz trwało to ponad dwa miesiące jak czekałem 
na ten sakrament”. 

W Niemczech i nie tylko tam brakuje księży. Ogra-
niczają niedzielne Eucharystie z dwóch do jednej Mszy 
św., likwidują parafie łącząc je w związki, rezygnują 
z wieczornych - sobotnich Mszy św. itd., itd. Zatem 
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NOWY ROK BIEŻY, W JASEŁKACH LEŻY...

Nowy rok bieży, w jasełkach leży,
A kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę,
Na ziemi.

najmniejsza, albo i słabość, to jest w tym jakby „palec 
Boży”: żeby człowiek przypomniał sobie, że oprócz ciała 
ma duszę. I że ta dusza ma swoje prawa. Prawo do 
modlitwy, do miłości, do nadziei...”

„Palec Boży” dotknął Tischnera pod koniec lat 90. 
Nowotwór okazał się złośliwy. Znacznie wcześniej, 
w „Myśleniu według wartości” pisał: „Cierpienie odziera 
człowieka z wszelkich masek i odsłania go takim, jakim 
jest”. W pierwszym etapie choroby Tischner był ciągle 
aktywny, dużo pisał, spotykał się z ludźmi, publiko-
wał. Ten stan pozwalał mu stwierdzić: „Choroba jest 
przewrotnym wynalazkiem szatana, którego celem ma 
być zabijanie miłości do życia”. Często żartował ze 
swojego stanu. Nawet w ostatnim stadium raka, gdy 
zastosowano próbę leczenia autoszczepionką, stać 
go było na autoironię. „Teraz Tischner będzie pożerał 
Tischnera” - napisał na kartce. 

Tomasz Ponikło przytacza pewne zdarzenie z ostat-
nich miesięcy życia krakowskiego filozofa. W jego 
mieszkaniu pojawił się przyjaciel, z którym od lat 
prowadził dyskusje na wiele tematów, między innymi 
na temat cierpienia. Tischner nieoczekiwanie wręczył 
mu karteczkę z napisem „Nie uszlachetnia”. W krót-

kim tekście „Miłość” odwołującym się do papieskiej 
pielgrzymki z 1999 r. napisał więcej: „Do prawdy 
dochodzi się rozmaitymi drogami. Przyznajmy, że są 
takie prawdy, do których dochodzi się również przez 
męczeństwo. Jedna z takich prawd jest prawda, że 
cierpiąc, cierpimy z Chrystusem. Nie żyjemy dla siebie 
i nie umieramy dla siebie. Czy żyjemy, czy umieramy, 
należymy do Boga (św. Paweł). Dzięki temu odkryciu 
możemy mieć udział w Boskiej godności człowieka. 
Niemniej nie cierpienie jest tutaj ważne. Nie ono dźwiga. 
Wręcz przeciwnie, cierpienie zawsze niszczy. Tym, co 
dźwiga, podnosi ku górze, jest miłość.

Miłosierdzie Boże stało się najważniejszym do-
świadczeniem Tischnera w ostatnich latach życia. 
Pisze o nim w „Drogach i bezdrożach miłosierdzia” 
komentując encyklikę „Dives in misericordia” Jana 
Pawła II oraz „Dzienniczek” s. Faustyny. Obrazek 
Jezusa Miłosiernego towarzyszy Tischnerowi pod-
czas zmagań z chorobą, wędruje z nim po klinikach, 
stoi na szpitalnej szafce. Tuż przed śmiercią napisał: 
„Bardziej niż czegokolwiek człowiek potrzebuje miło-
sierdzia. Moc, która nie służy miłosierdziu, prowadzi 
człowieka na bezdroża”.

Krystyna Stoszek

Takie słowa śpiewaliśmy, szanując tradycję z ok. 
XVII wieku, kiedy żegnaliśmy Stary Rok 2015 i wita-
liśmy Nowy Rok 2016. Oczywiście w naszych sercach 
wciąż tkwi radość z narodzin Dzieciny, bo jak pisał 
nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz: Wierzysz, 
że Jezus narodził się w  betlejemskim żłobie, lecz 
biada ci, jeśli nie narodzi się w Tobie. Bo nie jest 
sztuką wziąć na ręce Małe Dziecię, przytulić, a głasz-
cząc po policzku powiedzieć: ti, ti bobasku; potrzeba, 
aby Chrystus z całą swoją mocą rodził się każdego 
dnia w naszych sercach i napełniał nas miłością, 
życzliwością i gościnnością.

6 stycznia, kiedy w całym Kościele obchodzi się 
najstarsze święto chrześcijańskie, tradycyjnie nazy-
wane Świętem Trzech Króli; inaczej Uroczystością 
Objawienia Pańskiego; w przeszłości zaś Epifanią 
– nasza Szkoła, jak co roku wystawiła Jasełka pt. 
Cud grudniowej nocy. Po zakończeniu Mszy Świętej, 
celebrowanej przez Księdza Proboszcza Andrzeja 
Wieliczki, dzieci ustrojone w charakterystyczne stroje 
przybliżyły nam scenicznie, to co wydarzyło się tej 
betlejemskiej nocy – Syn Boży stał się człowiekiem, 
byśmy mogli uczestniczyć w Życiu Bożym.
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Przedstawienie bardzo się podobało, a zachwycony, 
mamy nadzieję, Ksiądz Proboszcz, dziękując za wy-
siłek jaki został włożony w to nasze dzieło, zaprosił 
nas na gościnne występy do Kościoła Parafialnego 
w Kończycach Wielkich, które to zaproszenie zaiste 
przyjęliśmy z wyróżnieniem i nieskrywaną dumą.

17 stycznia w niedzielę, parafianie Kończyć Wiel-
kich podziwiali artyzm naszych małych aktorów, 
a i mamy nadzieję, że ich serca zostały poruszone 
wedle zamysłu Dzieciątka Jezus. Były brawa i owacje 
na stojąco. Po przedstawieniu wszyscy zostaliśmy 
zaproszeniu na herbatkę i słodkie ciasteczko – dzię-
kujemy. Dziękujemy także za ofiarę pieniężną jaką dla 
naszych aktorów złożyli do  tradycyjnego kapelusza 
Parafianie. Dziękujemy Rodzicom za każdorazowe 
przygotowanie małych aktorów do swoich ról oraz 
za pomoc w dobrze i przygotowaniu kostiumów. 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, podczas 
liturgii, święci się złoto, kadzidło i kredę, którą na-
stępnie, na odrzwiach domów, wypisuje się K+M+B 
2016, co niektórzy tłumaczą jako pierwsze litery 
imion mędrców, pomiędzy którymi są wpisane krzyże 
i obecny Rok Pański. Pierwotnie wypisywało się jed-
nak następujący symbol C+M+B 2016, który oznaczał 
skrót łacińskich słów: Christus mansionem benedicat 
– Niech Chrystus błogosławi temu domowi lub skrót 
łacińskich słów: Christus Multorum Benefactor – Chry-
stus dobroczyńcą wielu. I wydaje się, że te łacińskie 
rozwinięcia są poprawniejsze.

Okres Bożego Narodzenia liturgicznie kończy się 
Niedzielą Chrztu Pańskiego - w tym roku 10 stycznia, 
ale w naszej tradycji dekoracje świąteczne w kościołach 
i naszych domach, a szczególnie choinka towarzyszy 
nam do 2 lutego, kiedy przypada Święto Ofiarowania 
Pańskiego – inaczej Matki Bożej Gromnicznej – i wtedy 
święcimy Gromnice (świece), które zapalane podczas 
pożarów burz, deszczów i nawałnic chronią od nie-
szczęść; w chwili śmierci zaś są wkładane w dłonie 
umierającego, by Chrystus zabrał swojego wiernego 
do Domu Ojca. Szkoda, że ta tradycja zanika.

Zanim jednak dotrzemy do 2 lutego cieszymy 
się z tzw. kolędowania. Śpiewamy kolędy i pasto-

rałki, wśród nich chyba najbardziej popularna to:  
Oj Maluśki, Maluśki,  która prawdopodobnie powstała 
na Podhalu. Niektórzy twierdzą że w XVII wieku, ale 
mnie się wydaje, że wcześniej. Górale siadali przy 
ognisku  i śpiewali Maleńkiemu Dzieciątku. Raz po 
raz układając nowe zwrotki. Pierwotnie zwrotek było 
15, dzisiaj jest ponad 40.  Specjalistą w wymyślaniu 
na poczekaniu kolejnych zwrotek tej kolędy był święty 
Jan Paweł II, któremu góry były tak bliskie.

Ale kolęda to nie tylko utwór muzyczny – to także 
praktyka - oficjalnie nazywana Wizyta Duszpasterska, 
kiedy to nasi księża, ubrani w komżę i ze stułą na szyi, 
odwiedzają nasze domy z Bożym Błogosławieństwem. 
Przy tej okazji w różnych rejonach naszego kraju jest 
wiele tradycji z tym związanych. Jedną z nich jest 
ta, że po wyjściu księdza z domu, dzieci prześcigają 
się, kto pierwszy, żeby zasiąść na miejscu księdza. 
W niektórych rejonach czynią to chłopcy, bo to ma 
być znak, że zostanie księdzem; w innych dziewczę-
ta, bo ta, która pierwsza usiądzie również pierwsza 
wyjdzie za mąż.

Także do naszej szkoły przyszedł ksiądz Piotr Bra-
tek. Wszyscy zgromadziliśmy się w największej sali. 
Modliliśmy się razem z księdzem, który wszystkim 
dzieciom indywidualnie pobłogosławił, czyniąc znak 
krzyża na czole i wręczył prześliczny, kolędowy – pa-
miątkowy, obrazek. Było też kropienie święconą wodą, 
aby duchy złe nie gościły u nas . Na stronie interneto-
wej można zobaczyć zdjęcia z tej szczególnej wizyty. 

W przeddzień święta babci i dziadka, na 21 stycznia 
do naszej szkoły zaprosiliśmy naszych szanownych 
seniorów: babcie i dziadziów. Będzie uroczysta aka-
demia, życzenia, laurki i prezenty oraz wspomnienia 
przy zastawionym stole.

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy zapisy do 
naszej szkoły i przedszkola. Drodzy rodzice serdecz-
nie zapraszamy.

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

Opracowała: Monika Tatka
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Nowy rok bieży, w jasełkach leży,
A kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę,
Na ziemi.

najmniejsza, albo i słabość, to jest w tym jakby „palec 
Boży”: żeby człowiek przypomniał sobie, że oprócz ciała 
ma duszę. I że ta dusza ma swoje prawa. Prawo do 
modlitwy, do miłości, do nadziei...”

„Palec Boży” dotknął Tischnera pod koniec lat 90. 
Nowotwór okazał się złośliwy. Znacznie wcześniej, 
w „Myśleniu według wartości” pisał: „Cierpienie odziera 
człowieka z wszelkich masek i odsłania go takim, jakim 
jest”. W pierwszym etapie choroby Tischner był ciągle 
aktywny, dużo pisał, spotykał się z ludźmi, publiko-
wał. Ten stan pozwalał mu stwierdzić: „Choroba jest 
przewrotnym wynalazkiem szatana, którego celem ma 
być zabijanie miłości do życia”. Często żartował ze 
swojego stanu. Nawet w ostatnim stadium raka, gdy 
zastosowano próbę leczenia autoszczepionką, stać 
go było na autoironię. „Teraz Tischner będzie pożerał 
Tischnera” - napisał na kartce. 

Tomasz Ponikło przytacza pewne zdarzenie z ostat-
nich miesięcy życia krakowskiego filozofa. W jego 
mieszkaniu pojawił się przyjaciel, z którym od lat 
prowadził dyskusje na wiele tematów, między innymi 
na temat cierpienia. Tischner nieoczekiwanie wręczył 
mu karteczkę z napisem „Nie uszlachetnia”. W krót-

kim tekście „Miłość” odwołującym się do papieskiej 
pielgrzymki z 1999 r. napisał więcej: „Do prawdy 
dochodzi się rozmaitymi drogami. Przyznajmy, że są 
takie prawdy, do których dochodzi się również przez 
męczeństwo. Jedna z takich prawd jest prawda, że 
cierpiąc, cierpimy z Chrystusem. Nie żyjemy dla siebie 
i nie umieramy dla siebie. Czy żyjemy, czy umieramy, 
należymy do Boga (św. Paweł). Dzięki temu odkryciu 
możemy mieć udział w Boskiej godności człowieka. 
Niemniej nie cierpienie jest tutaj ważne. Nie ono dźwiga. 
Wręcz przeciwnie, cierpienie zawsze niszczy. Tym, co 
dźwiga, podnosi ku górze, jest miłość.

Miłosierdzie Boże stało się najważniejszym do-
świadczeniem Tischnera w ostatnich latach życia. 
Pisze o nim w „Drogach i bezdrożach miłosierdzia” 
komentując encyklikę „Dives in misericordia” Jana 
Pawła II oraz „Dzienniczek” s. Faustyny. Obrazek 
Jezusa Miłosiernego towarzyszy Tischnerowi pod-
czas zmagań z chorobą, wędruje z nim po klinikach, 
stoi na szpitalnej szafce. Tuż przed śmiercią napisał: 
„Bardziej niż czegokolwiek człowiek potrzebuje miło-
sierdzia. Moc, która nie służy miłosierdziu, prowadzi 
człowieka na bezdroża”.

Krystyna Stoszek

Takie słowa śpiewaliśmy, szanując tradycję z ok. 
XVII wieku, kiedy żegnaliśmy Stary Rok 2015 i wita-
liśmy Nowy Rok 2016. Oczywiście w naszych sercach 
wciąż tkwi radość z narodzin Dzieciny, bo jak pisał 
nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz: Wierzysz, 
że Jezus narodził się w  betlejemskim żłobie, lecz 
biada ci, jeśli nie narodzi się w Tobie. Bo nie jest 
sztuką wziąć na ręce Małe Dziecię, przytulić, a głasz-
cząc po policzku powiedzieć: ti, ti bobasku; potrzeba, 
aby Chrystus z całą swoją mocą rodził się każdego 
dnia w naszych sercach i napełniał nas miłością, 
życzliwością i gościnnością.

6 stycznia, kiedy w całym Kościele obchodzi się 
najstarsze święto chrześcijańskie, tradycyjnie nazy-
wane Świętem Trzech Króli; inaczej Uroczystością 
Objawienia Pańskiego; w przeszłości zaś Epifanią 
– nasza Szkoła, jak co roku wystawiła Jasełka pt. 
Cud grudniowej nocy. Po zakończeniu Mszy Świętej, 
celebrowanej przez Księdza Proboszcza Andrzeja 
Wieliczki, dzieci ustrojone w charakterystyczne stroje 
przybliżyły nam scenicznie, to co wydarzyło się tej 
betlejemskiej nocy – Syn Boży stał się człowiekiem, 
byśmy mogli uczestniczyć w Życiu Bożym.
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Wieczorek poetycko – muzyczny 
„Jak co roku…”

Dnia  7 stycznia 2016r. uczniowie klasy 3 szkoły 
podstawowej przygotowali  dla swoich Rodziców 
wieczorek poetycko – muzyczny „ Jak co roku…”

Na spotkanie przybyła również p. dyrektor Dorota 
Stoły. Przy blasku świec uczniowie recytowali rozma-
ite wiersze bożonarodzeniowe, prezentowali teksty 
o Bożej Dziecinie, przytoczony został również fragment 
ewangelii o narodzinach Dzieciątka Jezus. Trzeciokla-
siści prezentowali swoje talenty muzyczne, śpiewając 
różne pastorałki. Część utworów była wykonana przy 
akompaniamencie skrzypiec - Martyna Matuszek oraz 
wiolonczeli - Paweł Stoszek . Dzieci grały również na 
dzwonkach i fletach. Prezentowały kolędy.

Głównym przesłaniem spotkania było przypomnie-
nie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodze-
nia, które „jak co roku” nam wszystkim towarzyszą  
i które - jak zadeklarowali uczniowie - zabiorą do swo-
ich domów, żeby je przekazać następnym pokoleniom. 

Na zakończenie Goście poczęstowani zostali wa-
felkowym i herbatnikowym przekładańcem przygo-
towanym wcześniej przez dzieci. Całemu spotkaniu 
towarzyszyła magiczna, podniosła, uroczysta i ro-
dzinna atmosfera. 

Barbara Cyrzyk
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. We wtorek, 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.  

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

3. W niedzielę, 7 lutego przypada ostatnia niedziela przed 
tegorocznym okresem Wielkiego Postu. Rozpoczynamy 
nabożeństwo czterdziestogodzinne. Zapraszamy do 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynamy 
także 49 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to 
czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas 
podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników.

4. W środę, 10 lutego przypada Środa Popielcowa. Wraz     
z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej 
pokuty. Msze św. z posypaniem głów popiołem o 7.30 
i 17.00 w kościele parafialnym oraz w Rudniku o godz. 
16.00.

 W tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych.

5. 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. 16.15. Droga Krzyżowa w Rudniku w piątek 
o  godz. 15.30.

 Wierny, który pobożnie odprawia Drogę Krzyżową 
może zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe 
warunki odpustu. 

6. W czwartek, 11 lutego przypada wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Ojciec Święty 
Jan Paweł II ogłosił to liturgiczne wspomnienie 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.
7.  W niedzielę, 28 lutego -  III Wielkiego Postu rozpoczynamy 

rekolekcje wielkopostne. 
 Rekolekcje poprowadzi Ks. dr Robert Samsel.  
 Na  sumie o godz. 11.00 - Chrzty i Roczki. Nauka  
 chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w piątek,  
 26 lutego po Mszy św. wieczornej.
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Wieczorek poetycko – muzyczny 
„Jak co roku…”

Dnia  7 stycznia 2016r. uczniowie klasy 3 szkoły 
podstawowej przygotowali  dla swoich Rodziców 
wieczorek poetycko – muzyczny „ Jak co roku…”

Na spotkanie przybyła również p. dyrektor Dorota 
Stoły. Przy blasku świec uczniowie recytowali rozma-
ite wiersze bożonarodzeniowe, prezentowali teksty 
o Bożej Dziecinie, przytoczony został również fragment 
ewangelii o narodzinach Dzieciątka Jezus. Trzeciokla-
siści prezentowali swoje talenty muzyczne, śpiewając 
różne pastorałki. Część utworów była wykonana przy 
akompaniamencie skrzypiec - Martyna Matuszek oraz 
wiolonczeli - Paweł Stoszek . Dzieci grały również na 
dzwonkach i fletach. Prezentowały kolędy.

Głównym przesłaniem spotkania było przypomnie-
nie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodze-
nia, które „jak co roku” nam wszystkim towarzyszą  
i które - jak zadeklarowali uczniowie - zabiorą do swo-
ich domów, żeby je przekazać następnym pokoleniom. 

Na zakończenie Goście poczęstowani zostali wa-
felkowym i herbatnikowym przekładańcem przygo-
towanym wcześniej przez dzieci. Całemu spotkaniu 
towarzyszyła magiczna, podniosła, uroczysta i ro-
dzinna atmosfera. 

Barbara Cyrzyk
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INTENCJE MSZALNE
01.02.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za ++ Genowefę, Piotra Trylskich, ++ z rodzin 

Trylski i Bromblik.
 2. Intencja wolna

02.02.2016  Wtorek ŚWIĘTO 
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

 8.00  Dziękczynna w 27 rocznicę święceń kapłańskich 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

16.00 Rudnik: Za ++ Antoninę, Emila Lebioda, ich rodzi-
ców Karola i Annę Matuszek, Józefa i Alojzję Chmiel, 
braci Władysława, Józefa, Teofila i Sławomira, dusze 
w czyśćcu cierpiące

17.00  Za ++ żonę Marię Szajter, teściów Annę, Ferdynan-
da Bierski, rodziców Marię, Józefa Szajter, ++ dziad-
ków, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

03.02.2016 Środa 
16.00 Rudnik: Za + Otylię Foltyn (od wspólnoty Żywego 

Różańca z Rudnika)
17.00 Za + męża Bolesława Machej w 10 rocznicę śmierci; 

domostwo do Opatrzności Bożej.

04.02.2015  I Czwartek
17.00 1. Za ++ Emilię, Emanuela Stoszek, ojca Władysława 

Morawiec; domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. Za ++ męża Józefa Herman, jego rodziców, te-

ściów, brata Stanisława, szwagra Józefa Zorychtę, 
Martę, Adama Frejek; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

05.02.2016 I Piątek Wspomnienie Św. 
Agaty, dziewicy i męczennicy

16.00 Rudnik: 
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Teresę Gremlik, męża Józe-

fa, rodziców i rodzeństwo z obu stron.

06.02.2016 I Sobota Wspomnienie Świętych 
męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 Za ++ kuzynów : Zofię Berek, Władysława Pierchałę, 
jego siostrę Helenę, Alojzego Kulę, Stanisława i Le-
ona Machej, ++ z rodziny. 

07.02.2016 V Niedziela Zwykła
 7.30 Za ++ Elżbietę Machej, Alojzego i Ewę Pomper.
 9.30 Rudnik: Za ++ mamę Annę Lach w 15 rocznicę 

śmierci, wujka Czesława oraz dziadków z obu stron.
11.00 Za + Franciszka Kusia, ++ braci i siostrę; domostwo 

do Opatrzności Bożej.
16.30 Nieszpory
17.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patrycji 

z okazji urodzin.

08.02.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Intencja wolna
 2. Intencja wolna

09.02.2016 Wtorek
17.00 1. W 25 rocznicę ślubu Ewy i Andrzeja z podzię-

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

 2. Za + Tadeusza Knauera - od rodziny Kuchejda.

10.02.2016 ŚRODA POPIELCOWA
 7.30 Za ++ Wilhelma Żyłę (od syna Jana z żoną Grażyną)
16.00 Rudnik: Za ++ Otylię Foltyn (od Anny Machej 

z rodziną)
17.00 Za + męża Bronisława Stuchlika w 7 rocznicę śmier-

ci, ++ rodziców Annę i Alojzego, brata Józefa, Hele-
nę i Tadeusza Mitas, ich rodziców, brata Władysła-
wa, wszystkich ++ z rodziny. 

11.02.2016 Czwartek Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes  
- ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

17.00 1. W intencji Chorych 
 2. Za ++ męża Antoniego Szczypkę w 7 rocznicę 

śmierci, jego rodziców i teściów, ++ rodzeństwo, du-
sze w czyśćcu cierpiące. 

12.02.2016 Piątek
15.30 Rudnik - Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za ++ Ludwika, Małgorzatę Mikołajczyk, 

++ dziadków z obu stron, Ludwika, Marię Wawrzy-
czek, Karola, Marię Gabzdyl; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

16.15 Droga Krzyżowa: 
17.00 Msza św. szkolna: Za + Henryka Wawrzyczka  

w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców, brata Roberta, 
++ Antoniego Pieron, żonę Teresę, synów i córki.

13.02.2016 Sobota 
 8.00 Za ++ Karola Stoszka, rodzeństwo, pokrewieństwo; 

domostwo do Opatrzności Bożej. 
17.00 Za + Zofię Tomica w 9 rocznicę śmierci, męża Ka-

rola, ++ z rodzin Machej, Tomica; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

14.02.2016 I Niedziela Wielkiego Postu
 7.30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Józefa, Joannę Kula, 

ich ++ 2 synów, rodziców oraz wnuka Jarosława,  
++ Józefa, Joannę Czyż, rodziców, dzieci; 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 1. Dziękczynna - za 70 lat życia dziękuje Bogu Józef  
i prosi o dalszą opiekę Bożą dla siebie i całej rodziny.

 2. Z okazji 65 rocznicy ślubu Franciszki i Pankra-
cego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę 
Opatrzności Bożej 

16.15 Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ Marię Sufa w 1 rocznicę śmierci, synów Karo-

la i Andrzeja, rodziców i teściów, Krzysztofa Bijok,  
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++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży, pracują-
cych w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

15.02.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za ++ Bronisławę Karpińską w 5 rocznicę śmierci, 

męża Franciszka, syna Jarosława, brata Rudolfa, ro-
dziców, + Bronisława Stuchlika, Ks. Tadeusza Czer-
neckiego, siostrę Elżbietę.

16.02. 2016 Wtorek
17.00 1. Za ++ Justynę, Karola Węglarzy oraz ++ Krzysz-

tofa, Jana, Annę i Marię, ++ Księży, którzy pracowali 
w tutejszej Parafii.

 2. Za ++ męża Pawła Bijok, jego siostrę Marię, brata 
Franciszka, rodziców z obu stron.

21.00 Apel Jasnogórski

17.02.2016 Środa
16.00 Rudnik: Za + Lidię Majkut, ++ dziadków Otylię  

i Gustawa Wawrzyczek, Zofię i Józefa Gabzdyl.
17.00 Za ++ Elżbietę, Karola Franiok, rodziców z obu 

stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.02.2016 Czwartek 
17.00 1. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza,  

Stanisławę, + Ojca Ottona.
 2. Z okazji urodzin Barbary i Leszka z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

19.02.2016 Piątek
15.30 Rudnik - Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za + Józefa Żyłę, wszystkich ++ z rodziny.
16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Antoninę, Adolfa Czempiel, 

syna Stanisława, córkę Marię, ++ z pokrewieństwa, 
++ Annę i Jana Pinkas; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

20.02.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Waleriana Pilcha w 34 rocznicę śmierci, żonę 

Annę, syna Kazimierza, zięcia Andrzeja Kudłacz,  
++ z rodzin Pilch i Broda.

17.00 Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

21.02.2016 II Niedziela Wielkiego Postu
 7.30 W 20 rocznicę ślubu Renaty i Józefa Herman z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej 
dla całej rodziny.

 9.30 Rudnik: Za + Adolfa Tomicę w 17 rocznicę śmier-
ci, ++ ojców z obu stron; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

11.00 Za ++ Ludmiłę Pupek, córkę Janinę, ++ rodziców 
i teściów.

16.15 Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne
17.00 Za + Emila Kuchejdę w 1 rocznicę śmierci. 

22.02.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Irenę Dędys w 2 rocznicę śmierci, męża Józe-

fa, ++ dziadków z obu stron. 
19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.02.2016 Wtorek
17.00 1. Za ++ Emilię Herman, braci Wincentego, Karola  

i Franciszka, bratowe Helenę i Joannę, + Alojzję Machej.
 2. Za ++ męża Erwina, rodziców Alojzję, Jana Żyła, 

Leonię, Andrzeja Grela, ++ rodzeństwo; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

24.02.2016 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Martę Szczypka, męża Augustyna, 

Anielę Brachaczek, 2 mężów, Emilię, Augustyna 
Szczypka, Elżbietę Bijok, Tadeusza Szczypkę, He-
lenę Biedrawa, Elżbietę, Józefa Lose; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Józefa, siostrę Grażynę, rodziców, teścia, du-
sze w czyśćcu cierpiące. 

25.02.2016 Czwartek
17.00 1. Z okazji 50 urodzin Mariana z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i zdrowie na dalsze lata oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2. Z okazji 18 urodzin Alicji z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i Dary Ducha Świętego. 

26.02.2016 Piątek
15.30 Rudnik - Droga Krzyżowa 
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Wawrzyczka, rodziców 

Annę i Franciszka, Filomenę i Franciszka Parchań-
skich, syna Stanisława, synową Marię, ++ z pokre-
wieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

16.15 Droga Krzyżowa 
17.00 Za ++ śp. Anastazję Nowak ; śp. Wilhelma Żyłę ; 
 śp. Teofila Łabudek, śp. Otylię Foltyn - 6 tyg. po 

śmierci.

27.02.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Henryka Wątrobę w 10 rocznicę śmierci, ojca 

Bolesława, ++ z rodzin Wątroba i Kret.
17.00 Za ++ Helenę Wawrzyczek w 8 rocznicę śmierci, 

męża Leona, zięcia Stanisława Szafarczyka, bra-
ta Władysława Pierchałę, ++ z rodzin Wawrzyczek 
i Pierchała.

28.02. 2016 III Niedziela Wielkiego Postu - 
Rekolekcje Wielkopostne

 7.30 Z okazji 80 urodzin Heleny z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie.

 9.30 Rudnik: Za ++ Bolesława Zahraj, żonę Annę, rodzi-
ców z obu stron, ++ Księży pracujących w tutejszej 
Parafii.

11.00 Chrzty - Roczki
16.15 Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ matkę Annę Jojko w 3 rocznicę śmierci, męża 

Józefa Machej w 10 rocznicę śmierci, dusze w czyść-
cu cierpiące.

29.02.2016 Poniedziałek
 7.30  Intencja wolna
16.00 Rudnik: Intencja wolna
18.00 Za + Otylię Foltyn (od III Róży Żywego Różańca)
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INTENCJE MSZALNE
01.02.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za ++ Genowefę, Piotra Trylskich, ++ z rodzin 

Trylski i Bromblik.
 2. Intencja wolna

02.02.2016  Wtorek ŚWIĘTO 
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

 8.00  Dziękczynna w 27 rocznicę święceń kapłańskich 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

16.00 Rudnik: Za ++ Antoninę, Emila Lebioda, ich rodzi-
ców Karola i Annę Matuszek, Józefa i Alojzję Chmiel, 
braci Władysława, Józefa, Teofila i Sławomira, dusze 
w czyśćcu cierpiące

17.00  Za ++ żonę Marię Szajter, teściów Annę, Ferdynan-
da Bierski, rodziców Marię, Józefa Szajter, ++ dziad-
ków, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

03.02.2016 Środa 
16.00 Rudnik: Za + Otylię Foltyn (od wspólnoty Żywego 

Różańca z Rudnika)
17.00 Za + męża Bolesława Machej w 10 rocznicę śmierci; 

domostwo do Opatrzności Bożej.

04.02.2015  I Czwartek
17.00 1. Za ++ Emilię, Emanuela Stoszek, ojca Władysława 

Morawiec; domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. Za ++ męża Józefa Herman, jego rodziców, te-

ściów, brata Stanisława, szwagra Józefa Zorychtę, 
Martę, Adama Frejek; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

05.02.2016 I Piątek Wspomnienie Św. 
Agaty, dziewicy i męczennicy

16.00 Rudnik: 
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Teresę Gremlik, męża Józe-

fa, rodziców i rodzeństwo z obu stron.

06.02.2016 I Sobota Wspomnienie Świętych 
męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 Za ++ kuzynów : Zofię Berek, Władysława Pierchałę, 
jego siostrę Helenę, Alojzego Kulę, Stanisława i Le-
ona Machej, ++ z rodziny. 

07.02.2016 V Niedziela Zwykła
 7.30 Za ++ Elżbietę Machej, Alojzego i Ewę Pomper.
 9.30 Rudnik: Za ++ mamę Annę Lach w 15 rocznicę 

śmierci, wujka Czesława oraz dziadków z obu stron.
11.00 Za + Franciszka Kusia, ++ braci i siostrę; domostwo 

do Opatrzności Bożej.
16.30 Nieszpory
17.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patrycji 

z okazji urodzin.

08.02.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Intencja wolna
 2. Intencja wolna

09.02.2016 Wtorek
17.00 1. W 25 rocznicę ślubu Ewy i Andrzeja z podzię-

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

 2. Za + Tadeusza Knauera - od rodziny Kuchejda.

10.02.2016 ŚRODA POPIELCOWA
 7.30 Za ++ Wilhelma Żyłę (od syna Jana z żoną Grażyną)
16.00 Rudnik: Za ++ Otylię Foltyn (od Anny Machej 

z rodziną)
17.00 Za + męża Bronisława Stuchlika w 7 rocznicę śmier-

ci, ++ rodziców Annę i Alojzego, brata Józefa, Hele-
nę i Tadeusza Mitas, ich rodziców, brata Władysła-
wa, wszystkich ++ z rodziny. 

11.02.2016 Czwartek Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes  
- ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

17.00 1. W intencji Chorych 
 2. Za ++ męża Antoniego Szczypkę w 7 rocznicę 

śmierci, jego rodziców i teściów, ++ rodzeństwo, du-
sze w czyśćcu cierpiące. 

12.02.2016 Piątek
15.30 Rudnik - Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za ++ Ludwika, Małgorzatę Mikołajczyk, 

++ dziadków z obu stron, Ludwika, Marię Wawrzy-
czek, Karola, Marię Gabzdyl; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

16.15 Droga Krzyżowa: 
17.00 Msza św. szkolna: Za + Henryka Wawrzyczka  

w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców, brata Roberta, 
++ Antoniego Pieron, żonę Teresę, synów i córki.

13.02.2016 Sobota 
 8.00 Za ++ Karola Stoszka, rodzeństwo, pokrewieństwo; 

domostwo do Opatrzności Bożej. 
17.00 Za + Zofię Tomica w 9 rocznicę śmierci, męża Ka-

rola, ++ z rodzin Machej, Tomica; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

14.02.2016 I Niedziela Wielkiego Postu
 7.30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Józefa, Joannę Kula, 

ich ++ 2 synów, rodziców oraz wnuka Jarosława,  
++ Józefa, Joannę Czyż, rodziców, dzieci; 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 1. Dziękczynna - za 70 lat życia dziękuje Bogu Józef  
i prosi o dalszą opiekę Bożą dla siebie i całej rodziny.

 2. Z okazji 65 rocznicy ślubu Franciszki i Pankra-
cego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę 
Opatrzności Bożej 

16.15 Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ Marię Sufa w 1 rocznicę śmierci, synów Karo-

la i Andrzeja, rodziców i teściów, Krzysztofa Bijok,  
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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.  
6 lutego od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Joanna Wieliczka-Szarkowa, Anna Matuszek,  
Józef Żyła, Tadeusz Machej, Krystyna Stoszek, Monika Tatka, Lidia Wajdzik, Barbara Cyrzyk.

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

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 luty (tj. poniedziałek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

05. II. – Os. ,,Karolinka” - piątek
 ul. Ks. Olszaka 6, 8, 12, 12 A
 ul. Prosta 1, 1 A
 ul. Karolinka  3
12. II. – Os. ,,Karolinka” - piątek
 ul. Karolinka  1, 4, 6, 12  
 ul. Truskawkowa 12
19. II. – Os. ,,Karolinka” - piątek
 ul. Karolinka   8, 10, 60
 ul. Prosta  3,  4, 8
26. II. – Os. ,,Karolinka” - piątek
 ul. Miodowa  3, 5,  6, 10    
 ul. Prosta  6, 9

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. - ŚRODA POPIELCOWA
11.02. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

z Lourdes 
22.02 - Święto Katedry Św. Piotra, Apostoła 



JASEŁKA RUDNIK

JASEŁKA  
W WYKONANIU GIMNAZJALISTÓW  

Z KOŃCZYC WIELKICH
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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.  
6 lutego od godz. 9.00
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SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 luty (tj. poniedziałek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

05. II. – Os. ,,Karolinka” - piątek
 ul. Ks. Olszaka 6, 8, 12, 12 A
 ul. Prosta 1, 1 A
 ul. Karolinka  3
12. II. – Os. ,,Karolinka” - piątek
 ul. Karolinka  1, 4, 6, 12  
 ul. Truskawkowa 12
19. II. – Os. ,,Karolinka” - piątek
 ul. Karolinka   8, 10, 60
 ul. Prosta  3,  4, 8
26. II. – Os. ,,Karolinka” - piątek
 ul. Miodowa  3, 5,  6, 10    
 ul. Prosta  6, 9

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. - ŚRODA POPIELCOWA
11.02. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

z Lourdes 
22.02 - Święto Katedry Św. Piotra, Apostoła 



NIEDZIELA - 28 lutego 2016
  7.30  Msza św. z nauką ogólną  
  9.30  Msza św. z nauką ogólną - Rudnik 
11.00  Msza św. z nauką ogólną 
16.15  Gorzkie Żale 
17.00  Msza św. z nauką ogólną
18.00  Nauka dla mężczyzn

WTOREK - 1 marca 2016
  7.30  Msza św. z nauką ogólną
  9.00  Nauka dla dzieci Szkoły  
 Podstawowej i Przedszkola
11.00  Nauka dla uczniów Gimnazjum  
 - spowiedź św.
16.00  Msza św. z nauką ogólną - Rudnik
17.00  Spowiedź św.
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00  Nauka stanowa dla młodzieży  
 szkół średnich, wyższych  
 i młodzieży pracującej

ŚRODA - 2 marca 2016  
Zakończenie Rekolekcji
  7.30  Msza św. z nauką ogólną
  9.00  Msza św. z nauką - w intencji dzieci  
 Szkoły Podstawowej i Przedszkola
11.00  Msza św. z nauką  
 - w intencji uczniów Gimnazjum
13.00  Odwiedziny Chorych
16.00  Msza św. z nauką ogólną - Rudnik
17.00  Spowiedź św.
18.00  Msza św. z nauką ogólną 

PONIEDZIAŁEK - 29 lutego  2016
  7.30  Msza św. z nauką ogólną
  9.00  Nauka dla dzieci Szkoły Podstawowej 
  i Przedszkola
11.00  Nauka dla uczniów Gimnazjum
16.00  Msza św. z nauką ogólną  - Rudnik
17.00  Spowiedź św.
18.00  Msza św. z nauką ogólną
19.00  Nauka stanowa dla kobiet


