


JASEŁKA RUDNIK



3
Luty  2017    A

N
IO

Ł KO
Ń

CZYCKI
ŚWIECA W RĘKACH CHRZEŚCIJANINA

Świeca w rękach 
chrześcijanina

Nawet brzydkich ukochał, aby ich uczynić pięknymi. 
Za Nim tylko tęsknijmy. Do Niego tylko biegnijmy. Do 
Niego tylko wzdychajmy”.

Często módlmy się za konających, w których ręce 
wkłada się gromnice - symbol miłości ku Bogu.

Winniśmy jeszcze pamiętać, że z woli Ojca Świętego 
Jana Pawła II w tym samym dniu (2 II) Kościół obcho-
dzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Każe nam 
popatrzeć na tych, którzy w sposób szczególny swoje 
życie poświęcili Bogu i ludziom.

Szczęść Boże
Ks. Proboszcz

W święto Ofiarowania Pańskiego (w języku ludowym: Matki Boskiej Gromnicznej) Kościół 
poświęca świece nazywane gromnicami. Modli się wtedy: „Ojcze Wszechmogący, Boże wiecz-
ny, który w dniu tym wysłuchujesz prośby sprawiedliwego starca Symeona błagamy Cię 
pokornie (...) racz pobłogosławić i poświęcić te gromnice dla pożytku ludzi, dla zdrowia 
ciała i duszy...”. Poświęcone w tym dniu świece mają przypomnieć obecność Jezusa Chrystusa 
w świątyni, na ołtarzu, w tabernakulum. 

Podobnie, jak rozbłysła gwiazda w noc betlejem-
ską, tak też na ołtarzu przed Mszą świętą zapalamy 
świece. Przed ołtarzem zaś, w którym przechowuje 
się Najświętszy Sakrament, pali się w dzień i w nocy 
wieczna lampka. Ona wskazuje na obecność w kościele 
Pana Jezusa. Wierni przechodząc obok ołtarza, przed 
którym pali się lampka (dawniej zawsze oliwna, dziś 
najczęściej elektryczna) ze czcią przyklękają.

Świeca wskazuje nie tylko na obecność Pana Jezu-
sa, jest też symbolem samego Chrystusa. W Wielką 
Sobotę przed kościołem poświęca się okazałą świece 
zwaną paschałem, którą uroczyście wnosi się do ko-
ścioła i umieszcza obok głównego ołtarza. Paschał 
przypomina Zmartwychwstałego Chrystusa. Zapalony 
płonie podczas uroczystych Mszy św., a także w czasie 
sprawowania obrzędów chrztu i pogrzebu.

Świece widzimy nie tylko na naszych ołtarzach. 
Chrześcijanin w pewnych chwilach swego życia (I Ko-
munia Święta, sakrament małżeństwa, święcenia ka-
płańskie czy śluby zakonne) bierze zapaloną świece do 
swoich rąk. Wreszcie do stygnących już rąk, gdy zbliża 
się śmierć, wkładają konającemu świecę - gromnicę. 

To co nas łączy z Bogiem to wiara. Przez wiarę 
nawiązuje człowiek z Bogiem więź nadprzyrodzoną. 
Nawet grzech nie może tej więzi zerwać. Pęka więź mi-
łości, człowiek traci życie Boże czyli łaskę uświęcającą, 
a wiara pozostaje. Lecz to, co nas najściślej z Bogiem 
łączy - czego symbolem jest trzymana w naszych dło-
niach świeca - to miłość. 

„Nie szukajmy szczęścia w tym życiu - prosi nas 
św. Augustyn - nasza radość, moi bracia, niech będzie 
tylko w nadziei: niech nikt nie cieszy się niczym co 
teraźniejsze... cała nasza tęsknota, niech się zwraca 
do życia wiecznego. Każde nasze westchnienie niech 
pragnie Chrystusa. On jeden tylko jest najpiękniejszy. 
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DOBRZY BRACIA LECZĄ CHORE DUSZE I CIAŁA

Dobrzy Bracia leczą  
chore dusze i ciała

działają wolno, ale za to są bezpieczne. Stanowią uzu-
pełnienie medykamentów syntetycznych i mogą być 
używane równolegle z nimi, choć zawsze za wiedzą 
i kontrolą lekarza. Taka terapia pozwoli wyeliminować 
wiele złych skutków ubocznych. Można powiedzieć, 
że specyfiki naturalne leczą i duszę i ciało człowieka.

Od kilku lat tu, na pl. Londzina, otwarta jest porad-
nia ziołolecznictwa, w której przyjmuje lekarz i brat 
zakonny. Można umówić się na wizytę (telefonicznie lub 
zapisać się na furcie klasztornej). Pacjenci zgłaszający 
się winni zabrać ze sobą wyniki badań medycznych, 
wykaz aktualnie używanych leków, karty wypisu ze 
szpitala itp. Porady udzielane są nieodpłatnie (wypada 
jednak złożyć dobrowolną ofiarę na potrzeby chorych 
i ubogich). Recepty na specyfiki ziołowe realizuje apteka 
„u Miłosiernych”. Była ona znana już od bardzo dawna, 
jako najwygodniejsza z, bodajże trzech istniejących 
wtedy, w Cieszynie. Plac Londzina był 50-60 lat temu 
inaczej niż dziś zagospodarowany. Nie było wówczas 

11 lutego – gdy już w naszych kościołach nie bę-
dzie śladu wystroju bożonarodzeniowego, a powoli 
będziemy się przygotowali do Wielkiego Postu, we 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – 
obchodzić będziemy po raz 25 Światowy Dzień Cho-
rego. Połączenia modlitw o zdrowie z objawieniami 
w Lourdes nie trzeba, myślę, tłumaczyć. Dzień ten 
został pomyślany i ustanowiony przez św. Jana Pawła II, 
którego całe życie było przeplatane pasmami cierpień 
(śmierć rodziców, wojna, praca fizyczna, służba kapłana 
i biskupa w trudnych czasach). Ostatnie 27 lat życia, 
a więc posługa na Stolicy Piotrowej, naznaczone były 
licznymi pobytami w klinikach. Cierpienia te Papież 
znosił wytrwale, bez utyskiwań, w łączności z Krzyżem 
swojego Mistrza – cierpiącego Chrystusa. Ofiarował je 
za cały świat, którego wiarę miał przeprowadzić przez 
bramę z drugiego w trzecie tysiąclecie.

W tym dniu cały Kościół modli się w intencji cho-
rych oraz w intencji tych, którzy chorym pomagają 
w różny sposób: w domach, domach opieki społecznej, 
klinikach, szpitalach, hospicjach. Liczne rodziny, jak co 
roku, zatroszczą się o to, by w tym dniu przywieść do 
kościoła staruszki i staruszków, chorych, których stan 
pozwala na opuszczenie łóżka na 2 godziny. Pozwólmy 
tym ludziom spotkać żywego, zmartwychwstałego 
Chrystusa – lekarza dusz i ciała – w Sakramencie 
Eucharystii, w Sakramencie Namaszczenia Chorych 
i w specjalnym indywidualnym błogosławieństwie 
Najświętszym Sakramentem.

2 lutego, modlitwami otaczaliśmy osoby konsekro-
wane – zakonników i zakonnice. Wiele zakonów żeń-
skich i męskich bezinteresownie śpieszyło od wieków 
i śpieszy dziś, by przynosić ulgę w cierpieniu chorym. 
W samym Cieszynie są to siostry Boromeuszki, siostry 
Elżbietanki i ojcowie Bonifratrzy. Chcę dziś trochę tylko 
przybliżyć ten ostatni z wymienionych zakonów, któ-
ry od 16 w. pełni dzieła miłosierdzia wśród chorych, 
przynosząc im ulgę w cierpieniu fizycznym i niosąc 
duchową pociechę. Chodzi o klasztory Bonifratrów 
w Cieszynie przy placu ks. Londzina (bonum fratres 
z łaciny – dobrzy bracia). Są tu obecni już ponad 300 
lat. Prowadzą tu dom pomocy społecznej dla ponad 
100 chorych psychicznie mężczyzn (dane sprzed 3 lat). 
Pacjentami domu byli zawsze i są osoby różnych wyznań. 
Bracia prowadzą też aptekę oraz – od niedawna – po-
radnię ziołolecznictwa. Apteka zatrudnia farmaceutę 
i ma szeroki asortyment ziół i produktów leczniczych, 
naturalnych. Są tu mieszkanki ziołowe, przygotowywane 
na miejscu, skuteczne na wiele schorzeń, opracowane 
wg receptur znanych lekarzy medycyny.  Leki ziołowe 
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DRAMAT JAK SPŁACONY DŁUG

Lektura dramatu „Brat naszego Boga” daje niezwykłe poczucie przeniesienia w czasie. Karol 
Wojtyła pisząc sztukę nie znał ani swej przyszłości, ani tego, jak bliski mu będzie do końca życia 
główny bohater – brat Albert. 

DRAMAT JAK SPŁACONY DŁUG

parkingu, ruch samochodowy był niewielki, a na ca-
łym placu rozmieszczone były stanowiska przyjazdów 
i odjazdów autobusów PKS. Tu przyjeżdżały i stąd od-
jeżdżały autobusy kursujące do Strumienia, Dębowca, 
Pruchnej i Kończyc Wielkich. Można było przyjechać, 
o parę kroków odwiedzić aptekę, kupić pilnie potrzebny 
lek i wsiąść do autobusu odjeżdżającego z powrotem. 

Na tym placu znajduje się piękny kościół, z baro-
kowym ołtarzem, w którym służbę pełnią Bonifratrzy. 
W tym kościele, zawsze jak pamiętam, było przyjemnie 
usiąść i pomodlić się. W upalne dni był tam przyjemny 
chłód, a jesienią i zimą – zawsze przyjemnie ciepło. 
Przed godz. 8 młodzież szkół średnich i zawodowych 
wysiadała z autobusów i wystarczyło zrobić kilka 
kroków, by wstąpić do kościoła, choćby na krótką, kil-
kuminutową modlitwę przed lekcjami. Podobnie było 
po południu, gdy młodzież i dorośli wracali ze szkół 
i miejsc pracy, w oczekiwaniu na podstawienie auto-
busu, wielu wstępowało do kościoła, by się pomodlić.

Patronem i założycielem zakonu bonifraterskiego 
jest św. Jan Boży. Zakon ten nazywany też jest Zako-
nem Szpitalnym św. Jana Bożego. Święty Jan urodził 
się w Portugalii, ale jego służba chorym związana jest 
głównie z Hiszpanią. Urodził się 8 marca 1495 r., a zmarł 
również 8 marca w 1550 r., w założonym przez siebie 
szpitalu, w którym opiekował się chorymi i ubogimi 

przez 11 lat.  Prośbę o jego kanonizację wystosowało 
do papieża wielu ówczesnych monarchów europej-
skich, w tym również król Polski – Jan III Sobieski. 
Kanonizacja odbyła się w 1690 r. Papież Leon XIII 
ogłosił św. Jana Bożego i św. Kamila patronami chorych 
i szpitali. Zaś papież Pius XI ogłosił św. Jana Bożego 
patronem pielęgniarzy.

Kościół „U Miłosiernych” w Cieszynie obchodzi co 
roku dwie uroczystości odpustowe: 8 marca ku czci 
św. Jana Bożego i 15 sierpnia w Uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 Opracował: Józef

Niewielki format, zaledwie 130 stron, do prze-
czytania w jeden wieczór. Z dramatu wyłania się 
postać Adama Chmielowskiego, człowieka który 
– nie bez wewnętrznej walki - porzucił sławę 
artysty, by zamieszkać z biedotą, służyć jej i przy-
wrócić jej godność. Karol Wojtyła „Brata naszego 
Boga” pisał w latach 1945-1950. Na podstawie 
tego rękopisu sztuka po raz pierwszy ukazała się 
drukiem w „Tygodniku Powszechnym” w 1979 r., 
tuż po wyborze Wojtyły na papieża. „Wielu auto-
rów utrwaliło w polskiej literaturze postać Brata 
Alberta. Również i ja, jako młody kapłan, w okresie 
wikariatu u św. Floriana w Krakowie, poświęciłem 
mu utwór dramatyczny zatytułowany „Brat nasze-
go Boga” spłacając w  ten sposób szczególny dług 
wdzięczności, jaki wobec niego zaciągnąłem” – na-
pisał K. Wojtyła w autobiografii „Dar i tajemnica”. 
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IDZIE DROGĄ PIĘKNA PANI

Skąd u papieża poczucie zaciągniętego długu, na 
dodatek u osoby, której nigdy nie spotkał? Postać Ada-
ma Chmielowskiego miała dla przyszłego papieża duże 
znaczenie i wywarła na niego ogromny wpływ zwłasz-
cza w chwili, gdy sam musiał zmierzyć się z wyborem 
kapłaństwa jako przyszłej drogi życiowej. W „Darze 
i tajemnicy” napisał: „W okresie mojego własnego od-
chodzenia od sztuki, od literatury i od teatru znalazłem 
w nim szczególne duchowe oparcie i wzór radykalnego 
wyboru drogi powołania”.

Zanim bohater dramatu Wojtyły zdecydował się na 
zmianę swej pozycji społecznej był świetnie zapowiada-
jącym się artystą, u progu malarskiej kariery. Właśnie 
w tym momencie rozpoczyna się pierwszy akt dramatu. 
W pracowni Chmielowskiego gromadzi się wiele osób, 
które prowadzą ożywione dyskusje na temat znaczenia 
sztuki, talentu i roli artysty w społeczeństwie. Przy-
jaciele Maks i Stanisław uważają, że Adam ma wielki 
talent, ale w jego życiu musiało się wydarzyć coś, co 
sprawiło, że praca artystyczna zeszła na drugi plan. 

„To pewne – mówi Maks  - że odtąd przestał należeć do 
siebie, przestał należeć do swojej sztuki. Maluje ukrad-
kiem i jakby przypadkowo. Czasem po pięciu minutach 
rzuca pędzel i patrzy bezmyślnie na Wisłę. Jest wyraźnie 
roztrzęsiony”. Roztrzęsienie Adama nastąpiło po przy-
padkowej wizycie w miejskiej ogrzewalni. Dostrzegł 
wówczas ogrom nędzy i niesprawiedliwości społecznej, 
dostrzegł rzeczywistość, w której dla biedoty nie ma 
innego miejsca jak rynsztok. „Nie ma kromki chleba, 
na którą by mogli zapracować. Nie ma dziecka, które 
by mogli wydać na świat z przeświadczeniem, że nie 
będzie zawalidrogą” - mówi do przyjaciół. Z czasem 
przekonują się oni, że Chmielowskiego nie interesuje 
już sztuka. Pociąga go tylko jeden obraz. Wpatruje się 
w niego długie godziny, z rzadka coś poprawia, toczy 
wewnętrzny dialog. To „Ecce homo”.

Drugi akt dramatu „W podziemiach gniewu” roz-
grywa się w ogrzewalni, do której Chmielowski, kie-
rowany odruchem litości, przynosi odzież i żywność. 
Mieszkańcy ogrzewalni jednak reagują nie tak, jak tego 
Chmielowski oczekiwał. Zamiast wdzięczności okazują 
złość i nazywają Chmielowskiego kolejnym filantropem, 
który drobną jałmużną próbuje uspokoić sumienie. „He, 
ty! Słuchaj no, dobrodzieju od dobroczyńców, zabieraj się 
z tym wszystkim! Won! Won! Dochodzi do szamotaniny, 
Chmielowski ucieka na ulicę, gdzie spotyka Tamtego, 
czyli swoje „drugie ja”. Prowadzi z nim rozmowę, która 
z czasem przeradza się w dialog z Chrystusem, a po-
tem w spowiedź. W efekcie dochodzi do przemiany 
Adama, który jak podpowiada spowiednik, „daje się 
kształtować miłości”. Spotkanym znajomym tłumaczy, 
że to Chrystus z „Ecce homo” stał się dla niego takim 
wyrzutem, że postanowił zamieszkać z biedakami 
i pomagać im. W ogrzewalni pojawia się jeszcze jedna 
postać. To Nieznajomy, rewolucjonista, który próbuje 
namówić biedotę, by swój społeczny gniew wykorzystała 
do walki o lepsze jutro. „Nie oczekujcie miłosierdzia! 
Miłosierdzie was poniża! Strzeżcie się apostołów miło-
sierdzia! – woła do mieszkańców ogrzewalni. 

W trzecim akcie Chmielowski jest już bratem Alber-
tem, a bezimienny tłum z ogrzewalni nabiera rysów 
poszczególnych braci – Sebastiana, Antoniego, Szczepa-
na. W ogrzewalni jest bardzo biednie, ale czysto, a jej 
mieszkańcy żyją z żebraniny, niektórzy pracują. Nie 
wszystkim się to podoba. Niektórzy woleliby pójść za 
Nieznajomym. Mimo to brat Albert tłumaczy współ-
braciom, że krzyż, który jest ich wspólnym losem „jest 
przekształceniem upadku człowieka w dobro, a jego 
niewoli w wolność”.

Znakiem Bożym jest, że po latach Jan Paweł II na-
pisał: Jedną z największych moich radości jest to, że 
mogłem już jako papież wynieść krakowskiego biedaczynę 
w szarym habicie do chwały ołtarzy przez beatyfikację 
w czasie podróży do Polski w 1983 roku, na Błoniach 
Krakowskich, a z kolei poprzez kanonizację w Rzymie, 
w listopadzie pamiętnego roku 1989. 

Krystyna Stoszek

Idzie drogą  
Piękna Pani

Idzie drogą Piękna Pani,  
trzyma małe Dziecię.

Wokół ciemność rzuca śniegiem 
 w wichry i zamiecie.

Wiatr wygina drzew ramiona,  
strzałą lodu rani,

Ale wcale nie dotyka  
chłodem Pięknej Pani.

Pod stopami trzeszczy ziemia,  
gałąź w mrozie pęka.

Pani idzie mgłą okryta,  
Dziecię ma na rękach.

Niebo huczy znów ponuro,  
wyją wilki w lesie…

Pani idzie poprzez mrok.  
I Światło niesie…

 Justyna Cyrzyk
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PODZIĘKOWANIE

SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE
ul. Zdrojowa 10

43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/821-11-53

www.hospicjumbielsko.pl e-mail:stowarzyszeniehospicyjne@wp.pl

                 Bielsko-Biała, 17.01.2017r.
   

      PRZEWIELEBNY KSIĄDZ
      PROBOSZCZ PARAFII 
      ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
      W KOŃCZYCACH WIELKICH
      KS. ANDRZEJ WIELICZKA
            

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne składa na ręce Księdza Proboszcza 
serdeczne podziękowania, za umożliwienie rozprowadzenia cegiełek przy kościele 
św. Michała Archanioła na rzecz utrzymania pacjentów w Stacjonarnym Hospicjum               
im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Wszystkim parafianom uwrażliwionym na potrzeby innych, dziękujemy za 
wielką ofiarność i złożone dary serca.

Podczas zbiórki przeprowadzonej w dniu 15 stycznia br. zebraliśmy kwotę 
3.051,00 zł.

Zebrane pieniądze pozwolą pacjentom hospicjum zwalczyć ból, złagodzić 
cierpienie psychiczne i duchowe oraz pozwolą w ciszy i spokoju, skupieniu i serdeczności 
przejść na drugą stronę.
  

       Z wyrazami szacunku i wdzięczności
        Grażyna Chorąży  

Oddział Getin Noble Banku SA: 14 1560 0013 2353 8856 6000 0001

„ Błogosławię wszystkim
którzy kiedykolwiek,  
przyłożą rękę 
do rozbudowy dzieła hospicyjnego”
        /Jan Paweł II /
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WIELKIE DZIĘKI

Największe ich skupisko znajduje się w skarbcu sanktuarium na Jasnej Górze: złote i srebrne 
łańcuszki, medaliki, krzyżyki, serca, grawerowane ryngrafy, różańce. Są nawet kule inwalidzkie 
odrzucone przez tych, którzy doświadczyli uzdrowienia. Wota dziękczynne, bo o nich mowa, 
gromadzone są w wielu sanktuariach jako dowód ludzkiej wdzięczności za doznane łaski. 

WIELKIE DZIĘKI

Ex voto – to inne określenie darów wotywnych. Skła-
danie ich w kościołach to bardzo stary zwyczaj, który 
upowszechnił się od XV w. w środowisku katolickim 
przede wszystkim w formie malowanych tabliczek lub 
niewielkich obrazów. Pod wizerunkiem Jezusa, Maryi lub 
proszonych o wstawiennictwo świętych przedstawiono 
nieszczęście, którego udało się uniknąć ofiarodawcy 
lub jakiego doznał uzdrowienia.

POLSKIE LOURDES

Niezliczoną ilość darów wotywnych zgromadzono 
w „polskim Lourdes”, czyli w kościele Najświętszej 
Maryi Panny z sanktuarium Matki Boskiej w Gietrz-
wałdzie, położonym w województwie warmińsko-
-mazurskim. Maryja w 1877 r. objawiała się tu dwóm 
ubogim dziewczynkom i pobłogosławiła źródełko bijące 
w pobliżu, przy którym do dziś dokonują się zdumie-
wające uzdrowienia. Nie inaczej jest w sanktuarium 
Matki Bożej w Gidlach koło Radomska. Wszystko za 
sprawą małej, zaledwie 9-centymetrowej figurki Maryi 
wykopanej kilkaset lat temu podczas orki przez rolnika 
Jana Czeczka. Sprowadzeni do Gidel dominikanie zaczęli 
spisywać cuda dziejące się za sprawą figurki. Najwięcej 
odnotowano ich w latach 1620-1700. W 1743 r. kro-
nikarz zapisał: „Umarłych i wskrzeszonych do życia 
przez Maryję na tym miejscu było 31. Ślepym wzrok 
przywrócony – 21. W różnych niebezpieczeństwach 

i przypadkach tych, co odebrali łaskę Maryi na tym 
miejscu było 236”. Do dziś wśród pielgrzymów, którzy 
licznie gromadzą się w gidelskim sanktuarium krąży 
przekonanie, że „Panienka z Jasnej Góry jest lekarką 
dusz, a z Gidel – lekarką ciał”.

MIKOŁAJ ZROBIŁ SWOJE

Miejsc, gdzie dokonują się uzdrowienia nie trzeba 
szukać daleko. W Chybiu łaskami zasłynął wizerunek 
Matki Boskiej Gołyskiej. Obraz umieszczono przy ołta-
rzu na osobnym postumencie. Pierwotnie wizerunek 
ten znajdował się w kaplicy w Zarzeczu w dzielnicy 
Gołysz, a jeszcze wcześniej mieszkańcy wsi zawiesili 
go w małej kapliczce na przydrożnym drzewie. Po 
zalaniu Zarzecza wodami zapory goczałkowickiej, co 
miało miejsce w pierwszej połowie lat 50., kult Matki 
Boskiej Gołyskiej przeniósł się do Chybia, a o licz-
nych uzdrowieniach świadczą zgromadzone tu wota 
dziękczynne. 

Nie inaczej jest w pobliskim Pierśćcu, gdzie od 
wieków rozwija się kult św. Mikołaja. Kustosz sank-
tuarium i miejscowy proboszcz ks. Zbigniew Paprocki 
wylicza, że wota dziękczynne umieszczone są w dwóch 
większych i dwóch mniejszych gablotach. Niektóre są 
bardzo cenne, zarówno pod względem materialnym, 
jak i  historycznym. Najstarszym wotum jest moneta 
z 1687 r. Nie wiadomo jednak, kiedy została ofiarowa-
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Czas Bożego Narodzenia  
w Rudniku 

„Radosny dziś nadszedł dzień
Bożego Narodzenia.
Więc z nami siądź, uśmiechnij się
Wesoło kolędę zaśpiewaj.
Niech echa głos poniesie ją
Do samych niebios bram
Tam, gdzie anielskie chóry są
Dzieciątku kolędę swą daj”
    /Agata Dzieciarczyk/

na. Cenny jest również otwierany medalion. Wewnątrz 
znajdują się kartki z prośbami o modlitwę. Autorem 
jednej z nich jest ks. Antoni Langer, miejscowy ksiądz, 
a pochodzi ona z 1891 r. Są też setki innych wotów: 
ponad sto serc różnej wielkości, metalowe podobizny 
rąk i nóg, kobiece ozdoby w postaci pierścieni, korali 
i bransolet. Nie brakuje różańców, wizerunków Matki 
Boskiej i Trójcy Świętej. Szczególnym wotum jest po-
złacane serce ofiarowane przez ks. Wilhelma Karetę. 
Do innych należy strój biskupi, w który ubierana jest 
figurka św. Mikołaja lub XIX-wieczna kaplica św. Mikołaja 
w Uchylanach wybudowana w dowód wdzięczności za 
uratowanie życia mieszkańca Pierśćca. 

Podziwiając wota dziękczynne nasuwa się jedno 
stwierdzenie: to wdzięczność, matka wszystkich cnót, 
skłania ludzi do powrotu w święte miejsce i złożenie 
daru dziękczynnego. - Ciągle jeszcze mam z tym pro-

blem, bo niestety, nie wszyscy czują się zobowiązani do 
przekazania świadectwa o uzdrowieniu, i tylko nieliczni 
wracają tu ponownie – zaznacza ks. Paprocki. I nie 
chodzi o dary materialne, ale o pisemne oświadcze-
nie o rodzaju uzdrowienia. Ks. Paprocki gromadzi je 
w specjalnej teczce, która w czasie jego sześcioletniej 
posługi w Pieśćcu trochę się zapełniła. Tylko w 2016 r. 
trzy osoby złożyły świadectwo uzdrowienia dzięki 
wstawiennictwu św. Mikołaja: dwie z nowotworu, 
jedna ze śpiączki. 

Wdzięczność za odzyskane zdrowie okazał król 
Władysław IV, stały bywalec sanktuarium ze słynącym 
cudami obrazem Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku 
na Mazowszu. Widać modlitwy króla zostały wysłucha-
ne, bo w dowód wdzięczności pozostawił tu wielkie 
wykonane ze srebra wotum z wymownym tekstem 
„Bliski śmierci – otrzymał zdrowie”. 

Krystyna Stoszek

W naszej szkole jest jak w domu! Szczególnie tak 
ciepłą atmosferę odczuwaliśmy, gdy zbliżały się Święta 
Bożego Narodzenia. Bezpośrednio przed nimi,18 grud-
nia w OSP Rudnik, urządziliśmy Wigilię Szkolną, którą 
śmiało możemy nazwać rodzinną, gdyż przybyli na 
nią, oprócz dzieci i pracowników naszej szkoły, także 
rodzice, babcie, dziadkowie oraz wielu zacnych gości. 
Nasza Wigilia połączona była z okolicznościową aka-
demią związaną ze zbliżającym się świętem naszych 
seniorów: babć i dziadków. Były życzenia, modlitwa, 
łamanie się opłatkiem, wigilijne smakołyki i oczywiście 
prezenty. W trakcie świątecznego spotkania odbył się 
konkurs muzyczny – „Muzyka klasyczna w filmach.

Tuż przed rozpoczęciem ferii świątecznych, w ostat-
nim dniu – 22 grudnia, raz jeszcze w gronie naszej 
szkoły złożyliśmy sobie życzenia świąteczne, biorąc 
udział w wigilijkach klasowych.

Święta przeżyliśmy w gronie rodziny i przyjaciół, 
śpiewając kolędy i zajadając się świątecznymi 
specjałami. I tak nadszedł rok 2017 -  2 stycznia 

każdy z nas, rok starszy oraz kilka kilogramów 
cięższy, przybył na powrót do szkoły. Rozpoczęliśmy 
finisz pierwszego semestru nauki i gotowaliśmy się 
do następnej, tradycyjnej już imprezy, która była 
6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego 
w Naszej Kaplicy w Rudniku. Tym razem w boha-
terów Jasełek wcielili się oprócz dzieci, także ro-
dzice i niespodziewanie dobrze im poszło, chociaż 
trema była, że hej! Wszyscy aktorzy, jak to się mówi 
po góralsku, zagrali „z przytupem”. Cała impreza  
została przygotowana również w ramach projektu 
Dotyk dźwięków.

Jak święta to i kolęda, czyli wizyta duszpasterska. 
Nasi duszpasterze po Bożym Narodzeniu udają się 
z błogosławieństwem do naszych domostw. Również 
do naszej szkolnej rodziny 11 stycznia przybył z wizytą 
Ksiądz Proboszcz. Wspólnie modliliśmy się, a ksiądz 
obficie pokropił nas wodą święconą. Każde dziecko 
otrzymało obrazek i aniołka. Na koniec zaśpiewali-
śmy kolędę.
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I przyszły ferie zimowe. I mam nadzieję, że nie 
tylko będziemy śpiewać: „ulepimy dziś bałwanka”, ale 
wiele bałwanów i bałwanków pojawi się na śniegu 
w „Rudnickiej zimowej krainie”. A kiedy skończą się 
ferie i karnawał będzie w pełni, będzie bal nad bale 
– 23 lutego w szkole. Przybędą księżniczki, rycerze 
i smok. Będziemy się bawić i śmiać. Potem zapusty, 
tłusty czwartek i 1 marca Środa Popielcowa.

Zakończyliśmy realizację dwóch projektów. Pierwszy 
z nich to: muzyczny projekt „Dotyk Dźwięków”, czyli 
warsztaty muzyczne i zajęcia otwarte prowadzone 
przez studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-
nie, nauka gry na instrumentach, wspólne śpiewanie 
wszystkich pokoleń (zostały opracowane specjalne 
projektowe śpiewniki), koncert grupy muzycznej LUNA-
TYP z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wyjazd do 
Filharmonii Śląskiej w Katowicach i udział w specjali-
stycznych warsztatach, cykl zajęć prowadzonych przez 
wykwalifikowanego trenera dla trzech grup różnowie-
kowych, konkurs muzyczny z nagrodami pt. „Muzyka 
klasyczna w filmach”, przygotowanie przez dorosłych 
i najmłodszych mieszkańców Rudnika godzinnego 
przedstawienia - Jasełek, które zostały wystawione 
dla mieszkańców całej wsi oraz zaproszonych gości. 
W wyniku działań projektowych mieszkańcy bardzo 
się zintegrowali. Muzyka połączyła pokolenia, nauczyła 
poszukiwań piękna i pozwoliła pokonać bariery lęku 
i wstydu, zmotywowała mieszkańców do edukacji 
muzycznej i dostrzegania otaczającej muzyki poważnej 
w filmach, bajkach, a nawet reklamach. Ponadto odkryto 
wspaniałe talenty wokalne, które być może pozwolą 
w przyszłości utworzyć grupę muzyczną.

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy wsi 
od najmłodszego mieszkańca przez wszystkie pokolenia 
aż do seniorów.

Drugi z projektów to działania w ramach „Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Obejmowały 
one: warsztaty z zakresu pracy biblioteki pt. „Książka to 
mój przyjaciel”, dzień czytania dzieciom – cotygodnio-
we spotkanie z książką, którą czytali zaproszeni goście, 
powstała w każdej klasie mikrobiblioteka – półeczka 
z książkami zachęcającymi do czytania, lekturniczki 
- konkurs na najładniej prowadzony zeszyt lektur i nie 
tylko, konkursy czytelnicze ze znajomości lektur, „Wystawa 
młodego czytelnika” - plakat reklamujący przeczytaną 
przez ucznia książkę.

Projekt zrealizował postawione cele, którymi było: 
podniesienie atrakcyjności księgozbioru bibliotecznego 
– (został wzbogacony o 188 nowych pozycji: z literatury 
dziecięcej i młodzieżowej, albumy, audiobooki oraz 
lektury szkolne), wyrobienie nawyku czytania książek 
wśród dzieci i dorosłych, poznanie nowych technik 
czytania książek przez dzieci i dorosłych, rozwijanie 
różnorodnych zainteresowań uczniów poprzez sty-
mulację czytelnictwa. Dzięki programowi uczniowie 
samodzielnie próbują swoich sił w tworzeniu literatury. 
Program cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród 
dzieci i osób dorosłych.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy angażują się działalność naszej placówki.

Więcej informacji i zdjęć znajdą Państwo na stro-
nie internetowej naszej szkoły: psprudnik.strefa.pl. 
Zachęcamy do śledzenia wydarzeń także na facebooku 
Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku.

 Monika Tatka

1. W czwartek, 2 lutego - Święto Ofiarowania Pań-
skiego. 
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. 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. 16.00 - w Rudniku i 17.00 
- w kościele parafialnym będą poświęcone świece 
i książeczki dla dzieci kl. III, które w maju przy-
stąpią do I Komunii św. Na Msze św. zapraszamy 
dzieci wraz      z rodzicami. 
Składka w tym dniu przeznaczona jest na zako-
ny kontemplacyjne.

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

3. 3.  W sobotę, 11 lutego przypada wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Ojciec Święty 

Jan Paweł II ogłosił to liturgiczne wspomnienie jako 
Światowy Dzień Chorego.
Msza św. w intencji chorych i starszych parafian 
- w piątek 10 lutego o godz. 17.00 
Proszę, aby rodziny umożliwiły chorym i starszym 
parafianom uczestniczenie we Mszy św. i nabożeń-
stwie, w czasie którego będzie udzielony Sakrament 
Chorych i błogosławieństwo Lourdzkie.

4. W niedzielę, 26 lutego, przypada ostatnia niedzie-
la przed tegorocznym okresem wielkiego postu. 
Rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne. 
Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramen-
tu. Od tej niedzieli do soboty / 4. III. / - włącznie 
będzie trwał 50-ty Tydzień modlitw o trzeźwość 
narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne 
grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji 
nawrócenia grzeszników.
Na  sumie o godz. 11.00 - Chrzty i Roczki. Nauka 
chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w piątek,  
24 lutego po Mszy św. wieczornej.
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INTENCJE MSZALNE
01.02.2017 Środa
16.00 Rudnik: Za + Renatę Holisz, 2 siostry, + ojca Teofila.
17.00 Za + Danutę Cholewik - od rodziny Pławecki.

02.02.2017 I Czwartek ŚWIĘTO 
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

 8.00 Za + żonę Marię Szajter, teściów Annę, Ferdynanda 
Bierski, rodziców Marię, Józefa Szajter, dziadków 
i wszystkich ++ z rodziny.

16.00 Rudnik:
17.00 Za ++ Emilię, Emanuela Stoszek, ojca Władysława 

Morawiec; domostwo do Opatrzności Bożej.

03.02.2017 I Piątek
16.00 Rudnik: 
17.00 Msza św. szkolna: Za + Krzysztofa Klocka - od kole-

gów z kopalni ,,Pniówek”.

04.02.2017 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Franciszka, Elżbietę Szczerba, wnuka Alek-

sandra Skórkiewicza, ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

05.02.2017 V NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Józefa Herman, jego rodziców, teściów, brata 

Stanisława, szwagra Józefa Zorychtę, Adama, Mar-
tę Frejek, ++ dziadków z obu stron.

 9.30 Rudnik : Za ++ Adolfa Tomicę w 18 rocznicę śmier-
ci, żonę Marię, ojców z obu stron; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ Helenę Świetlicką, Kazimierza Bancewicza, 
++ z rodzin Nowak, Wojtasik, Wasilewski, Wik-
torię, Franciszka Śleziak, + Renatę, Władysława, 
braci Kazimierza, Emila i Bogdana, + Ks. Francisz-
ka Kubaloka.

16.30 Nieszpory
17.00 Z okazji 30 urodzin Moniki z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej.

06.02.2017 Poniedziałek Wspomnienie Świętych 
męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

 8.00 Za + Antoniego, ++ jego rodziców i teściów.
17.00 Za + Martę Walica - od rodzin Tengler i Tomica.

07.02.2017 Wtorek
 8.00 Za + Irenę Żyła - od sąsiadów z ul. Górnej 18, 23, 

29, 33
17.00 Za + Małgorzatę Parchańską - od rodziny Żyła.

08.02.2017 Środa
16.00 Rudnik: 
17.00 Za + Zbigniewa Kuchejdę - od rodzin Czempiel, 

Brachaczek i Chmiel. 

09.02.2017 Czwartek
17.00  1. Za + Krzysztofa Klocka - od Teresy i Jerzego. 
  2. Za ++ Teresę Gremlik, męża Józefa, ++ rodziców 

i rodzeństwo z obu stron. 

10.02.2017 Piątek Wspomnienie Św. Scholastyki, 
dziewicy

16.00 Rudnik: Za ++ Helenę Tomica, męża Karola, rodzi-
ców z obu stron, ++ Księży, którzy pracowali w na-
szej Parafii. 

17.00 Msza św. szkolna: W intencji Chorych

11.02.2017 Sobota Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes -- Światowy Dzień 
Chorego

 8.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patrycji 
z okazji urodzin. 

17.00 Za + męża Antoniego Szczypkę w 8 rocznicę śmier-
ci, jego rodziców, teściów, rodzeństwo oraz opiekę 
Opatrzności Bożej dla całej rodziny. 

12.02.2017 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Józefa, Joannę Kula, 

wnuka Jarosława, Józefa, Joannę Czyż, o Radość 
Nieba; domostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: 
11.00 Z okazji 25 rocznicy ślubu Ilony i Janusza z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej na dal-
szej wspólnej drodze. 

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Stanisława Kuczaj.

13.02.2017 Poniedziałek
 8.00 Za + Irenę Żyła - od koleżanek Marii Ociepka  

i Marii Mołek.
17.00 Za + Martę Walica - od Irminy i Ireneusza Ciemała 

z rodziną.

14.02. 2017 Wtorek Święto Świętych Cyryla, 
mnicha i Metodego, biskupa, Patronów 
Europy

 8.00 Za + Henryka Rudol w 1 rocznicę śmierci,  
++ jego rodziców i rodzeństwo, + Edwarda Żyłę, 
jego ojca Józefa.

17.00  Za ++ Justynę, Karola Węglarzy ++ Krzysztofa, 
Jana, Roberta, Annę, dusze w czyśćcu cierpiące.

15.02.2017 Środa
16.00 Rudnik: 
17.00 Za ++ Danutę Wawrzyczek, męża Franciszka  

- od rodziny Lincer. 

16.02.2017 Czwartek 
17.00 1. W 20 rocznicę ślubu Edyty i Zbigniewa z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże  
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błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny.
 2. Z okazji urodzin Krystiana, Magdaleny i Anny 

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

21.00 Apel Jasnogórski

17.02.2017 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Lidię Majkut, Annę Gabzdyl, dziad-

ków Otylię, Gustawa Wawrzyczek, Zofię, Józe-
fa Gabzdyl.

17.00  Msza św. szkolna: Za + ojca Janusza w 5 roczni-
cę śmierci, ++ Józefa, Franciszkę, Antoniego, Annę 
Foltyn, Karola, Annę Owczarzy, ++ dziadków z ro-
dzin Foltyn - Owczarzy; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

18.02.2017 Sobota
 8.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stani-

sławę, + Ojca Ottona.
17.00 Za + Edwarda Żyłę w 1 rocznicę śmierci.

19.02.2017 VII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 1. Za ++ Marię Sufa w 2 rocznicę śmierci, synów 

Karola i Andrzeja, ++ dziadków i teściów, + Krzysz-
tofa Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny ++ Księży 
pracujących w naszej Parafii oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2. Za + Irenę Żyła - od rodziny Sufa. 
 9.30 Rudnik: Za ++ rodziców Marię, Józefa Machej, Ju-

lię, Józefa Ogrocki, braci Władysława i Stanisława, 
bratową Bronisławę, ++ dziadków z obu stron, du-
sze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

11.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 25 rocz-
nicę ślubu Teresy i Stanisława z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla całej ro-
dziny.

 2. Z okazji 18 urodzin Joanny z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha Świętego 
w dorosłym życiu.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Emila Kuchejdę w 2 rocznicę śmierci. 

20.02.2017 Poniedziałek
 8.00 Za + Stanisława Botorek - od kuzynki Haliny  

Kuchejda z rodziną i rodziny Machej. 
17.00 Za ++ męża Bronisława Stuchlika w 8 rocznicę 

śmierci, rodziców Annę i Alojzego, brata Józefa, 
szwagierkę Halinę, ++ Helenę, Tadeusza Mitas, ro-
dziców Ćwięczków, brata Władysława oraz wszyst-
kich ++ z rodziny. 

21.02.2017 Wtorek
 8.00 Za + Stanisława Botorek - od rodzin Majętny  

i Machej.
17.00 Z okazji 80 urodzin Józefa z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogo-
sławieństwo na dalsze lata życia

22.02.2017 Środa ŚWIĘTO KATEDRY 
ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA

16.00 Rudnik: Za ++ Martę Szczypka, męża Augustyna, 
Anielę Brachaczek, 2 mężów, Emilię, Augustyna 
Szczypka, Elżbietę Bijok, Tadeusza Szczypkę, He-
lenę, Stanisława Biedrawa, Elżbietę, Józefa Lose; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Erwina Żyłę, rodziców, rodzeństwo, wszyst-
kich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.02.2017 Czwartek Wspomnienie Św. 
Polikarpa, biskupa i męczennika

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

 2. Za + Małgorzatę Parchańską - od rodzin Piekar 
i Kajura 

24.02.2017 Piątek 
16.00 Rudnik: Za ++ Bolesława Zahraj, żonę Annę, rodzi-

ców z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Msza św. - 6 tyg. 

25.02.2017 Sobota
 8.00 Za + Henryka Wawrzyczka w 3 rocznicę śmierci, 

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

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

26.02. 2017 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Ludmiłę Pupek, córkę Janinę, ++ rodziców 

i teściów.
 9.30 Rudnik: Za ++ Anielę Wawrzyczek w 19 rocznicę 

śmierci, męża Henryka, syna Henryka, zięcia Wła-
dysława, rodziców z obu stron, teściów, ++ Helenę, 
Tadeusza Mitas, + Ks. Józefa Adamczyka, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Nieszpory
17.00 Za + Małgorzatę Parchańską - od Firmy IMB Pod-

beskidzie

27.02.2017 Poniedziałek
 8.00 Za ++ Zofię Brychcy, męża Józefa, syna Franciszka, 

++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.
17.00 

28.02.2017 Wtorek
 8.00 Za ++ Bronisławę Karpińską w 6 rocznicę śmier-

ci, męża Franciszka, syna Jarosława, brata Rudolfa, 
rodziców, ++ Bronisława Stuchlika, Ks. Tadeusza 
Czerneckiego, siostrę Elżbietę. 

17.00 Za ++ Rozalię Majchrzak w 3 rocznicę śmierci, 
jej rodziców, teściów, ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 
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Spotkania:
SŁUŻBA LITURGICZNA – środa – po Mszy św.
MINISTRANCI RUDNIK – środa po Mszy św.
DZIECI MARYI – wtorek  – 12.30  - Szk. Podst.
DZIECI MARYI – RUDNIK – sobota 12.30 – Szk. Podst.
MŁODZIEŻ - piątek po Mszy św.
Wspólnota Różańcowa  – I sobota miesiąca   
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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

Liturgiczne obchody miesiąca:
02.02. – Święto Ofiarowania Pańskiego
06.02. – Wspomnienie Świętych męczenników Pawła 

Miki i Towarzyszy 
10. 02. – Wspomnienie Św. Scholastyki, dziewicy
11.02. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

z Lourdes
14.02. – Święto Świętych Cyryla, mnicha 

i Metodego, biskupa, patronów Europy  
22.02 – Święto Katedry Św. Piotra, Apostoła

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
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 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. 4 lutego od godz. 9.00 

03. II. –   Babilon   -  piątek
 ul. Skoczowska  2,  6, 8, 5 ;
 ul. Katowicka 13 
10. II. –   Babilon  -  piątek  
 ul. Graniczna  3A, 7, 9, 19  
 ul. Ks. Olszaka   86, 92, 78
17. II.  -   Babilon  -  piątek
 ul.  Ks. Olszaka  84, 80, 82, 64
 ul.  Młyńska  14, 18
24. II. –   Łubowiec   -  piątek
 ul. Długa  40, 44,  48, 50, 52   

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 lutego (tj. środa)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału
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Rekolekcje Wielkopostne
II Niedziela Wielkiego Postu

NIEDZIELA - 12 marca 2017
  7.30  Msza św. z nauką ogólną
  9.30  Msza św. z nauką ogólną  
 - Rudnik
11.00  Msza św. z nauką ogólną
16.00  Gorzkie Żale
17.00  Msza św. z nauką ogólną
18.00  Nauka dla mężczyzn
20.00  Apel Maryjny

PONIEDZIAŁEK  - 13 marca 2017
  7.15  Koronka do Bożego Miłosierdzia
  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.
17.45  Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00  Msza św. z nauką ogólną
19.00  Nauka stanowa dla kobiet
20.00  Apel Maryjny

WTOREK  -  14 marca 2017
  7.15  Koronka do Bożego Miłosierdzia 
  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.
17.45  Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00  Msza św. z nauką ogólną
19.00  Nauka stanowa dla młodzieży  
  szkół średnich, wyższych  
  i młodzieży pracującej
20.00  Apel Maryjny

ŚRODA  -  15 marca 2017 
- Zakończenie Rekolekcji 

  7.15  Koronka do Bożego Miłosierdzia 
  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.
17.45   Koronka do Bożego Miłosierdzia 
18.00  Msza św. z nauką ogólną

12, 13 marca 14, 15 marca

2017


