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OFIAROWANIE PAŃSKIE

Ofiarowanie Pańskie
Ofiarowanie Pańskie, Spotkanie Pańskie, to święto obchodzone w zachodnim Kościele 

katolickim 2 lutego. Przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Ustanowiono 
je na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa Bogu czterdziestego dnia po jego urodzeniu 
w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Jest to 
dzień, w którym kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia.

w tym dniu do kościoła świece przybrane zielenią 
i wstążkami zwane gromnicami. Ich nazwa wywodzi 
się od słowa ,,grom" gdyż zapalano je w czasie burzy, 
stawiano w oknie lub na stole i modlono się o oddale-
nie piorunów. Na początku mszy odbywa się procesja 
z płonącymi świecami. Ich płomień symbolizuje Jezusa 
– światłość świata. W wierzeniach ludowych gromnica 
miała chronić przed pożarem wywołanym przez piorun, 
huraganem i gradobiciem, w zimie przed zawiejami 
i zamieciami śnieżnymi. Po powrocie z kościoła w świę-
to Matki Bożej Gromnicznej kopcono znak krzyża na 
belkach stropowych, od zapalonej w kościele świecy 
rozniecano ogień w kuchni, w piecu i w lampce olejnej 
płonącej przed świętym obrazem. Gromnicę zapalano 
przy konających i płonącą wkładano im w rękę, aby 
umierali w spokoju. 

Od 1997 roku 2 lutego Kościół powszechny obchodzi 
ustanowiony przez papieża Jana Pawła II Dzień Życia 
Konsekrowanego. 

ks. Proboszcz

 W kościele ostatni raz śpiewa się kolędy, rozbiera 
się choinki i chowa żłóbki. Od IV wieku w Jerozolimie 
święto to obchodzono jako Spotkanie Pańskie. Towa-
rzyszyły mu nocne procesje ze świecami. W Kościele 
zachodnim święto zostało wprowadzone w VII wieku. 
W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryj-
na procesja do bazyliki Matki Bożej Większej, której 
uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ona 
miała wpływ na nadanie świętu charakteru maryjnego, 
który z czasem zaczął być dominujący. Do 1969 roku 
święto nosiło nazwę Oczyszczenia Maryi Panny.

W Polsce święto Ofiarowania Pańskiego nadal ma 
przede wszystkim maryjny charakter. W polskiej trady-
cji ludowej obchodzone jest jako święto Matki Boskiej 
Gromnicznej. Jedna z legend ludowych mówi o Matce 
Bożej, która w noc lutową chodzi po polach, lasach 
i miedzach z gromnicą w dłoni. Dogląda ozimin i chroni 
je przed wymarznięciem, oświetla drogę zbłąkanym 
i podróżnym, broni ludzi zwierząt przed wilkami (któ-
rymi też się opiekuje). Od X wieku wierni przynoszą 
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SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

Sakramentalny związek małżeński
Niepokoją mnie, rozpowszech-

niane w publikatorach, często 
w rozmowach, różne fałszywe in-
formacje. Niepokoją mnie dlatego, 
że ich skutkiem może być wypacze-
nie w umysłach ludzi niezmiennej 
nauki Kościoła. Szczególnie chodzi 
mi dziś o naukę o Małżeństwie 
sakramentalnym. 

Kilka razy w ostatnich latach 
spotkałem się w różnych (laickich) 
publikacjach z takimi nieprawdzi-
wymi doniesieniami. Trudno mi 
oceniać, czy jest to tylko niewiedza, 
czy zła wola tych, którzy używają 
takich sformułowań, które zacytuję: 
„Kościół unieważnił małżeństwo” 
lub – jeszcze dosadniej - „Kościół 
zgodził się na rozwód”.

Obydwie te wypowiedzi są nieprawdziwe. O takiej 
sytuacji, że małżeństwo zaistniało, a po czasie Kościół 
czyni je nieważnym, mowy być nie może, bo byłaby to 
zwyczajna zgoda na rozwody. Kościół nie może unie-
ważnić małżeństwa, w którym małżonkowie zostali 
połączeni przez samego Chrystusa. Chrystus podniósł 
rangę małżeństwa do godności sakramentu.

Wiemy jednak, że w diecezjalnych sądach kościel-
nych toczą się procesy, które mają na celu stwierdze-
nie, czy dane małżeństwo zostało zawarte ważnie 
czy nieważnie (nieważnie – znaczyłoby, że nigdy nie 
zaistniało). Decyzję o nieważności małżeństwa od 
samego początku, kościelny sąd biskupi może wydać 
po przeprowadzeniu żmudnego i wnikliwego procesu, 
po wysłuchaniu stron i zeznań świadków, po analizie 
opinii biegłych sądowych różnych specjalności, jeśli 
doszuka się wiarygodnych okoliczności, że na skutek 
jakiejś wady czy błędu nigdy nie doszło do powstania 
węzła małżeńskiego. Jeśli sąd znajdzie niezbite dowody 
takich okoliczności, wówczas – mimo że niegdyś odbył 
się ślub i kapłan pobłogosławił „związek”, może wydać 
decyzję, że małżeństwo zostało zawarte nieprawomoc-
nie i jest nieważne od początku.

Z powyższego wynika, że nie jest prawdą, że Kościół 
unieważnia małżeństwo. Prawdą jest, że Kościół może 
orzec, że małżeństwo nigdy nie zostało zawarte.

Istnieje kilka okoliczności, które uniemożliwiają za-
warcie ważnego sakramentu Małżeństwa przez dwoje 
ludzi różnej płci. Nazywamy ja przeszkodami zrywają-
cymi. Nie może zawrzeć małżeństwa mężczyzna przed 
ukończeniem 21. roku życia, a kobieta 18 r.ż. Niezdolność 
do odbycia współżycia płciowego, uprzednia i trwała, 
na skutek wad budowy ciała, któregoś z kandydatów 
jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa. Tu warto 
podkreślić, że niepłodność nie wzbrania zawarcia 
małżeństwa, ani nie powoduje jego nieważności. Nie 

mogą zawrzeć małżeństwa osoby 
związane węzłem poprzedniego 
małżeństwa, mężczyźni, którzy 
otrzymali już sakrament świę-
ceń i osoby konsekrowane, które 
złożyły publiczny wieczysty ślub 
czystości w zakonie. Przeszkodą 
w zawarciu małżeństwa jest po-
krewieństwo lub powinowactwo, 
także pokrewieństwo prawne po-
wstałe z adopcji (szczegóły okre-
śla Kodeks Prawa Kanoniczego). 
Również zbrodnia zabójstwa 
współmałżonka ze względu na 
zamiar zawarcia nowego małżeń-
stwa stanowi przeszkodę. 

Kanon 1057 KPK stwierdza: 
„Małżeństwo stwarza zgoda stron 
prawnie do tego zdolnymi, wyra-

żona zgodnie z prawem (…) Zgoda małżeńska jest aktem 
woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym 
przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują 
w celu stworzenia małżeństwa.

Przyczynami nieważności małżeństwa mogą być m.in.: 
• brak wystarczającego używania rozumu, niezdol-

ność do rozeznania istotnych praw i obowiązków 
małżeńskich, choroba psychiczna kandydata

• podstęp, oszustwo mogące poważnie zakłócić 
wspólnotę życia małżeńskiego (np. ukrywa-
nie choroby)

• świadome wykluczenie małżeństwa przez jedną 
lub obydwie strony lub wykluczenie jakiegoś 
istotnego elementu albo przymiotu małżeństwa 
(jedności, świętości, nierozerwalności)

• stawianie warunków dotyczących przyszłości 
(np. wykluczenie jakiegokolwiek potomstwa)

• brak wolności osobistej – zawieranie małżeństwa 
pod przymusem lub z bojaźni

Spotykane w mediach, słyszane w rozmowach sfor-
mułowania, jakoby Kościół unieważnił kiedykolwiek 
jakieś małżeństwo, są nieprawdziwe. Tak się nigdy nie 
stało. Nie można czegoś, co ważnie zaistniało uczynić 
nieważnym. 

Dałoby się, myślę, wymienić kilka innych, często 
spotykanych nieścisłości językowych. Podam jeden 
przykład – słyszymy często: „ksiądz udzielił im ślubu”. 
Jest to nieścisłość wynikająca z niewiedzy. Małżonkowie 
wzajemnie sobie ślubują i przysięga przez nich wypo-
wiedziana czyni ich małżeństwem. Kapłan błogosławi 
zawarty, zaistniały związek. 

Wszyscy zatem, którzy zawarli ważny związek sa-
kramentalny, mogą być dumni z tego, że są szafarza-
mi przynajmniej jednego z sakramentów Kościoła 
w swoim życiu. 

Józef
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Jałtańska zdrada
„Z nie byle jakim cynizmem sprzedano w Jałcie na rzecz Rosji 

krew polską przelaną w powstaniu warszawskim i wkład Polskich Sił 
Zbrojnych do zwycięstwa nad Niemcami” – pisał po latach Naczelny 
Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski o konferencji jałtańskiej.

Konferencja Wielkiej Trójki zorganizowana od 4 do 
11 lutego 1945 roku w Jałcie na Krymie jest symbolem 
zdrady zachodnich sojuszników wobec Polski i ich zgody 
na podporządkowanie Europy Wschodniej „imperium 
zła”. Przywódcy Stanów Zjednoczonych – Franklin D. Ro-
osevelt, Wielkiej Brytanii - Winston Churchill i Związku 
Sowieckiego - Józef Stalin, dokonali podziału Europy 
i oddali jej wschodnią i środkową część we władanie 
Moskwie bez pytania o zgodę zainteresowane narody, 
którym swoją haniebną decyzją zgotowali wieloletnie 
cierpienia i niewolę. Władzom Rzeczypospolitej na czele 
z prezydentem i premierem RP pozostały jednie słowa 
protestów zignorowane przez zachodnie mocarstwa. 

„Czytając słowa tragicznego komunikatu o wyniku 
narady „Trzech”, przeżywamy wszyscy najcięższe chyba 
chwile naszego życia. W gruzy wali się gmach naszych 
nadziei i naszych wierzeń, patrzymy na brutalne pode-
ptanie tych największych ideałów, w obronie których 
ginęli od września 1939 roku najlepsi synowie Polski, 
nasi najbliżsi koledzy i towarzysze broni. Nie musimy 
tłumaczyć, co oznacza dyktat narady „Trzech” będący 
w rzeczywistości dyktatem Moskwy. Reprezentanci 
mocarstw przeszli do porządku dziennego nad istotą 
naszej niepodległości, nad naszą konstytucją i powzięli 
decyzję w sprawach Polski, nie oglądając się na istnienie 
legalnych władz Rzeczypospolitej z Jej Prezydentem 
i Rządem na czele. Dyktat mocarstw oznacza nie tylko 

okrojenie Polski na wschodzie o połowę naszego tery-
torium państwowego, ale także poddanie reszty Polski 
pod władzę agentów obcego mocarstwa. Nie próbowano 
nawet osłonić prawdy jakimiś pozorami. Wszyscy wie-
my, jak wyglądają pod okupacją sowiecką „wolne, tajne 
i powszechne” wybory. Wszyscy rozumiemy, jakie będzie 
oblicze „rządu polskiego” stworzonego pod nadzorem 
komisji z udziałem p. Mołotowa. Dyktat mocarstw nie 
da Polsce nawet granic zachodnich, pozostawiając 
wszystko przyszłej konferencji pokojowej” – pisał 
w swym komentarzu „Dziennik Żołnierza Armii Polskiej 
na Wschodzie” oddający doskonale istotę jałtańskich 
decyzji, które na dziesięciolecia stały się symbolem 
podziału Europy i zniewolenia jej wschodniej części. 

Zachód w Jałcie pokazał swą krótkowzroczność 
i bezmyślność. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania 
ulegając Stalinowi przekreśliły zasady podpisanej 
przez siebie w 1941 roku Karty Atlantyckiej, w której 
stwierdzali, iż po wojnie nie przyczynią się, do żadnych 
zmian terytorialnych oraz rządów bez pytania o zgodę 
zainteresowanych narodów. W przypadku Polski było 
to tym tragiczniejsze, iż granice jałtańskie pokrywały 
się z granicą ustaloną po pakcie Ribbentrop-Mołotow 
w 1939 roku. Jak zauważył gen. Sosnkowski zachodni 
przywódcy „na manowcach egoizmu, zaślepienia i bra-
ku miłosierdzia roztrwonili olbrzymie ofiary z istnień 
ludzkich, frymarcząc cudzymi terytoriami i cierpieniem 

nieprzebranych milionów (…) nie 
było tajemnicą, że Zachód zwykł był 
przesłaniać odstępstwa swej polityki 
międzynarodowej od głoszonych 
wzniosłych zasad listkiem figowym 
obłudy i popełniając czyn nieetycz-
ny, w pozorach szukać komfortu 
moralnego dla siebie. Elementarny 
rozsądek mówił już od dawna, że 
choćby ze względu na przyszłość 
należy postawić wielkie mocarstwa 
Zachodu przed trybunałem opinii 
światowej z nieosłoniętą nagością ich 
postępowania i pozbawić je możności 
‘popełniania zbrodni politycznych 
w sposób cnotliwy’”. Tego nie uczynił 
nikt do dzisiaj. 

Joanna Wieliczka-SzarkowaWinston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin
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ŚWIADEK ZAGŁADY POLSKIEJ ELITY 

Świadek zagłady polskiej elity 
Józef Mackiewicz jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, przenikliwy krytyk komunizmu 

zmarł 31 stycznia 1985 roku. Za swą bezkompromisowość zapłacił osamotnieniem i oszczer-
czymi atakami. Najtrafniej oddał destrukcyjną siłę bolszewizmu niszczącą „dobra duchowe 
i ideały” i rozkładającą narody „przeistaczając je w bezwolną, beznarodową masę”. Polska 
poddana była takim działaniom przez kilkadziesiąt lat a skutki odczuwamy jeszcze dzisiaj. 

Mackiewicz urodził się w Peters-
burgu 1 kwietnia 1902 roku, skąd 
rodzina przeniosła się do Wilna. 
Mając siedemnaście lat wyruszył 
jako ochotnik na wojnę z bolsze-
wikami służąc w słynnej Litewsko-
-Białoruskiej Dywizji. Studiował 
na Uniwersytecie Warszawskim 
i Wileńskim. W latach 1923–1939 
pracował i publikował w wileń-
skim „Słowie”, którego redaktorem 
naczelnym był jego brat Stanisław 
Cat-Mackiewicz. Następnie przeżył 
w Wilnie kolejne okupacje: litewską, 
sowiecką i niemiecką. 

Pod sowieckimi rządami praco-
wał m.in. jako drwal i woźnica. To 
wtedy zaczął pisać „Drogę donikąd” 
jedną z najwybitniejszych książek 
ilustrujących czym jest komunizm 
oraz jakich dokonuje on destrukcji w ludzkich duszach 
i mózgach. Zamieszczenie przez niego czterech arty-
kułów w polskojęzycznej „Gazecie Codziennej” stało 
się powodem oskarżenia o kolaborację i wydania 
przez AK na niego wyroku śmierci. Został on jednak 
odwołany, a po wojnie pisarz został z tego oczyszczony, 
mimo to fakt ten był jednak wykorzystywany przez 
jego przeciwników do oszczerstw i ataków na niego 
do końca życia. 

Po odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu, 
pojechał tam w delegacji Polaków zaproszonych przez 
Niemców. Pozostawił wstrząsające opisy przeprowadza-
nych ekshumacji, które przekazał strukturom Polskiego 
Państwa Podziemnego. „Straszne. Jeden, dwa, trzy trupy 
ludzkie robią już ciężkie i przygniatające wrażenie. 
Proszę sobie wyobrazić ich tysiące, tysiące, i wszystkie 
w mundurach oficerów polskich... Kwiat inteligencji, 
rycerstwo Narodu! Tworzą warstwy w głąb, warstwy 
ciał ludzkich jedne na drugich. (...) Obnażyliśmy głowy 
i stali nieruchomo, jakieś ptaszki ćwierkały na sośnie. 
Deszcz akurat przestał padać, błogosławiony wiatr 
odegnał na przeciwną stronę grobu odurzający swąd. 
I nawet na chwilę wyjrzało słońce. Był to moment, 
którego nie zapomnę nigdy, bo promienie tego słoń-

ca padły i zabłysły nagle na złotym 
zębie czyichś tam, w głębi, na wpół 
otwartych ust. Odchyliłem głowę, 
by zmienić kąt odbicia i nie patrzeć 
na te słoneczne igraszki. W takich 
chwilach samo życie wydaje się cyni-
zmem. Wiosna nad dołem splątanych 
nawzajem rąk, nóg, wykrzywionych 
twarzy, zlepionych włosów, oficer-
skich butów, strupieszałych mundu-
rów, pasów. Pomyśleć sobie, że każda 
z tych pozycji leżących, skrzywienie 
kolana, odrzut głowy był ostatnim 
odruchem najwyższej męki, rozpaczy, 
strachu, bólu... czy ja wiem zresztą, 
jakich najgorszych odczuwań ludz-
kich”. Opisał również masowe mordy 
na Żydach w Ponarach. Przestrzegał, 
iż zajęcie Polski i wschodniej Europy 
przez Sowietów pozbawi te narody 
wolności i przyniesie zniewolenie. 

Jest autorem pierwszej książki o zbrodni katyńskiej 
w języku angielskim. 

Po wojnie zamieszkał w Londynie, a od 1955 roku, aż 
do śmierci w Monachium. Publikował w emigracyjnych 
wydawnictwach m.in. londyńskich „Wiadomościach”, 
paryskiej „Kulturze”. Największą sławę przyniosły mu 
m.in. powieści – wspomniana już – „Droga donikąd”, 
„Lewa wolna”, „Nie trzeba głośno mówić”, „Kontra”, 
„Zwycięstwo prowokacji”… Były one drukowane w emi-
gracyjnych oficynach, gdyż w PRL istniał bezwzględny 
cenzorski zakaz wspominania nawet o nim. Dlatego tak 
ogromną radością było dla niego otrzymanie jeszcze 
przed śmiercią, pierwszych jego książek drukowanych 
w podziemnych, krajowych wydawnictwach. Zaczął się 
jego – jakże powolny powrót do Polski, ale jak napisał 
o nim z śp. prezydent Lech Kaczyński: „Ujawniając 
fakty, o których – w opinii większości – nie trzeba 
głośno mówić, Mackiewicz zyskiwał wielu przeciw-
ników, pozostając w swej postawie osamotnionym. 
Ceną niezależności była bowiem egzystencja z dala od 
głównego nurtu emigracyjnego życia, a także bieda”. 
Taką cenę płacił za wierność swemu przesłaniu, iż 
„Jedynie prawda jest ciekawa”.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Józef Mackiewicz  
rep. Danuta B. Łomaczewska East News
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Apostolstwo Chorych
Choroba, gdy przyjdzie – czy jej chcemy, czy nie – 

jest częścią naszego życia. Mało jest ludzi, którzy dożyli 
starości, nigdy nie chorując. Choroba zawsze łączy się 
z cierpieniem, a nie uchroni od niej nas ani majątek 
ani wykształcenie.

Wielu świętych cierpiało i odchodziło z tego świata 
w młodym wieku (św. Faustyna, św. Teresa z Lisieux). 
Oni cierpliwie znosili ból, swoje słabości i niedogod-
ności w pokorze – świadomi tego, że Bóg troszczy się 
o nich i w nadziei, że „Moc w słabości się doskonali” 
(św. Paweł). 

Wiele upokorzeń przeżyje człowiek, gdy choroba 
przykuje go do łóżka. Musi się poddać rygorom szpi-
tala, widokom cierpienia 
leżących obok, zabiegom 
i terapii.

Św. Paweł od Krzyża 
radzi: „Bądź posłuszny 
swojemu lekarzowi (…) 
Nie odmawiaj wzięcia 
lekarstwa. Weź go jak 
kielich miłości Chrystu-
sa.” Św. Franciszek zaś 
mówi: „Ofiaruj Chrystu-
sowi wszystkie twoje 
cierpienia, twoją boleść 
i słabość, błagaj Go, by 
połączył je z tymi, które 
On ofiarował za ciebie”. 

W Księdze Mądrości 
Syracha (rozdz. 38) znaj-
dujemy zaś takie poucze-
nia: „Czcij lekarza czcią 
należną z powodu jego posługi albowiem i jego stworzył 
Pan (…) Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek 
mądry nie będzie nimi gardził (…) Synu, w chorobie 
swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, 
a on cię uleczy”. 

Służymy Bogu w zdrowiu, ale – jeśli choroba jest 
częścią naszego życia – to i w niej służmy Mu. Bóg wie 
lepiej od nas, która służba będzie lepsza, czy w zdro-
wiu, czy w chorobie. Jeśli więc modlitwa o zdrowie nie 
zostanie wysłuchana, to przyjąć nam trzeba wolę Boga 
wierząc, że On chce dla nas zawsze dobra.

Chorobę, gdy nas dotknie, możemy spożytkować 
w rozwoju duchowym, oddając się w ręce Boga. Cier-
pienie w chorobie to poddanie naszego życia próbie. 
Dla wielu ludzi próba taka była punktem zwrotnym 
– pobudzeniem do szukania Boga, powrotu do Niego 
i nawrócenia.

Chorzy mogą cierpienia ofiarować Bogu za siebie 
lub innych; wówczas będzie to modlitwą. Modlitwa 
chorych to ich cierpliwość i trud akceptacji choroby 
ze względu na miłość Chrystusa, który, tak wiele dla 
nas wycierpiał.

Wg św. Augustyna dobrze jest modlić się o zdrowie, 
ale jeśli ta modlitwa nie będzie wysłuchana, trzeba 
wierzyć, że nasza przypadłość w jakiś sposób w dłuż-
szej perspektywie przyniesie korzyść. Św. Jan Vianney 
napisał: „W godzinie śmierci zobaczysz, że przez swoją 
chorobę ocaliłeś więcej dusz niż poprzez wszystkie 
dobre uczynki, jakie mógłbyś dokonać będąc zdrowym”.

Św. Jan Paweł II zanim jeszcze został papieżem 
i później – gdy pielgrzymował, zawsze pragnął spotykać 
się z chorymi. W katedrze w Katowicach w 1983 r. tak 
do ludzi chorych mówił: „Cierpienie na to dane jest 
człowiekowi, by Bóg mógł szczególnie w życiu ludzkim 
zwyciężyć. On sam, który stał się człowiekiem i umarł 

na krzyżu, zwyciężył 
przez krzyż. Zwycięża 
również przez każdy 
ludzki krzyż (…) Ży-
czę wam, aby za cenę 
waszego zwycięstwa, 
waszego cierpienia 
Bóg zwyciężył w in-
nych. Bo my wszyscy 
jesteśmy połączeni 
tajemnicą świętych 
obcowania. Modli-
twa i ofiara jednych 
służy innym i dlatego 
wasze cierpienie nie 
jest tylko cierpieniem, 
ale jest także apostol-
stwem. Apostolstwo 
pomaga zwyciężać 
Bogu w świecie”. 

Co roku, 11 lutego (pierwsze objawienie w Lourdes) 
staje przed nami Maryja – wolna od grzechu pierwo-
rodnego; grzechu, który jest źródłem naszych cierpień 
fizycznych i duchowych. Gdyby pierwsi rodzice, Adam 
i Ewa, nie zgrzeszyli w Raju, dziś ludzie nie cierpieliby. 
Stało się jednak inaczej. Miłosierny Bóg dał nam Matkę, 
która w Lourdes przedstawiła się: Jestem Niepokalane 
Poczęcie”, Matka – źródło wszelkiego Piękna, Dobra 
i Wolności od grzechu pierworodnego, Matka odku-
pionego rodzaju ludzkiego.

W Litanii Loretańskiej sąsiadują ze sobą dwa we-
zwania: Ucieczko Grzesznych i Uzdrowienie Chorych. 
Właśnie do Maryi możemy się uciekać, aby wyprosiła 
nam u Boga uzdrowienie duszy i ciała.

Z myślą o 11 lutym, wspomnieniu Matki Boskiej 
z Lourdes (który jest ogłoszony Światowym Dniem 
Chorych) św. Jan Paweł II postawił kiedyś pytanie, 
dlaczego tak licznie przybywają do Lourdes ludzie 
i odpowiedział: „Gdyż wiedzą, że tak, jak w Kanie, jest 
Matka Jezusa, a gdzie jest Ona, nie może zabraknąć 
Jej Syna”.

Józef
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   *************  ************* 

 

                                      
Chorwacja–Republika Chorwacji – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem 

Adriatyckim i graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. 
Od południowego zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. Od 1 lipca 2013 należy do Unii Europejskiej jako 28 członek wspólnoty. 
Tym razem wyruszamy z różnymi intencjami; prośbami i podziękowaniami do Matki Bożej Królowej Pokoju, a przy okazji do innych 
ważnych sanktuariów Chorwacji, które to w sposób namacalny utwierdzają nas i pogłębią nasza wiarę, nadzieję i miłość…!!! 
Program Pielgrzymki: 
Dzień 1   POLSKA - LUDBREG 
wyjazd z Polski; 22:30 (Bielsko-B, Makro), 23:00 Skoczow  
Przejazd przez Słowację, Węgry do Chorwacji.  
Dzień 2  LUDBREG  - MEDJUGORJE 
- Ludbreg- Nawiedzenie Sanktuarium Najświętszej Krwi   
 Chrystusa, 
-Przejazd do Medjugorja.  
-Zakwaterowanie, Kolacja i nocleg w Medjugorju.  
Dzień 3-7 MEDJUGORJE 
» w tych dniach będziemy uczestniczyć w uroczystościach,  
   modlitwach i rozważaniach oraz zwiedzać miejsca związane  
   z Objawieniami M. B. - Królowej Pokoju: 
» codzienne uczestniczenie w nabożeństwie wieczornym w   
   Medziugorju; 17:00 – Różaniec Św, 18:00 - Msza Św.,  
   Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,  
» Adoracja Najświętszego Sakramentu 
» 13:00-Msza Św. w j. polskim, 

» w piątki - adoracja Krzyża, 
» wyjście na Górę Objawień - Różaniec, 
» wspólne wyjście na Kriżevac - Droga Krzyżowa, 
» spotkanie we Wspólnocie Cenacolo*, 
» spotkanie, z którymś z ojców franciszkanów*, 
* spotkania są uwarunkowane obecnością w/w osób  w Medziugorju. 
  Kolacja i nocleg w Medjugorju. 
Dzień 8 MEDJUGORJE - MAKARSKA- VEPRIC (Lourdes)  
- śniadanie, pożegnanie z Medjugorjem,  
- wyjazd na Makarską Rivierę - wizyta Chorwackim Lourdes   
  (Vepric)-Msza Św. 
- odpoczynek nad morzem - czas wolny, plażowanie lub/i rejs  
  Statkiem na wyspę Brać (Fish Picnic fakultatywnie=25 euro/os) 
- w godz. popołudniowych wyjazd w kierunku kraju 
Dzień 9- CHORWACJA–POLSKA 
- przyjazd do Polski w godz. przedpołud.

 
TERMIN:   10 - 18. 10. 2019     CENA: 599 PLN+199 € (min 45 uczestników!!!) 
       Cena:599zł+215€;37-44uczest., Cena: 599zł+235€; 27-36uczest.,  
Świadczenia: 
- przejazdy autokarem LUX (klimatyzacja, video, wc, barek) 
- noclegi  w hotelach*** (pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami)  
- śniadania i obiadokolacje w miejscach noclegów    
- pilot na trasie    
- ubezpieczenie KL+NW 

Uwagi: 35€ + 7€ /Msze Św/= 42 €/os (Obligatoryjnie!!! w Autokarze)  
-tj. 35€; bilety wstępu, opłaty turystyczne BiH i Chorwacja, klimatyczne, tax-y,   
 Check-point-y, lokalni przewodnicy, itp.+ 7€ /30 Mszy Św./ 
- Program ma charakter ramowy, kolejność może ulec zmianie.

             *Medjugorie, ... radio lub telefon z radiem z zakresem fal UKF na częstotliwości 92,7 MHz  
Zgłoszenia przejmuje:   Ks. Proboszcz-Andrzej Wieliczka,  tel. 33/ 856 93 10 (Kończyce  Wielkie),    

P. Lidia Wajdzik -ADŚ, tel. 794 423 362 lub 696 852 632,  e-Mail: lidiawajdzik@wp.pl 
 

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

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

* * *  www.PielgrzymkiDoMiejscSwietych.com * * *         
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KOLĘDOWA DOBRANOCKA
6 stycznia, jak co roku, dzieci z przedszkola i szkoły 

podstawowej w Rudniku wystawiły Jasełka Bożonaro-
dzeniowe w Kaplicy im. Maryji w Rudniku. Przedsta-
wienie odbyło się podczas mszy św. o godzinie 9.30. 
W jasełkach zatytułowanych „Kolędowa Dobranocka”, 
przygotowanych z dużym rozmachem, zaprezentowały 
się wszystkie dzieci uczęszczające do naszej małej 
szkoły i przedszkola, wcielając się w role prawdziwych 
artystów. Przygotowania trwały prawie 2 miesiące, 
a dzieci, prócz swoich ról, musiały nauczyć się wielu 
kolęd i pastorałek. 

Tegoroczne jasełka były zgoła inne niż zwykle, bo-
wiem w tym roku do małego Jezuska przyszły, prócz 
pasterzy i aniołów, postacie z bajek. Ich zadaniem 
było ukazanie ludziom tego, co jest w życiu ważne, 
a co umyka nam w bieganinie życia codziennego. Za-
pominamy bowiem o uczciwości, życzliwości, miłości, 
szacunku, prostych gestach i pomocy innym, bardziej 
potrzebującym. Przedstawienie było wspaniałe i do-
starczyło wielu cudownych wrażeń. Jasełka zostały 
bardzo gorąco przyjęte zarówno przez mieszkańców 
jak i miłych gości, którzy licznie dopisali, oklaskując 
naszych małych – wielkich artystów.

Niezwykłość naszego przedstawienia poruszyła 
serca wielu ludzi, dlatego też postanowiliśmy podzielić 
się nim z innymi. 

10 stycznia br. pojechaliśmy do Domu Pomocy 
Społecznej w Pielgrzymowicach, by tam kolędować 
i głosić radość z narodzenia Dzieciątka. Najpierw my 
oglądaliśmy krótkie Jasełka w wykonaniu podopiecz-
nych DPS-u, a potem nasi mali aktorzy prezentowali 
„Kolędową Dobranockę”. Dzieci otrzymały gromkie 

brawa, dyplomy i podziękowania, a także słodycze. 
Wizyta w tym miejscu była doskonałą lekcją pokory, 
nie tylko dla dzieci, ale i nas – dorosłych.

11 stycznia wyruszyliśmy z kolejną misją! Tym 
razem udaliśmy się do Hospicjum im. Jana Pawła II 
w Żorach. Nasza przyjaźń z tym cudownym miejscem 
zaczęła się przed Świętami, kiedy to dzieci z naszej 
szkoły i przedszkola, odmawiając sobie czegoś do-
brego, przynosiły prezenty dla dzieci, którymi to 
Hospicjum się opiekuje. Są to dzieci, których rodzice 
przebywają w placówce, albo już odeszli do Boga. 
Wszyscy oni zostali obdarowani grami, zabawkami 
i innymi prezentami podarowanymi przez dzieci ze 
Szkoły i Przedszkola w Rudniku. Teraz zostaliśmy 
zaproszeni aby przyjechać do chorych z kolędą. To 
było niesamowite doświadczenie, które na długo 
pozostanie nam w pamięci. Bardzo się cieszymy, że 
mogliśmy choć na chwilę ucieszyć tych cierpiących 
ludzi i rozjaśnić ich twarz promiennym uśmiechem. 
Zostaliśmy wspaniale przyjęci i ugoszczeni przez 
personel i cudownych Wolontariuszy. Wszyscy byli 
pod wrażeniem naszych małych aktorów, a oni sami 
wspięli się naprawdę na wyżyny swoich umiejętności 
i talentów.

13 stycznia, już po raz 27 grała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Tam również nie mogło nas za-
braknąć. Dzieci z naszej szkoły rozpoczęły Koncert pt. 
„Dzieci-dzieciom” na hali sportowej w Kończycach 
Wielkich, śpiewając przygotowane wcześniej kolędy 
i pastorałki.

Katarzyna Czendlik
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PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW POLSKI CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ

Apostolstwo Dobrej Śmierci Parafii  
Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie

i Świętego Michała Archanioła  
w Kończycach Wielkich

organizują

w dniach 27–30 lipca 2019 r.
pielgrzymkę do Sanktuariów Polski centralnej i wschodniej

Program:
27.07 (sobota) – wyjazd ze Skoczowa o 6.00; przyjazd do Niepokalanowa ok. 12.00, obiad, 
zakwaterowanie, zwiedzanie kompleksu klasztornego, adoracja w Światowym Centrum Modli-
twy o Pokój, Msza św.o 18.00 w Bazylice pw. Niepokalanej Współpośredniczki Łask, kolacja, 
ciąg dalszy adoracji, nocleg – Dom Pielgrzyma.

28.07 (niedziela) – 7.00 śniadanie, 11.30 Msza św. pod przewod-
nictwem ks. bpa Romana Pindla, 13.00 obiad, ok. 15.00 wyjazd do 
Kałkowa, przyjazd ok. 19.00, zakwaterowanie, kolacja, nocleg

29.07 (poniedziałek) – 7.00 Msza św. w Sanktuarium MB Bo-
lesnej, Pani Świętokrzyskiej w  Kałkowie Godowie, 8.00 śniada-
nie, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Góra Męki Pańskiej – Golgota,  
15.00 wyjazd do Kalwarii Pacławskiej, przyjazd ok. 19.00, obiadokolacja, zakwaterowanie, 
nocleg.

30.07. (wtorek) – 8.00 Msza św. w Sanktuarium MB Kalwaryjskiej 
i Znalezienia Krzyża Świętego, śniadanie, nawiedzenie grobu Sługi 
Bożego o. Wenantego Katarzyńca – franciszkanina, Dróżki Kalwa-
ryjskie, obiad, 14.00 wyjazd do Skoczowa, przyjazd ok. 21.00

Przewidywany koszt – (przy 50 osobach – 530 zł, 55 osób – 500 zł). 
Autokar,noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, przewodnicy na miejscu, Msze św.).

Zaliczkęw wysokości 300,- zł należy wpłacić do 20 marca 2019 r.

na konto: Parafia Świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich,
            Kończyce Wielkie, Kościelna 20 nr 50 8113 1017 2003 0176 5694 0001
koniecznie z dopiskiem: pielgrzymka „Sanktuaria Polski centralnej  i wschodniej”.
Zgłoszenia: 
ks.prob. Andrzej Wieliczka – tel. +48 660 582 417, 33 8569310,
e-mail: aniolkonczycki@interia.pl
Lidia Wajdzik – tel. 696 852 632, 794 423 362, e-mail: lidiawajdzik@wp.pl
Maria Polok – tel. 507 261 738, e-mail: babciamp@gmail.com

mailto:aniolkonczycki@interia.pl
mailto:lidiawajdzik@wp.pl
mailto:babciamp@gmail.com
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Ogłoszenia 
Duszpasterskie

1. W sobotę, 2 lutego – Święto Ofiarowania Pań-
skiego 
Msze św. o godz. 8.00 i 17.00 w kościele parafial-
nym oraz w Rudniku o 9.30. 
W czasie Mszy św. będą poświęcone świece Grom-
nice – znak Chrystusowego światła. Poświęco-
na świeca gromnica towarzyszy wierzącym we 
wszystkich trudnych chwilach życia. W tym dniu 
czasie Mszy św. o godz. 17.00 – dzieci kl. III, które 
w maju przystąpią do I Komunii św. otrzymają 
poświęcone świece i książeczki. Na Mszę św. za-
praszamy dzieci wraz z rodzicami. 
Składka w tym dniu przeznaczona jest na zako-
ny kontemplacyjne.

2. W niedzielę, 3 lutego po Mszach św. udzielać bę-
dziemy błogosławieństwa św. Błażeja, patrona 
czuwającego nad gardłem i ludzkim głosem.

3. We wtorek, 5 lutego wspominamy Św. Agatę, 
dziewicę i męczennicę. W tym dniu błogosławimy 
chleb, wodę i sól.

4. W poniedziałek, 11 lutego przypada Światowy 
Dzień Chorego. Modlimy się za ludzi dotkniętych 
bólem i cierpieniem. Polecamy też wszystkich 
pracowników służby zdrowia.
Msza św. w intencji Chorych – o godz. 17.00 
Proszę, aby rodziny umożliwiły chorym i star-
szym parafianom uczestniczenie we Mszy św. 
i nabożeństwie, w czasie którego będzie udzielony 
Sakrament Chorych i błogosławieństwo Lourdzkie.

5. W niedzielę, 24 lutego na sumie o godz. 11.00 – 
Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna dla rodziców 
i chrzestnych w piątek, 22 lutego po Mszy św. 
wieczornej.

MÓJ PAN MNIE 
PROWADZI 

Mój Pan mnie prowadzi
Przez ciemną dolinę 
Gdzie zmrok mnie otacza prawdziwy 
Lecz, wiem, że na końcu 
Zobaczę przed sobą 
Strumienie spokojne i niwy
Nie boję się wcale
Bo trzyma mą rękę 
Mój Ojciec, mój drogi Zbawiciel 
I razem dojdziemy
Do Jego Królestwa
Gdzie miłość na wieki i życie 

Mój Pan mnie prowadzi 
Przez ciemną dolinę 
Jak Piotra prowadził po wodzie 
I po raz kolejny 
Nas prosi cierpliwie 
By Jemu zaufać na co dzień 
Choć jestem jak kropla
Jak trzcina, jak piasek 
Nie złamię się i nie ulęknę
Bo razem z mym Bogiem 
Co światła jest Panem 
Dojdziemy do tego, co piękne 

Mój Pan mnie prowadzi 
Przez ciemną dolinę 
Ramieniem ojcowskim osłania
Rozjaśnia mi drogę
Nieść uczy kamienie 
Dla lekcji czystego kochania
A ja się przyglądam 
Jak blask z Niego bije
I Jego milczeniu i krokom
Nie zwiodą mnie wilki
Dopóki z Nim idę
I patrzę Mu w oczy głęboko...

Justyna Cyrzyk
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INTENCJE MSZALNE
01.02.2019 I Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Bronisławę Chmiel w 2 rocznicę 

śmierci, męża Teofila, rodziców z obu stron, 
córki : Annę, Renatę, Elżbietę i syna Bronisława; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za + męża Bolesława Machej w rocznicę śmier-
ci, ++ jego rodziców i teściów; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

02.02.2019 I Sobota ŚWIĘTO 
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokala-
nemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

 9.30 Rudnik: Za + Karola Czendlik – od Izabeli i Piotra 
Handzlik z rodziną.

17.00 1. Za ++ Emilię, Emanuela Stoszek, ojca Władysła-
wa Morawiec; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Dziękczynna z okazji 30 rocznicy święceń 
kapłańskich Księdza Proboszcza.

03.02.2019 IV NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za + Zofię Żyła – od rodzin Machej, Majętny.
 9.30 Rudnik: Za ++ Stefanię, Jana Parchańskich, He-

lenę Parchańską, Karola Spandel, ++ z rodziny.
11.00 Za ++ Otylię i Antoniego Wieliczka.
16.30 Nieszpory
17.00 W 90 rocznicę urodzin Antoniny z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo.

04.02.2019 Poniedziałek
17.00 Za ++ Zuzannę i Stanisława Jałowiczor o ra-

dość wieczną.
05.02.2019 Wtorek Wspomnienie Św. 

Agaty, dziewicy i męczennicy
 8.00 Za + Zofię Żyła – od rodziny Bukowski.
17.00 Za + Karola Czendlik – od rodziny Marii i Jerzego 

Staroń ze Strumienia.
06.02.2019 Środa Wspomnienie 

Świętych męczenników Pawła Miki 
i Towarzyszy

16.00 Rudnik: Za + Franciszka Machej – od syna  
Tadeusza. 

17.00 Za + Antoniego Wieliczka , + żonę Otylię.
07.02.2019 I Czwartek
17.00  1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Patrycji z okazji urodzin. 
 2. Za + Teresę Gremlik, męża Józefa, ++ rodziców 

i rodzeństwo z obu stron. 
08.02.2019 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Bronisławę, Józefa Wawrzyczek, ich 

rodziców, Antoninę Stoszek, Gustawa, Tadeusza 
Wawrzyczek, Antoninę, Stanisława Sztuchlik, 

Antoninę, Henryka Tomica, Barbarę, Franciszka 
Filipek. 

17.00 Msza św. szkolna: Za + męża Antoniego Szczypkę 
w 10 rocznicę śmierci, ++ jego rodziców i te-
ściów, dusze w czyśćcu cierpiące, za rodzinę 
do Opatrzności Bożej.

 09.02.2019 Sobota
 8.00 Za + Zofię Żyła – od Bożeny i Tadeusza ze Słopnic.
17.00 W 70 rocznicę urodzin Alicji z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie w dalszym życiu.

10.02.2019 V NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Józefa Herman, rodziców, teściów, szwa-

grów Józefa i Stanisława, Martę i Adama Frejek; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ rodziców Marię, Józefa Machej, 
Julię, Józefa Ogrocki, braci : Władysława i Sta-
nisława, bratową Bronisławę, dziadków z obu 
stron, dusze w czyśćcu cierpiące ; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Karola Czendlik – od rodziny Joanny 
i Piotra Kubica. 

11.00 Za ++ Zofię Tomica, męża Karola, ++ z rodzin 
Machej, Tomica, ++ Helenę Małysz, Marię i Fran-
ciszka Parchański.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Otylię Wieliczka – od znajomych Marty, 

Genowefy, Joanny i Doroty z rodzinami.

11.02.2019 Poniedziałek Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes – Światowy Dzień 
Chorego

17.00 W intencji Chorych

12.02. 2019 Wtorek
 8.00 Za + Otylię Wieliczka – od rolników.
17.00  Za + Zofię Żyła – od członkiń II Róży.

13.02.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za + Karola Czendlik – od brata Gustawa 

z żoną i rodziną. 
17.00 Za ++ Henryka Wawrzyczka – w 5 rocznicę 

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

14.02.2019 Czwartek ŚWIĘTO 
ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA 
I METODEGO, BISKUPA, 
PATRONÓW EUROPY

17.00 1. Za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik.
 2. Za ++ Justynę, Karola Węglarzy, ++ Annę, 

Urszulę, Jana, Ewę, Krzysztofa, + ojca Roberta, 
++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.
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15.02.2019 Piątek
16.00 Rudnik: Z okazji 40 urodzin Bożeny z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

17.00  Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Jana, Marię, 
Piotra, Kazimierza, Stanisławę, + o. Ottona.

16.02.2019 Sobota
 8.00 Za ++ Waleriana Pilch, żonę Annę, syna Kazi-

mierza, rodziców, ++ z rodzin Broda, Pilch.
17.00 Za ++ Pawła, Marię Mędrek, dziadków, ++ z ro-

dziny Chmiel, + Bożenę Siedlecką.
21.00 Apel Jasnogórski

17.02.2019 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Józefa, Joannę Kula, rodziców, dzieci, ro-

dzeństwo, wnuka Jarosława, ++ Józefa, Joannę 
Czyż, rodziców, dzieci, rodzeństwo; za domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

 9.30 Rudnik: Za ++ Lidię Majkut, Annę Gabzdyl, 
dziadków Otylię, Gustawa Wawrzyczek, Zofię, 
Józefa Gabzdyl. 

11.00 Za ++ Pawła, Annę, Michała Legierski, Zuzannę, 
Pawła Polok; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Emila Kuchejdę w 4 rocznicę śmierci. 

18.02.2019 Poniedziałek 
17.00 Za + Otylię Wieliczka – od Marii i Franciszka. 

19.02.2019 Wtorek
 8.00 Za + Zofię Żyła – od Barbary i Macieja z Gliwic.
17.00 Za + Karola Czendlik – od rodziny Jana Setla 

ze Strumienia.

20.02.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za + Karola Czendlik – od Czesława 

i Jadwigi Kuboszek.
17.00 Podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą 

o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej ro-
dziny.

21.02.2018 Czwartek
17.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
dla rodziny Staniek 

 2. Za + męża Erwina Żyłę w rocznicę śmierci, 
++ rodziców. 

22.02.2019 Piątek ŚWIETO KATEDRY 
ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA

16.00 Rudnik: Za ++ Bolesława Zahraj, żonę Annę, 
rodziców z obu stron oraz opiekę Opatrzności 
Bożej dla całej rodziny. 

17.00 Msza św. – 6 tyg. 
19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.02.2019 Sobota Wspomnienie 
Św. Polikarpa, biskupa 
i męczennika

 8.00 Za + Otylię Wieliczka – od rodzin Żyła, Węglorz, 
Staniek.

15.00 Z okazji 18 urodzin Wiktorii z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, Dary Ducha Świętego w dorosłym 
życiu oraz w 80 urodziny Heleny z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia.

17.00 Z okazji 50 urodzin Marka z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i opiekę Opatrzności Bożej 
w dalszym życiu.

24.02. 2019 VII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Ludmiłę Pupek, córkę Janinę, ++ rodziców 

i teściów.
 9.30 Rudnik: Za ++ Adolfa Tomicę, żonę Marię, ojców 

z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00 Chrzty – Roczki
16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Marię Sufa, synów Karola i Andrzeja, ro-

dziców i teściów, ++ z bliższej i dalszej rodziny, 
+ Krzysztofa Bijok, ++ Księży pracujących w na-
szej Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej.

25.02.2019 Poniedziałek
17.00 Dziękczynna – z okazji urodzin Heleny, z prośbą 

o opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

26.02.2019 Wtorek
 8.00 Z okazji 50 urodzin Marii z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo w dalszym życiu. 

17.00 Za ++ Emilię Herman, rodziców, braci, bratowe 
oraz bratanka Franciszka.

27. 02.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Martę Szczypka, męża Augustyna, 

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

17.00 Za ++ Rozalię Majchrzak w 5 rocznicę śmierci, 
jej rodziców, teściów, ++ z rodziny; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

28.02.2019 Czwartek
17.00 1. Za + męża Janusza Foltyn w 7 rocznicę śmierci, 

++ Józefa, Franciszkę Foltyn, Antoniego, Annę 
Foltyn,  Karola, Annę Owczarzy, ++ dziadków 
z obu stron, brata Jana Owczarzy; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ męża Józefa, siostrę Grażynę, rodziców, 
dusze w czyśćcu cierpiące.
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   Sylwia Grzebień, Teresa Staniek, Lidia Wajdzik.
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   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy czwartek od godz. 16.00 
 – Godzina Święta
Msza św. szkolna - każdy piątek  
– godz. 17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca - o godz. 19.00 - Nowenna 
Pompejańska
I Czwartek – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca zniewa-
gi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny
Spowiedź św. – w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota – godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych – w I Sobotę  
tj. 2 lutego od godz. 9.00 

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 
11.02. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

z Lourdes
14.02. – Święto Świętych Cyryla, mnicha i 

Metodego, biskupa, patronów Europy 
22.02 – Święto Katedry Św. Piotra, Apostoła 
23.02. – Wspomnienie Św. Polikarpa, biskupa  

i męczennika

OGŁOSZENIA

Spotkania:
DZIECI MARYI – wtorek – 12.30 – Szkoła Podst. 
DZIECI MARYI – RUDNIK – sobota  
  – 12.30 – Szkoła Podst.
SŁUŻBA LITURGICZNA – co drugi piątek - po Mszy św.
MINISTRANCI – RUDNIK – środa – po Mszy św.
MŁODZIEŻ - piątek po Mszy św.
KRĄG BIBLIJNY - piątek - godz. 19.00
WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA – I Sobota  
miesiąca o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 lutego (tj. piątek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

01. II. – Wygoda – piątek
 ul. Podlesie 3, 7, 18, 13, 4, 2, 1 A 
08. II. – Wygoda – piątek 
 ul. Spacerowa 5, 5 A, 9 
 ul. Dworcowa 5
15. II. – Wygoda – piątek
 ul. Wygoda 4, 5, 7, 8
 ul. Cieszyńska 53 
23. II. – Wygoda – sobota
 ul. Wygoda 9, 11
 ul. Dworcowa 1
 ul. Cieszyńska 70
 ul. Ks. Kukli 13
01. III. – Świerczyniec 
 ul. Leśna 19, 17, 15, 11, 9 



PASTERKA w Kończycach Wielkich

PASTERKA w Rudniku



KOLĘDOWA DOBRANOCKA – Jasełka w Rudniku
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