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NMP KRÓLOWEJ POLSKI - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps Jdt 13,18bcda.19-20; Kol 1,12-16; Ewangelia:  J 19,25-27
Oto Matka twoja. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, 
oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czyt.: Dz 15,1-2.22-29; Ps 67,2-3.5.8; Ap 21,10-14.22-23; Ewangelia:  J 14,23-29
Duch Święty nauczy was wszystkiego. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie 
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To 

wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. 
Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: 
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest 
ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”. 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Dz 1, 1-11; Ps47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 ; Ef 1, 17-23; Ewangelia:  Łk 24, 46-53
Jezus został uniesiony do nieba. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 
pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi 
jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Dz 2,1–11; Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34; 1 Kor 12,3b–7.12–13; Ewangelia:  J 20,19–23
Jezus daje Ducha Świętego. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: 

”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie 
Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Prz 8,22-31; Ps 8,4-5.6-7.8-9; Rz 5,1-5; Ewangelia:  J 16,12-15
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi. 
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od 

siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

PIĄTEK

3
Maj

Św. Konstytucji, Marii

NIEDZIELA

5
Maj

Ireny, Waldemara

NIEDZIELA

12
Maj

Dominika, Pankracego 

NIEDZIELA

19
Maj

Piotra, Mikołaja

NIEDZIELA

26
Maj

Filipa, Pauliny

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Rdz 14,18-20; Ps 110,1-2.3-4; 1 Kor 11,23-26); Ewangelia: Łk 9,11 b-17
Rozmnożenie chleba. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień 
począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech 
idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność; bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz 

On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść”. Oni odpowiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy 
i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych 
uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On 
wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, 
by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

CZWARTEK

30
Maj
Karola, 
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Maj miesiącem Maryi
Maj jest w Kościele miesiącem poświęconym szczegól-

nie Matce Bożej. W maju czcimy Ją jako Królową Polski, 
Wspomożycielkę wiernych i Matkę Kościoła, wspominamy 
także Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny. Pierwszego 
Maja rozpoczynamy majówki – nabożeństwa odprawiane 
wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i przydrożnych 
figurach. Wszędzie – jak Polska długa i szeroka – u stóp swej 
Matki gromadzą się wierni czciciele Maryi. 

Pierwsze wzmianki o maryjnym maju, możemy znaleźć już 
w V wieku. W Kościele Wschodnim istniał zwyczaj śpiewania 
pieśni ku czci Matki Chrystusa. Na Zachodzie poświęcono maj 
Matce Bożej dopiero na przełomie XIII i XIV w. Nabożeństwo 
majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześci-
jańskiej Europie. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa 
sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany 
miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce 
pt. Maj Duchowy. Za największego Apostoła nabożeństw majo-
wych uważa się Jezuitę O. Muzzarellego. W roku 1789 wydał on 
broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe. Rozesłał 
ją do wszystkich biskupów we Włoszech. Prowadził to nabo-
żeństwo w Rzymie. Odprawiał również nabożeństwo majowe 
w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży 
na koronację Napoleona Bonaparte. 

Oficjalnie nabożeństwo majowe zatwierdził Pius VII bullą 
z 25 marca 1815 r. Z kolei papież Pius IX zatwierdził obowiązu-
jącą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się 
z Litanii Loretańskiej do NMP, nauki kapłana oraz uroczystego 
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 

Pierwsze nabożeństwo majowe na ziemiach polskich zostało 
odprawione w roku 1838, najpierw u Jezuitów w Tarnopolu, 
potem u Misjonarzy w kościele Świętego Krzyża w Warszawie 
(1852 r.), następnie w Krakowie (1856 r.) i we Włocławku 
(1859 r.). W połowie XIX w. majówki odprawiane były już 
w wielu miastach, m.in. Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i we 
Lwowie. Od tamtego czasu kolejne pokolenia Polaków przy-
chodzą nieprzerwanie do Maryi i uświęcają maj modlitwami 
i pieśniami maryjnymi.

Tak wielu pieśni i sanktuariów maryjnych, jak Polacy, nie ma 
chyba żaden inny naród. Tylko u nas Matka Boża ma tyle imion: 
Częstochowska, Kalwaryjska, Licheńska, Piekarska, Gromniczna, 
Siewna…

Pamiętajmy, że Maryja ciągle wyprasza uzdrowienia, 
nawrócenia i opiekuje się tymi, którzy Ją o to proszą. Pod 
Jej czułym okiem dokonują się naprawdę wielkie rzeczy. 
Wykorzystajmy majowy czas, aby przez wstawiennictwo 
Maryi polecać Bogu tych, których kochamy i powierzać Mu 
swoje problemy, radości, siebie samych, rodziny, Parafię 
i naszą Ojczyznę.

Szczęść Boże
Ks. Proboszcz

  Majowe pozdrowienia

Gdy słońce rozświetla polanę majową,
Okrytą kwiatowym kobiercem,
To chwali świat cały Maryję Królową,
I każdy Jej daje swe serce.

 

Ku czci Jej słowiki śpiewają chórami,
A bez się fioletem odziewa,
A wiatr gna polami, łąkami, lasami,
I w drzewach gra, tańczy i śpiewa.

 

Pozdrawia Maryję szum górskich strumieni,
I huk fali morskiej, gdy wyje,
Co lata, co pływa, co stąpa po ziemi,
Wychwala Panienkę Maryję.

 

I ja Cię pozdrawiam, o Pani Przepiękna,
Pęk kwiatów dla Ciebie dziś niosę,
Przy Twojej kapliczce go kładę i klękam,
O błogosławieństwo Cię proszę.
                                     
                                   Justyna Cyrzyk
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NMP KRÓLOWEJ POLSKI - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps Jdt 13,18bcda.19-20; Kol 1,12-16; Ewangelia:  J 19,25-27
Oto Matka twoja. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, 
oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czyt.: Dz 15,1-2.22-29; Ps 67,2-3.5.8; Ap 21,10-14.22-23; Ewangelia:  J 14,23-29
Duch Święty nauczy was wszystkiego. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie 
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To 

wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. 
Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: 
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest 
ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”. 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Dz 1, 1-11; Ps47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 ; Ef 1, 17-23; Ewangelia:  Łk 24, 46-53
Jezus został uniesiony do nieba. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 
pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi 
jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Dz 2,1–11; Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34; 1 Kor 12,3b–7.12–13; Ewangelia:  J 20,19–23
Jezus daje Ducha Świętego. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: 

”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie 
Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Prz 8,22-31; Ps 8,4-5.6-7.8-9; Rz 5,1-5; Ewangelia:  J 16,12-15
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi. 
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od 

siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

PIĄTEK

3
Maj

Św. Konstytucji, Marii

NIEDZIELA

5
Maj

Ireny, Waldemara

NIEDZIELA

12
Maj

Dominika, Pankracego 

NIEDZIELA

19
Maj

Piotra, Mikołaja

NIEDZIELA

26
Maj

Filipa, Pauliny

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - UROCZYSTOŚĆ
Czyt.: Rdz 14,18-20; Ps 110,1-2.3-4; 1 Kor 11,23-26); Ewangelia: Łk 9,11 b-17
Rozmnożenie chleba. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień 
począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech 
idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność; bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz 

On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść”. Oni odpowiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy 
i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych 
uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On 
wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, 
by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

CZWARTEK

30
Maj
Karola, 
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WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Życie pokazuje, że spotkania bywają zazwyczaj radosne, ale rozstania – często smutne. Tymczasem apostołowie w czter-
dziestym dniu po Zmartwychwstaniu rozstali się z Jezusem, który został uniesiony do nieba, a oni – jak napisał św. Łukasz 
–„wrócili z wielką radością do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni wielbiąc i błogosławiąc Boga”.

Powrócę jeszcze do samej uroczystości Wniebowstąpie-
nia. Z upływem czasu zaczęto tego dnia urządzać procesje 
na pamiątkę drogi, którą pokonał Jezus z uczniami na Górę 
Oliwną, skąd wstąpił do nieba. Od V w. w dni poprzedzające, tj. 
poniedziałek, wtorek i środę odbywają się procesję błagalne 
o dobre urodzaje. Podobno zwyczaj ten narodził się w nękanej 
w tamtych czasach klęskami żywiołowymi  Francji. W Polsce 
przyjął się zwyczaj odbywania procesji  do kapliczek i krzyży 
przydrożnych, a dni te mają oficjalną nazwę: Dni modlitw 

o urodzaje, lub (starsza 
nazwa) – Dni Krzyżo-
we. Kapłani z wiernymi 
wychodzą w te dni ze 
świątyń i niosą symbo-
le Zmartwychwstałego 
Pana, śpiewając błagalną 
Litanię do Wszystkich 
Świętych.

Mnie osobiście najbar-
dziej utkwiły w pamię-
ci Dni Krzyżowe roku 
1980, kiedy to wyruszy-
ła procesja z naszego 
kościoła wraz ze sztan-
darem rolników (dopie-
ro co ufundowanym). 
Ks . Proboszcz zaprosił 
wówczas do udziału 
zarówno tych, którym 
zawdzięczamy chleb jak 
i tych, którzy nim się 
karmią. Były napraw-
dę tłumy ludzi – liczni 
jeszcze wtedy rolnicy 
i nierolnicy, był też aktyw 
Kółka Rolniczego.

Józef

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

ZAPROSZENIE
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 13.05.2013 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 
Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl

Uroczystość Wniebowstąpienie Pańskiego świętować 
będziemy 12 maja  (7 Niedziela Wielkanocna) Początki tego 
święta sięgają IV w. W wieku VII świętowanie wzbogacano 
wigilią, a w XI w. oktawą Wniebowstąpienia (jedno i drugie 
zniesiono w 1955 r.) 

Ta uroczystość jest dniem królewskiej intronizacji Chry-
stusa, tryumfem, jaki zgotował swemu Synowi Ojciec Niebie-
ski. Dlatego w naszych świątyniach będzie znów radość. 
„Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem, 
wykrzykujcie Bogu… Bóg 
wstępuje wśród radosnych 
okrzyków, przy dźwiękach 
trąby” – śpiewamy w psalmie 
w tym dniu, bo to jest także 
nasze zwycięstwo.

Przed swoim odejściem 
do Ojca, Zmartwychwstały 
Pan zapewniał apostołów: 
„Pożyteczne jest moje odej-
ście; nie zostawię was siero-
tami; pozostanę z wami; 
poślę wam Pocieszycie-
la; idę wam przygotować 
miejsce; przyjdę ponownie 
i zabiorę was do siebie.” 
Cieszyć powinniśmy się 
z zapewnienia, że Ktoś przy-
gotowuje dla nas mieszkanie 
na całą wieczność; w dodatku 
jest to mieszkanie nieznisz-
czalne – takie, o jakim ani 
ucho nie słyszało, ani jakiego 
żadne oko nie oglądało! Całe 
ziemskie życie powinniśmy 
więc ukierunkowywać na 
dojście do naszej niebieskiej 
Ojczyzny. 
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Modlitwa
Człowiek, gdy przestaje się modlić, zaniedbuje pierwsze trzy przykazania Dekalogu i traci wiarę. O potrzebie 

modlitwy mówił Pan Jezus. On też uczył, jak mamy się modlić. Sam też często się modlił, zwłaszcza przed doniosłymi 
wydarzeniami w Jego życiu.

światu nowo wybrany papież Franciszek, który w pierwszym 
swoim wystąpieniu prosił o modlitwę za siebie.

W maju nasi czcigodni Duszpasterze obchodzą swoje 
święto. 16 maja imieniny obchodzi nasz proboszcz, ksiądz 
dziekan Andrzej, a 11 maja jubileusz swoich urodzin będzie 
świętował ksiądz Michał. Wiem, że wielu parafian modli się 
za naszych Kapłanów, o czym świadczą chociażby grupy 
modlitewne „Margaretki”. Niech ta modlitwa trwa i aby 
tej modlitwy było jeszcze więcej. Mamy osiem Róż Żywe-
go Różańca, pokaźną grupę ministrantów, Dzieci Maryi, 
młodzież oazową. Wszyscy – poświęćmy naszym Kapłanom 
chwile modlitwy – uczestnicząc w nabożeństwach majowych, 
czerwcowych, służąc przy ołtarzu, ofiarując nasze trudy 
codzienne, sumiennie wypełniając nasze obowiązki – za 
naszych Duszpasterzy.

Jeśli kogoś kochamy, to chcemy być w Jego obecności 
i rozmawiać z nim. Modlitwa jest takim przebywaniem 
w obecności Boga i rozmową, choć niekoniecznie musi ona 
być potokiem słów. Rozmowa polega nie tylko na mówieniu, 
ale i słuchaniu. Rozmowa z Bogiem nie polega na bezmyślnym 
powtarzaniu wyuczonych formułek. Ważne jest, by rodziła 
się i wypływała z serca.

To dobrze, gdy modlimy się za siebie, ale winniśmy 
pamiętać, że pozostajemy we wspólnocie braci Chrystusa, za 
których jesteśmy odpowiedzialni. Nikt z nas nie jest samotną 
i samowystarczalną wyspą. Bliźni potrzebują naszej modli-
twy. Szczególnie oczekują za nią: papież, biskupi i kapłani.

Nie zapomnę ostatnich rekolekcji wielkopostnych. Na 
zakończenie, w ostatnim słowie pożegnalnym, jezuita, 
O. Józef, prosił nas o modlitwy w Jego intencji. Tak się też 
złożyło, że w godzinę po Jego odjeździe, ogłoszony został 

Pragnę też zadedykować naszym najdroższym Kapłanom fragment modlitwy bł. Jana Pawła II, jaką skierował do Kapła-
nów w Orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania w roku 2004. Oto ona:

„Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, 
którzy odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do 
misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie 
miłosierny i święty nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa! Pomagaj 
tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach, spraw, by kontemplując 
Twoje oblicze przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra 
Twego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem 
Świętym na wieki wieków. Amen.”

Józef

Czcigodni nasi Duszpasterze – 
księże kanoniku Andrzeju i księże Michale, 

w imieniu całej Parafii i całej Redakcji z okazji 
Waszych uroczystych Świąt w maryjnym miesiącu 

składam gorące życzenia: 
Niech Bóg obdarza Was zdrowiem  

i potrzebnymi łaskami, aby Wasze głoszenie Ewangelii  
i sakramentalne posługi przyniosły obfite owoce  

i uświęcały nas.
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WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Życie pokazuje, że spotkania bywają zazwyczaj radosne, ale rozstania – często smutne. Tymczasem apostołowie w czter-
dziestym dniu po Zmartwychwstaniu rozstali się z Jezusem, który został uniesiony do nieba, a oni – jak napisał św. Łukasz 
–„wrócili z wielką radością do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni wielbiąc i błogosławiąc Boga”.

Powrócę jeszcze do samej uroczystości Wniebowstąpie-
nia. Z upływem czasu zaczęto tego dnia urządzać procesje 
na pamiątkę drogi, którą pokonał Jezus z uczniami na Górę 
Oliwną, skąd wstąpił do nieba. Od V w. w dni poprzedzające, tj. 
poniedziałek, wtorek i środę odbywają się procesję błagalne 
o dobre urodzaje. Podobno zwyczaj ten narodził się w nękanej 
w tamtych czasach klęskami żywiołowymi  Francji. W Polsce 
przyjął się zwyczaj odbywania procesji  do kapliczek i krzyży 
przydrożnych, a dni te mają oficjalną nazwę: Dni modlitw 

o urodzaje, lub (starsza 
nazwa) – Dni Krzyżo-
we. Kapłani z wiernymi 
wychodzą w te dni ze 
świątyń i niosą symbo-
le Zmartwychwstałego 
Pana, śpiewając błagalną 
Litanię do Wszystkich 
Świętych.

Mnie osobiście najbar-
dziej utkwiły w pamię-
ci Dni Krzyżowe roku 
1980, kiedy to wyruszy-
ła procesja z naszego 
kościoła wraz ze sztan-
darem rolników (dopie-
ro co ufundowanym). 
Ks . Proboszcz zaprosił 
wówczas do udziału 
zarówno tych, którym 
zawdzięczamy chleb jak 
i tych, którzy nim się 
karmią. Były napraw-
dę tłumy ludzi – liczni 
jeszcze wtedy rolnicy 
i nierolnicy, był też aktyw 
Kółka Rolniczego.

Józef

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

ZAPROSZENIE
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 13.05.2013 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 
Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl

Uroczystość Wniebowstąpienie Pańskiego świętować 
będziemy 12 maja  (7 Niedziela Wielkanocna) Początki tego 
święta sięgają IV w. W wieku VII świętowanie wzbogacano 
wigilią, a w XI w. oktawą Wniebowstąpienia (jedno i drugie 
zniesiono w 1955 r.) 

Ta uroczystość jest dniem królewskiej intronizacji Chry-
stusa, tryumfem, jaki zgotował swemu Synowi Ojciec Niebie-
ski. Dlatego w naszych świątyniach będzie znów radość. 
„Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem, 
wykrzykujcie Bogu… Bóg 
wstępuje wśród radosnych 
okrzyków, przy dźwiękach 
trąby” – śpiewamy w psalmie 
w tym dniu, bo to jest także 
nasze zwycięstwo.

Przed swoim odejściem 
do Ojca, Zmartwychwstały 
Pan zapewniał apostołów: 
„Pożyteczne jest moje odej-
ście; nie zostawię was siero-
tami; pozostanę z wami; 
poślę wam Pocieszycie-
la; idę wam przygotować 
miejsce; przyjdę ponownie 
i zabiorę was do siebie.” 
Cieszyć powinniśmy się 
z zapewnienia, że Ktoś przy-
gotowuje dla nas mieszkanie 
na całą wieczność; w dodatku 
jest to mieszkanie nieznisz-
czalne – takie, o jakim ani 
ucho nie słyszało, ani jakiego 
żadne oko nie oglądało! Całe 
ziemskie życie powinniśmy 
więc ukierunkowywać na 
dojście do naszej niebieskiej 
Ojczyzny. 
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TYLKO DZIŚ MOGĘ KOCHAĆ
Orędzie z 16 maja 1987  roku do Jeleny

Drogie dzieci! Kiedy Bóg wzywa ludzi, to naprawdę wielka sprawa. Pomyślcie jak smutno byłoby przepuścić 
okazje, jakich dostarcza wam Bóg, nie wykorzystać ich! Nie czekajcie więc na jutro, czy na pojutrze. Już teraz 
powiedzcie  „tak”  Jezusowi. I niech to „tak” będzie na zawsze.

„Jako Matka proszę was, otwórzcie serce, dajcie mi je i nie bójcie się niczego. Będę z wami i będę was uczyć, 
jak stawiać Jezusa na pierwszym miejscu. Nauczę was, jak Go kochać i jak całkowicie do Niego należeć. Zrozum-
cie drogie dzieci, że bez mojego Syna nie ma zbawienia. Potrzebujecie uznania, że On to wasz początek i wasz 
koniec. Tylko z taką wiedzą możecie być szczęśliwi i osiągnąć życie wieczne. Ja jako wasza Matka właśnie tego 
dla was pragnę”(orędzie z 18 marca 2002 do Mirjany).

w Jego ręce. Nie traćcie ani sekundy. Wierzcie mi, nie wiecie, 
jak długo jeszcze będziecie żyli. Byłem letnim księdzem, gdy 
ledwo uniknąłem śmierci. Gdybym wtedy umarł, zmarno-
wałbym życie. Gdy przychodzi koniec, liczy się jedna jedyna 
rzecz: życie przeżyte dla Boga. Nie znacie dnia ani godziny. Nie 
czekajcie. Żyjcie dla Boga, szukajcie Go, kochajcie. Uczyńcie 
to dzisiaj, nie jutro. Nie wiecie, czy jutro nadejdzie.

To, co mówi nieprzyjaciel, jest dokładnie odwrotne i wielu 
go słucha:

- Poczekaj – sugeruje – uczynisz to dobro później, dziś nie 
jesteś jeszcze gotowy.

Ona lubi prowadzić
Co robić? Jaką drogę wybrać? Jaki obrać kierunek? Tak 

wielu młodych i nie tylko młodych stawia te pytania, myśląc 
o przyszłości. 

W Medjugorje Clotilde, młoda Francuzka, niepokoiła się 
tym, że nie zna zamysłu Boga dotyczącego jej życia aż do 
dnia, gdy otrzymała łaskę pokoju dzięki pewnemu świętemu 
księdzu:

- Wieczorem – powiedział jej – gdy wsiadasz do samo-

Ojciec Mike (Kanada) ma wielki 
wpływ na młodych przyjeżdżających do 
Medjugorje, szczególnie odkąd opowie-
dział im swoją historię:

Został wyświęcony na kapłana 
w wieku dwudziestu sześciu lat, a sześć 
miesięcy później miał groźny wypadek 
samochodowy. Był umierający, znalazł 
się w tunelu światła i wiedział, że jest 
to brama nieba. Doświadczył tak inten-
sywnej radości i tak wielkiej pełni, jakiej 
nigdy wcześniej nie zaznał. Wiedział, 
że spotka Pana, i wypełniał go pokój. 
Wtedy jednak zrozumiał, ze Pan prosi 
go, by wrócił na ziemię, ponieważ nie 
dokończył swego dzieła. Opowiada, że 
po „powrocie na ziemię” było w nim 
wielkie pragnienie mówienia wszyst-
kim tym, których spotka, że życie jest 
krótkie, że Bóg istnieje, i że nie powin-
niśmy tracić ani jednej chwili na rzeczy 
mało ważne. W takim stanie ducha obudził się w szpitalu. 
Jednak w czasie rekonwalescencji, która trwała niemal rok, 
ojciec Mike nikomu nie powiedział o tym, co przeżył. Przez 
cały ten rok czuł się zagubiony, niepewny. Czuł tęsknotę za 
niebem. Potem, pewnego dnia jeden z parafian zaprosił go 
do Medjugorje. Mike’a to nie interesowało, ale z grzeczności 
zajrzał do kalendarza. Widząc, że ma w tych dniach wolne, 
postanowił pojechać. Podróż do Europy, za darmo, czemu 
nie?

W Medjugorje Gospa pomogła mu odnaleźć sens życia. 
Ojciec Mike dosłownie się w Niej zakochał. Ledwie mógł to 
uczucie w sobie pomieścić. Podczas konferencji ojca Jozo 
zrozumiał: Jezus chciał, żeby dzielił się z innymi tym, co 
przeżył, umierając. Od tej pory był w Medjugorje trzydzieści 
cztery razy. 

Zwracając się do młodych, którzy przyjechali powierzyć 
Gospie swoje życie i powołanie, prosił ich:

- Nie odkładajcie na później chwili, gdy oddacie życie 
Jezusowi. Nie mówcie: „Jak zrobię dyplom, oddam życie Bogu 
i będę Mu służył… jak się ożenię, będę mógł służyć Bogu… jak 
skończę studia będę gotowy pełnić wolę Bożą”. Nie! Zdecy-
dujcie się od razu żyć dla Jezusa. Teraz złóżcie wasze życie 
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chodu, żeby przejechać z Avignonu do Marsylii, światła nie 
oświetlają całych stu kilometrów, jakie masz przemierzyć. 
Oświetlają tylko ten kawałek drogi, który musisz widzieć. 
Gospa robi to samo, kiedy cię prowadzi. Prowadzi cię do nieba, 
ale oświetla tylko ten kawałek drogi, który musisz widzieć, 
żeby iść naprzód. I nie próbuj zobaczyć, co jest kilometr dalej, 
bo nie zauważysz oświetlonego zakrętu, który jest przed 
tobą. Nie miej też oczu utkwionych w lusterko wsteczne, nie 
patrz w tył, bo wpadniesz na drzewo. Żyj dniem dzisiejszym 
i zaufaj Jej!

Cztery lata później Clotilde stwierdziła: „Ta rada zmieniła 
moje życie, złożyłam moją przyszłość w ręce Matki Bożej; 
wtedy niepokój i lęk ustąpiły miejsca głębokiej radości, że 
czuję się z Nią bezpiecznie. Kilka tygodni po rozmowie z tym 
księdzem Jezus wezwał mnie, by dokonać radykalnego zwrotu 
w życiu w Jego kierunku. Na szczęście byłam na to otwarta, bo 
inaczej nie umiałabym ani usłyszeć, ani przyjąć jego wezwa-
nia, a jeszcze mniej odpowiedzieć na nie „tak”.

Modlę się za młodych, żeby zawierzyli swoją przyszłość 
Gospie, by przestali się zamartwiać, bo oddać się Jej, to czuć 
się bezpiecznym. kiedy włączacie światła samochodu, odnów-
cie wasze „tak” Gospie, żeby żyć dniem dzisiejszym. Trzeba 
przyznać, że w swoim sposobie prowadzenia Gospa osiąga 
czasem maestrię, przy której bledną słynni Michael i Ralph 
Schumacher na ferrari.

Uczyń ze mnie księdza!

Ojciec Joseph Quinn z Irlandii przyjechał do Medjugorje 
podziękować Matce Bożej. Bardzo młodo zaczął włączać 
światła, pozwalając, żeby to Ona prowadziła. Mały Joseph 
miał dziewięć lat, gdy jego wujek przygotowywał się by 
odbyć pielgrzymkę do Lourdes, ponieważ był chory na raka. 
Joseph ze zdziwieniem obserwował, jak sąsiedzi i przyjaciele 
przychodzili do wujka i dawali mu tajemnicze koperty. Matka 
wytłumaczyła mu, że osoby te przekazywały w ten sposób 
Matce Najświętszej swoje prośby, by je przeczytała i odpo-
wiedziała na nie zgodnie z wolą Bożą. 

W głowie dziecka zrodziła się wówczas myśl. Nie mówiąc 
nic nikomu pobiegł do swojego pokoju i napisał najpiękniej 
jak potrafił: „Kochana Maryjo! Zrób ze mnie księdza. Joseph”. 
W tych czasach Joseph niezbyt starannie odmawiał różaniec, 
mimo wszystko jednak brał udział w rodzinnej modlitwie. 
Choć jeszcze nie modlił się sercem, wiedział od mamy, że 
Maryja Panna jest wspaniałą kobietą. Wysłuchała jego dzie-
cięcej prośby: został wyświęcony na kapłana w 1995 roku. 

Dziś ojciec Joseph promieniuje radością z tego, że jest 
księdzem. „Dla mnie – mówi – zmieniać chleb w Ciało Chry-
stusa i wino w Jego Krew to przeżycie za każdym razem 
wstrząsające”.

z „Ukryte Dzieciątko z Medjugorie”, 
s. Emmanuel Maillard, Alina

Uroczystość  Bożego Ciała, przypada w tym roku jeszcze 
w maju. Jest to dzień, w którym ukryty pod postacią Chleba 
Chrystus opuszcza tabernakulum i wychodzi do nas, na nasze 
ulice. My, uczestnicy tej procesji dajemy świadectwo naszej 
wiary w żywą i realną obecność Jezusa Zmartwychwstałego 
w Najświętszym Sakramencie, modląc się i śpiewając.

Co oznacza skrót JHS, umieszczony na tabernakulach, hostiach, paramentach 
i szatach liturgicznych? Pochodzenie tego chrystogramu ma nie do końca wyjaśnioną genezę i wg  ks. Janusza 
Sądela (Źródło 28/2010) istnieje kilka hipotez na jej temat.

Pierwsi chrześcijanie posługiwali się dwoma symbolami: graficznym (rysunek ryby) i pisanym JHS (od 
greckiego słowa JCHTHYS = ryba). Chrześcijanie z kolejnych liter tego wyrazu wyprowadzili wyznanie wiary: 
„Jesou Christos Theou Hyios Soterion” – w tłumaczeniu na polski: „Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel.”

Z kolei cesarz Konstantyn Wielki przed bitwą z Maksencjuszem w 312 r. miał podobno we śnie ujrzeć 
na płonącym krzyżu napis: „In hoc signum [Vicens]” – „W tym znaku zwyciężysz.”

Z całą pewnością JH w chrystogramie oznacza Jezus Chrystus. „S” – prawdopodobnie pochodzi od grec-
kiego „Soterion” = Zbawiciel.

Spotkać też można inne tłumaczenie skrótu JHS – jako „Jesus Hominum Salvator (łac.) – w tłumaczeniu 
na nasz język – „Jezus Ludzi Zbawiciel.”

Symbol JHS jest też od XVII w. godłem Zakonu Jezuitów.

opracował Józef

Boże Ciało
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TYLKO DZIŚ MOGĘ KOCHAĆ
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okazje, jakich dostarcza wam Bóg, nie wykorzystać ich! Nie czekajcie więc na jutro, czy na pojutrze. Już teraz 
powiedzcie  „tak”  Jezusowi. I niech to „tak” będzie na zawsze.

„Jako Matka proszę was, otwórzcie serce, dajcie mi je i nie bójcie się niczego. Będę z wami i będę was uczyć, 
jak stawiać Jezusa na pierwszym miejscu. Nauczę was, jak Go kochać i jak całkowicie do Niego należeć. Zrozum-
cie drogie dzieci, że bez mojego Syna nie ma zbawienia. Potrzebujecie uznania, że On to wasz początek i wasz 
koniec. Tylko z taką wiedzą możecie być szczęśliwi i osiągnąć życie wieczne. Ja jako wasza Matka właśnie tego 
dla was pragnę”(orędzie z 18 marca 2002 do Mirjany).

w Jego ręce. Nie traćcie ani sekundy. Wierzcie mi, nie wiecie, 
jak długo jeszcze będziecie żyli. Byłem letnim księdzem, gdy 
ledwo uniknąłem śmierci. Gdybym wtedy umarł, zmarno-
wałbym życie. Gdy przychodzi koniec, liczy się jedna jedyna 
rzecz: życie przeżyte dla Boga. Nie znacie dnia ani godziny. Nie 
czekajcie. Żyjcie dla Boga, szukajcie Go, kochajcie. Uczyńcie 
to dzisiaj, nie jutro. Nie wiecie, czy jutro nadejdzie.

To, co mówi nieprzyjaciel, jest dokładnie odwrotne i wielu 
go słucha:

- Poczekaj – sugeruje – uczynisz to dobro później, dziś nie 
jesteś jeszcze gotowy.

Ona lubi prowadzić
Co robić? Jaką drogę wybrać? Jaki obrać kierunek? Tak 

wielu młodych i nie tylko młodych stawia te pytania, myśląc 
o przyszłości. 

W Medjugorje Clotilde, młoda Francuzka, niepokoiła się 
tym, że nie zna zamysłu Boga dotyczącego jej życia aż do 
dnia, gdy otrzymała łaskę pokoju dzięki pewnemu świętemu 
księdzu:

- Wieczorem – powiedział jej – gdy wsiadasz do samo-

Ojciec Mike (Kanada) ma wielki 
wpływ na młodych przyjeżdżających do 
Medjugorje, szczególnie odkąd opowie-
dział im swoją historię:

Został wyświęcony na kapłana 
w wieku dwudziestu sześciu lat, a sześć 
miesięcy później miał groźny wypadek 
samochodowy. Był umierający, znalazł 
się w tunelu światła i wiedział, że jest 
to brama nieba. Doświadczył tak inten-
sywnej radości i tak wielkiej pełni, jakiej 
nigdy wcześniej nie zaznał. Wiedział, 
że spotka Pana, i wypełniał go pokój. 
Wtedy jednak zrozumiał, ze Pan prosi 
go, by wrócił na ziemię, ponieważ nie 
dokończył swego dzieła. Opowiada, że 
po „powrocie na ziemię” było w nim 
wielkie pragnienie mówienia wszyst-
kim tym, których spotka, że życie jest 
krótkie, że Bóg istnieje, i że nie powin-
niśmy tracić ani jednej chwili na rzeczy 
mało ważne. W takim stanie ducha obudził się w szpitalu. 
Jednak w czasie rekonwalescencji, która trwała niemal rok, 
ojciec Mike nikomu nie powiedział o tym, co przeżył. Przez 
cały ten rok czuł się zagubiony, niepewny. Czuł tęsknotę za 
niebem. Potem, pewnego dnia jeden z parafian zaprosił go 
do Medjugorje. Mike’a to nie interesowało, ale z grzeczności 
zajrzał do kalendarza. Widząc, że ma w tych dniach wolne, 
postanowił pojechać. Podróż do Europy, za darmo, czemu 
nie?

W Medjugorje Gospa pomogła mu odnaleźć sens życia. 
Ojciec Mike dosłownie się w Niej zakochał. Ledwie mógł to 
uczucie w sobie pomieścić. Podczas konferencji ojca Jozo 
zrozumiał: Jezus chciał, żeby dzielił się z innymi tym, co 
przeżył, umierając. Od tej pory był w Medjugorje trzydzieści 
cztery razy. 

Zwracając się do młodych, którzy przyjechali powierzyć 
Gospie swoje życie i powołanie, prosił ich:

- Nie odkładajcie na później chwili, gdy oddacie życie 
Jezusowi. Nie mówcie: „Jak zrobię dyplom, oddam życie Bogu 
i będę Mu służył… jak się ożenię, będę mógł służyć Bogu… jak 
skończę studia będę gotowy pełnić wolę Bożą”. Nie! Zdecy-
dujcie się od razu żyć dla Jezusa. Teraz złóżcie wasze życie 



8
M

aj
 2

01
3 

 A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
GWIAZDY KATOLICKIEJ POLSKI - Św. Stanisław Szczepanowski

GWIAZDY KATOLICKIEJ POLSKI

Św. Stanisław Szczepanowski  
biskup, męczennik (1030 lub 1035, zm. 1079)

Odważne wystąpienie biskupa w obronie niesłusznie prześla-
dowanych, Bolesław Szczodry poczytał za bunt i zdradę. Dla 
bezpieczeństwa biskup usunął się z katedry na Skałkę i tam 
zamieszkał przy kościele św. Michała. Reakcja ze strony króla 
była natychmiastowa: 11 kwietnia 1079 r. wpadł na Skałkę do 
kościoła św. Michała i w czasie Mszy św. ugodził śmiertelnie 
w głowę św. Stanisława. Potem zaś kazał drużynie swojej ciało 
Świętego poćwiartować. Zbrodnia króla wywołała w kraju 
powszechne oburzenie,  a ponieważ Bolesław nie chciał 
wyrazić skruchy z powodu grzechu zabójstwa i nie podjął 
publicznej pokuty, został pozbawiony władzy i z rodziną 
musiał uciekać na Węgry.

Męczeństwo Stanisława ze Szczepanowa dowodzi, że 
Kościół polski, stając w obronie społeczeństwa i odważnie 
sprzeciwiając się niegodziwemu postępowaniu władcy, który 

kierował się zemstą oraz 
łamał prawa zwyczajo-
we, zdobył się po raz 
pierwszy na niezależ-
ność wobec władzy 
monarszej. W posta-
wie św.  Stanisława 
wyrażała się troska 
Kościoła i o żywotne 
sprawy społeczeństwa 
i narodu, w szczególno-
ści o chrześcijański ład 
moralny w państwie. 
W wydarzeniach roku 
1079 ukazała się w pełni 
wrażliwość polskiego 
Kościoła na niespra-
wiedliwość rządzących 
i krzywdy doznawane 
przez społeczeństwo.

W  Po l s c e  d z i e ń 
św. Stanisława, biskupa 

i męczennika jest dniem patronalnym. Obchodzi się go jako 
uroczystość obok dni św. Wojciecha i NPM Królowej Polski. 
O popularności św. Stanisława Szczepanowskiego w Polsce 
świadczy również to, że jego imię należy do najczęściej 
spotykanych - tak u mężczyzn jak i u kobiet. Topografia 
polska zna aż 195 miejsc, których nazwę zawdzięcza się 
Stanisławowi. W naszej Ojczyźnie 270 kościołów wysta-
wiono ku czci św. Stanisława. Obecnie grób św. Stanisława 
jest umiejscowiony w samym sercu polskości - w katedrze 
na Wawelu.

       
   Władysław

Datę urodzenia Świętego umieszcza się obecnie między 
latami 1030-1035. Miał pochodzić z rodziny rycerskiej 
Turzynów zamieszkałych we wsiach, Raba i Szczepanów koło 
Bochni. Przypuszcza się, że pierwsze studia odbył w opactwie 
tynieckim, a potem za granicą w Belgii i Paryżu. Święcenia 
kapłańskie otrzymał ok. roku 1060. Po powrocie do kraju 
biskup Lambert Suła mianował św. Stanisława kanonikiem 
katedry krakowskiej. Po śmierci Lamberta (1070 r.) Stanisław 
został wybrany jego następcą. Dzięki poparciu Bolesława 
Śmiałego udało się wskrzesić metropolię gnieźnieńską i w ten 
sposób uniezależnić Polskę od metropolii magdeburskiej. 
Początkowo musiała istnieć przyjaźń pomiędzy biskupem 
krakowskim, a królem Bolesławem Śmiałym. Trwała jednak 
krótko i zamieniła się w tragiczny koniec.

Zbyt intensywna polityka zagraniczna Bolesława Śmiałe-
go, połączona z długo-
trwałymi i dalekosięż-
nymi wyprawami mili-
tarnymi, powodowała 
nadmierne obciążenie 
ludności oraz napię-
cia między społeczeń-
stwem i królem. Wg 
relacj i  kronikarza 
Wincentego Kadłub-
ka w czasie nieobec-
ności króla w kraju 
szerzył się bandytyzm 
i rozbój. Wiarołomne 
żony zdradzały mężów. 
Kiedy w czasie ostat-
niej wyprawy ryce-
rze błagali króla, by 
powrócił do kraju, ten 
jednak bawił w Kijo-
wie jeszcze szereg 
miesięcy. Spowodo-
wało to, że część rycerstwa potajemnie, samowolnie bez 
zgody króla powróciło do kraju, aby bronić swych posiadłości. 
Bolesław Śmiały po powrocie z Kijowa zaczął krwawo prze-
śladować zbuntowaną ludność, jak i zbiegłych z wyprawy 
rycerzy. Kazał wiarołomnym żonom za karę karmić piersią 
zwierzęce szczenięta, a dzieci zrodzone w grzechu zabijać. 
Wywołać to miało powszechne oburzenie. W obronie prze-
śladowanych wystąpił biskup krakowski Stanisław ze Szcze-
panowa. Najpierw publicznie upomniał monarchę i wezwał 
go do zaprzestania prześladowań. Gdy to nie poskutkowało, 
biskup krakowski zagroził królowi ekskomuniką, która 
wykluczała go z Kościoła i pozbawiła równocześnie władzy. 

Obraz - Zabójstwo św. Stanislawa. Jan Matejko
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OCZY SUMIENIA

Jeśli sumieniu brak jest przykazań, jeśli dało się uwieść paplaninie świata, jeśli zamilkło, bo niczego nie jest już pewne 
- to może jeszcze w czyimś spojrzeniu odnajdzie drogowskaz, wyrzut, pochwałę, wstyd... Tak, ale w czyim spojrzeniu?

czy z dziecięcych bajek? Nie, z dobrocią jego matki, bo ona 
była taka żywa, bliska, obecna... zwłaszcza w jej wzroku. Teraz 
zrozumiał, dlaczego to spojrzenie Madonny tak go niepokoiło. 
Było dobre, ale i wymagające. Niegodzące się z tym, co jego 
matkę tak smuciło. Czyżby jego matka „użyczyła” tego spoj-
rzenia Madonnie? A może było dokładnie odwrotnie? Wziął 
ten obraz i fotografię matki. Zaniósł je do znanego artysty 
malarza z prośbą, by ten z tych dwóch twarzy namalował 
jedną w zamykanym medalionie. Artysta stworzył małe arcy-
dzieło ze szczególnym wyrazem oczu. Każdego wieczoru więc 
teraz siadał i wpatrywał się w te oczy. Biznes już nie szedł 
tak dobrze, ale on był spokojniejszy, pogodniejszy. Zaczął 
odwiedzać rodzinę, przyjaciół... a w rocznicę śmierci matki 
wyciągnął jej różaniec...

Żyjemy na tym świecie, nie myśląc o śmierci, nie chcemy 
słyszeć pięści, która w nas wciąż wali, ale nasze sumienie 
ciągłym światłem świeci, na każdym skrzyżowaniu sygnałem 
się pali.

Bo nawet tacy ludzie, którym kłamstwo drogie, lecz całkiem 
niedawno honor jeszcze mieli, jeżeli nie są w stanie sumienia 
czuć w sobie, to giną bardzo szybko wśród jego topieli.

   Irena

Oczy sumienia

I znów Maryjny maj, a w nim nie przypadkowo obcho-
dzony - Dzień Matki. Słowo Mama wywołuje w nas uczucie 
przeogromnej wdzięczności, miłości, oddania bez reszty, 
wielkiej dobroci. Tyle wierszy, piosenek, książek zostało 
napisanych o Niej, jednak nie sposób wyrazić całej miłości 
i wdzięczności za trud wychowania, poświęcenia, trosk o tyle 
spraw materialnych, a przede wszystkim za cierpliwe wska-
zywanie kierunku do Boga.

Za to wszystko Dziękujemy Ci Mamo, a opowiadanie pt: 
„Oczy sumienia” brata Tadeusza Rucińskiego, niech budzi 
nasze sumienia, gdy znajdziemy się w niebezpiecznych 
zawiłościach współczesnego świata.

To był człowiek biznesu. Małego, co prawda, ale rosnącego 
z dnia na  dzień, więc wymagającego sporego poświęcenia. 
Unikał więc kobiet, nie chcąc się zakochać i nie myślał o zakła-
daniu rodziny, bo jednego z drugim pogodzić nie można. Po 
za tym świetnie się sprawdzał i realizował w tym twardym, 
czasem bezwzględnym świecie, czując się prawdziwym 
mężczyzną - takim bez sentymentów i rozterek serca. Senty-
ment miał tylko do ludowych świątków, których zebrał już 
sporą kolekcję. Któregoś dnia kupił na jarmarku od jakiegoś 
obdartusa malowaną na szkle ikonę chłopskiej Madonny. 
Miała ona dobrotliwą twarz spracowanej wieśniaczki, 
w chuścinie i ze sznurem korali na szyi. W pokoju, gdzie 
na półkach stały rzędy drewnianych muzykantów, Żydków, 
aniołów i diabełków, szukał miejsca dla tej Madonny, którą 
nazwał Dobrą. Zawiesił ją na oknie, by słońce rozświecało jej 
twarz, patrzącą jakby wciąż ku dobrej stronie świata i czło-
wieka. Lecz ta dobroć, zamiast uspokajać go, przyprawiała 
coraz częściej o dziwny niepokój, a nawet jakiś nieokreślony 
ból, gdzieś w środku. Przyłapywał się na tym, że zbyt długo 
wpatruje się w tę twarz, jakby usiłując coś sobie przypo-
mnieć. W końcu, rozdrażniony tym trochę, wrzucił obraz do 
szuflady, stawiając na jego miejscu uśmiechniętego diabełka. 
Myślał, że będzie po staremu. Ale nie było. Czuł to spojrzenie 
Madonny nawet z dna szuflady. Kiedyś zajrzał tam szukając 
czegoś i pod tym obrazem ujrzał fotografię swojej zmarłej 
przed dwoma laty matki. Teraz dopiero zobaczył, że mają 
identyczne spojrzenia jego matka i ta chłopska Madonna. 
Usiadł i zaczął przypominać sobie matkę. Była taka cicha 
i dobra. Nie potrafiła się gniewać, żywić urazy. Na zło reago-
wała tylko takim przejmująco smutnym spojrzeniem, którego 
nie mógł nigdy znieść. Latem, wieczorami siadywała przy 
oknie i cicho szemrząc różaniec, patrzyła w dal, jakby cały 
świat rozgrzeszała i jego grzechy także... Przypomniał sobie 
nagle wyraźnie, co powiedziała mu przed śmiercią: Synku, 
wiem że jesteś ambitny i zdolny, no i że chcesz wiele osią-
gnąć. Jednak mniejsza o wszystko inne... Najważniejsze, 
pamiętaj, żebyś był dobrym człowiekiem. Zamyślił się nad 
tym „dobrym” człowiekiem. Przez te parę lat rozmyło mu się 
pojęcie dobra i zła. Dobry interes ma czasem więcej wspólne-
go ze złem, niż z dobrocią. Jaką dobrocią? Tą z kazań księży 

Portret Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) 
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Św. Stanisław Szczepanowski  
biskup, męczennik (1030 lub 1035, zm. 1079)

Odważne wystąpienie biskupa w obronie niesłusznie prześla-
dowanych, Bolesław Szczodry poczytał za bunt i zdradę. Dla 
bezpieczeństwa biskup usunął się z katedry na Skałkę i tam 
zamieszkał przy kościele św. Michała. Reakcja ze strony króla 
była natychmiastowa: 11 kwietnia 1079 r. wpadł na Skałkę do 
kościoła św. Michała i w czasie Mszy św. ugodził śmiertelnie 
w głowę św. Stanisława. Potem zaś kazał drużynie swojej ciało 
Świętego poćwiartować. Zbrodnia króla wywołała w kraju 
powszechne oburzenie,  a ponieważ Bolesław nie chciał 
wyrazić skruchy z powodu grzechu zabójstwa i nie podjął 
publicznej pokuty, został pozbawiony władzy i z rodziną 
musiał uciekać na Węgry.

Męczeństwo Stanisława ze Szczepanowa dowodzi, że 
Kościół polski, stając w obronie społeczeństwa i odważnie 
sprzeciwiając się niegodziwemu postępowaniu władcy, który 

kierował się zemstą oraz 
łamał prawa zwyczajo-
we, zdobył się po raz 
pierwszy na niezależ-
ność wobec władzy 
monarszej. W posta-
wie św.  Stanisława 
wyrażała się troska 
Kościoła i o żywotne 
sprawy społeczeństwa 
i narodu, w szczególno-
ści o chrześcijański ład 
moralny w państwie. 
W wydarzeniach roku 
1079 ukazała się w pełni 
wrażliwość polskiego 
Kościoła na niespra-
wiedliwość rządzących 
i krzywdy doznawane 
przez społeczeństwo.

W  Po l s c e  d z i e ń 
św. Stanisława, biskupa 

i męczennika jest dniem patronalnym. Obchodzi się go jako 
uroczystość obok dni św. Wojciecha i NPM Królowej Polski. 
O popularności św. Stanisława Szczepanowskiego w Polsce 
świadczy również to, że jego imię należy do najczęściej 
spotykanych - tak u mężczyzn jak i u kobiet. Topografia 
polska zna aż 195 miejsc, których nazwę zawdzięcza się 
Stanisławowi. W naszej Ojczyźnie 270 kościołów wysta-
wiono ku czci św. Stanisława. Obecnie grób św. Stanisława 
jest umiejscowiony w samym sercu polskości - w katedrze 
na Wawelu.

       
   Władysław

Datę urodzenia Świętego umieszcza się obecnie między 
latami 1030-1035. Miał pochodzić z rodziny rycerskiej 
Turzynów zamieszkałych we wsiach, Raba i Szczepanów koło 
Bochni. Przypuszcza się, że pierwsze studia odbył w opactwie 
tynieckim, a potem za granicą w Belgii i Paryżu. Święcenia 
kapłańskie otrzymał ok. roku 1060. Po powrocie do kraju 
biskup Lambert Suła mianował św. Stanisława kanonikiem 
katedry krakowskiej. Po śmierci Lamberta (1070 r.) Stanisław 
został wybrany jego następcą. Dzięki poparciu Bolesława 
Śmiałego udało się wskrzesić metropolię gnieźnieńską i w ten 
sposób uniezależnić Polskę od metropolii magdeburskiej. 
Początkowo musiała istnieć przyjaźń pomiędzy biskupem 
krakowskim, a królem Bolesławem Śmiałym. Trwała jednak 
krótko i zamieniła się w tragiczny koniec.

Zbyt intensywna polityka zagraniczna Bolesława Śmiałe-
go, połączona z długo-
trwałymi i dalekosięż-
nymi wyprawami mili-
tarnymi, powodowała 
nadmierne obciążenie 
ludności oraz napię-
cia między społeczeń-
stwem i królem. Wg 
relacj i  kronikarza 
Wincentego Kadłub-
ka w czasie nieobec-
ności króla w kraju 
szerzył się bandytyzm 
i rozbój. Wiarołomne 
żony zdradzały mężów. 
Kiedy w czasie ostat-
niej wyprawy ryce-
rze błagali króla, by 
powrócił do kraju, ten 
jednak bawił w Kijo-
wie jeszcze szereg 
miesięcy. Spowodo-
wało to, że część rycerstwa potajemnie, samowolnie bez 
zgody króla powróciło do kraju, aby bronić swych posiadłości. 
Bolesław Śmiały po powrocie z Kijowa zaczął krwawo prze-
śladować zbuntowaną ludność, jak i zbiegłych z wyprawy 
rycerzy. Kazał wiarołomnym żonom za karę karmić piersią 
zwierzęce szczenięta, a dzieci zrodzone w grzechu zabijać. 
Wywołać to miało powszechne oburzenie. W obronie prze-
śladowanych wystąpił biskup krakowski Stanisław ze Szcze-
panowa. Najpierw publicznie upomniał monarchę i wezwał 
go do zaprzestania prześladowań. Gdy to nie poskutkowało, 
biskup krakowski zagroził królowi ekskomuniką, która 
wykluczała go z Kościoła i pozbawiła równocześnie władzy. 

Obraz - Zabójstwo św. Stanislawa. Jan Matejko
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Jestem pod wrażeniem, że Ojciec tak dużo zdziałał na tym 
świecie. Dużo rzeczy dowiedziałam się o Ojcu, że Ojciec lubił 
wyjeżdżać w góry, grać w piłkę nożną, jeździć na nartach, był 
utalentowanym chłopcem. Wydaje mi się, że Ojciec jest tu 
ciągle z nami i nadal nas kocha, choć już jest w niebie.

Julia Legierska

Dużo wiem o Tobie, bo wczoraj poświęciliśmy Tobie cały 
dzień w szkole. Z uwagą słuchałem, jak nasza pani opowia-
dała o Tobie.  Powiedziała nam, że odbyłeś 104 pielgrzymki 
zagraniczne. Wybrałem Ciebie, bo Ty jedyny zasługujesz, 
żeby do Ciebie napisać.

Kacper Isztok

Jestem pod wrażeniem Twoich zasług dla całego świata. 
Nie wiedziałem, że byłeś takim wspaniałym papieżem i że 
lubiłeś żartować jak nasza pani. Zasługujesz na nagrodę 
za bycie świetnym papieżem. Życzę Ci, żebyś mógł oglądać 
Boga.

Jakub Folwarczny
wychowawczyni klasy 3 - Barbara Cyrzyk

W marcu 2013 r. uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej na zaję-
ciach lekcyjnych mieli okazję bliżej poznać sylwetki wybitnych Polaków, byli 
to: mistrzowie pióra, naukowcy i artyści. Uczniowie poznali ich wybrane 
dzieła z dziedziny literatury, malarstwa, muzyki oraz poznały ich ważne 
odkrycia. O wszystkich można było mówić w liczbie mnogiej: ci pisarze, ci 
artyści itd. Jednak jeden Polak okazał się być wyjątkowy i to ze względu 
na swoją działalność i dlatego, że w historii jako Polak był jeden, to papież 
Polak - Jan Paweł II. Tej postaci poświęciliśmy cały dzień w szkole. Dzieci 
przyniosły książki, gazety, a także fotografie związane z papieżem. Korzy-
staliśmy także z naszego podręcznika. Na zadanie domowe dzieci uczyły 
się czytać tekst o Karolu Wojtyle. Jednym z zadań lekcyjnych było napisa-
nie listu do wybranego wybitnego Polaka. Ośmioro uczniów wybrało Jana 
Pawła II. Oto fragmenty listów do Drogiego Ojca Świętego, bo tak dzieci 
rozpoczynały swoje listy.

NAJWYBITNIEJSZY  WŚRÓD  
           WYBITNYCH

Dużo dowiedziałam się o Tobie Ojcze na lekcji. Bardzo 
Cię podziwiam, że dla Ciebie nie było ważne to, jaką kto 
wyznaje wiarę. Ojcze Święty, Ty kochałeś wszystkich tak 
samo. Nie wiedziałam, że w Twoim życiu tyle się działo. 
Chciałabym zobaczyć Twój pomnik. Ty dla ludzi byłeś 
wspaniały.

Natalia Waligóra

Ojcze, chciałabym Cię zobaczyć. Jestem pod wrażeniem, 
że Ojciec przebaczył temu, kto do Ciebie strzelał. Wiem 
też, że miałeś trochę smutne dzieciństwo. Mam nadzieję, 
że teraz jest Ci dobrze w niebie.

Karolina Foltyn

Z całym szacunkiem chcę Ci pogratulować. Janie Pawle 
II, byłeś jedynym polskim papieżem! Niestety zmarłeś, gdy 
miałem 2 lata, a mój brat miał wtedy 6 lat. Wiem, że przeżyłeś 
dużo tragicznych chwil, np. zmarła Ci mama, później zmarł Ci 
brat na szkarlatynę, a na koniec zmarł Ci jeszcze tata. Nawet 
zostałeś postrzelony i przebaczyłeś swojemu wrogowi.

Jakub Chmiel

INTENCJE
01.05.2013  Środa  Wspomnienie Św. Józefa,  
Rzemieślnika
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Bronisławę, Emilię, 

Karola, Gustawa i Tadeusza Wawrzyczek, Alojzję, 
Józefa Stoszek, Antoninę Stuchlik, Barbarę i Franciszka 
Filipek.   

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Zofię Kula, 2 mężów, Jerzego Błasiak, teściów, 

++ z rodziny Foltyn; domostwo do Opatrzności Bożej.
02.05.2013  I Czwartek  Wspomnienie św. Atanazego, 
biskupa
17.30 Majowe 

18.00 1.  Za + Antoniego Foltyn w 2 rocznicę śmierci, 
siostrę Marię, brata Franciszka, rodziców, + teściową; 
domostwo do Opatrzności Bożej. 
2. Za ++ męża Erwina, rodziców, ++ rodzeństwo z obu 
stron.

03.05.2013  Piątek   Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski
7.30 Za ++  Joannę, Józefa Kula, ich rodziców, rodzeństwo,  

wnuka Jarosława;  domostwo do Opatrzności Bożej.
9.30 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Rudolfa Chmiel, żonę 

Justynę, syna Franciszka, córkę Justynę, męża Józefa, 
Bronisława, Józefa Gabzdyl, Annę Josiek, Zdzisława 
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18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: Za ++ Zofię           
i Tadeusza Zdulskich, Rozalię i Jana Wieńkowskich.

06.05.2013   Poniedziałek   Święto Świętych 
Apostołów Filipa i Jakuba
18.00 Za ++ Czesława Stoły w 11 rocznicę śmierci, rodziców 

Annę i Stanisława Stoły, Marię, Franciszkę i Władysława 
Motyka, Annę Solnicką, Marię, Michała Kąkol, Emilię 
Surmiak, Ks. Kan. Karola Śmiecha.

 Majowe – Procesja
07.05.2013   Wtorek
  8.00 Za + Władysława Paluch, ++ z rodziny.  
18.00  Za ++ Wiktorię, Alojzego Botorek, ++ z rodziny 

Botorek i Trojan.
 Majowe – procesja
08.05.2013   Środa   Uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski
16.00 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Zdzisława Połednik, 

brata Janusza, ++ rodziców; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

18.00 Za ++ męża Antoniego, siostrę Marię, brata Stanisława,    
++ rodziców, teściów; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

 Majowe – procesja
09.05.2013   Czwartek 
17.30 Majowe
18.00 1. Za ++ teściów Emilię, Józefa Wawrzyczek, dziadków      

z obu stron, córkę Marię, wnuka Wiesława, zięciów 
Pawła i Bolesława; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ ojców Karola Smelik i Józefa Chwolek, brata 
Andrzeja, dziadków z obu stron oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

Werłos, Monikę, Jana Matuszek, ++ z rodziny Chmiel, 
Matuszek, Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za + Stanisława Kuczaj – od córki Emilii z rodziną.
17.30 Majowe
04.05.2013   I Sobota   Wspomnienie św. Floriana, 
męczennika
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
15.00 Msza św. w Rudniku: W intencji Strażaków i ich rodzin 

z prośbą o Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem 
św. Floriana oraz za ++ Strażaków.

16.00 W intencji Strażaków i ich rodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo za wstawiennictwem św. Floriana 
oraz za ++ Strażaków.   

17.30 Majowe – w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej:  Za ++ Leszka 

Pawłowskiego w 4 rocznicę śmierci, rodziców Herminę       
i Zygmunta, ++ z rodziny Pawłowski i Wawrzyczek; 
domostwo do Opatrzności Bożej. 

05.05.2013    VI  Niedziela Wielkanocna
7.30 Z okazji 85 urodzin Jana z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na 
dalsze lata życia.

9.30 Msza św. w Rudniku: 1. Za ++ Wilhelma Szuster 
w 30 rocznicę śmierci, jego ojców, + Elżbietę Tomica, 
2 mężów, syna  Wilhelma. 
2. Za ++ Zofię, Tadeusza Golonka, Justynę, Józefa 
Tomica, syna Władysława, ++ z rodzin z obu stron.

11.00 1. W intencji maturzystów z prośbą o światło Ducha 
Świętego w czasie egzaminów.            
2. Za ++ Erwina, Helenę Herman, Franciszka Kłósko.

17.30 Majowe – w kaplicy Opatrzności Bożej.
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Jestem pod wrażeniem, że Ojciec tak dużo zdziałał na tym 
świecie. Dużo rzeczy dowiedziałam się o Ojcu, że Ojciec lubił 
wyjeżdżać w góry, grać w piłkę nożną, jeździć na nartach, był 
utalentowanym chłopcem. Wydaje mi się, że Ojciec jest tu 
ciągle z nami i nadal nas kocha, choć już jest w niebie.

Julia Legierska

Dużo wiem o Tobie, bo wczoraj poświęciliśmy Tobie cały 
dzień w szkole. Z uwagą słuchałem, jak nasza pani opowia-
dała o Tobie.  Powiedziała nam, że odbyłeś 104 pielgrzymki 
zagraniczne. Wybrałem Ciebie, bo Ty jedyny zasługujesz, 
żeby do Ciebie napisać.

Kacper Isztok

Jestem pod wrażeniem Twoich zasług dla całego świata. 
Nie wiedziałem, że byłeś takim wspaniałym papieżem i że 
lubiłeś żartować jak nasza pani. Zasługujesz na nagrodę 
za bycie świetnym papieżem. Życzę Ci, żebyś mógł oglądać 
Boga.

Jakub Folwarczny
wychowawczyni klasy 3 - Barbara Cyrzyk

W marcu 2013 r. uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej na zaję-
ciach lekcyjnych mieli okazję bliżej poznać sylwetki wybitnych Polaków, byli 
to: mistrzowie pióra, naukowcy i artyści. Uczniowie poznali ich wybrane 
dzieła z dziedziny literatury, malarstwa, muzyki oraz poznały ich ważne 
odkrycia. O wszystkich można było mówić w liczbie mnogiej: ci pisarze, ci 
artyści itd. Jednak jeden Polak okazał się być wyjątkowy i to ze względu 
na swoją działalność i dlatego, że w historii jako Polak był jeden, to papież 
Polak - Jan Paweł II. Tej postaci poświęciliśmy cały dzień w szkole. Dzieci 
przyniosły książki, gazety, a także fotografie związane z papieżem. Korzy-
staliśmy także z naszego podręcznika. Na zadanie domowe dzieci uczyły 
się czytać tekst o Karolu Wojtyle. Jednym z zadań lekcyjnych było napisa-
nie listu do wybranego wybitnego Polaka. Ośmioro uczniów wybrało Jana 
Pawła II. Oto fragmenty listów do Drogiego Ojca Świętego, bo tak dzieci 
rozpoczynały swoje listy.

NAJWYBITNIEJSZY  WŚRÓD  
           WYBITNYCH

Dużo dowiedziałam się o Tobie Ojcze na lekcji. Bardzo 
Cię podziwiam, że dla Ciebie nie było ważne to, jaką kto 
wyznaje wiarę. Ojcze Święty, Ty kochałeś wszystkich tak 
samo. Nie wiedziałam, że w Twoim życiu tyle się działo. 
Chciałabym zobaczyć Twój pomnik. Ty dla ludzi byłeś 
wspaniały.

Natalia Waligóra

Ojcze, chciałabym Cię zobaczyć. Jestem pod wrażeniem, 
że Ojciec przebaczył temu, kto do Ciebie strzelał. Wiem 
też, że miałeś trochę smutne dzieciństwo. Mam nadzieję, 
że teraz jest Ci dobrze w niebie.

Karolina Foltyn

Z całym szacunkiem chcę Ci pogratulować. Janie Pawle 
II, byłeś jedynym polskim papieżem! Niestety zmarłeś, gdy 
miałem 2 lata, a mój brat miał wtedy 6 lat. Wiem, że przeżyłeś 
dużo tragicznych chwil, np. zmarła Ci mama, później zmarł Ci 
brat na szkarlatynę, a na koniec zmarł Ci jeszcze tata. Nawet 
zostałeś postrzelony i przebaczyłeś swojemu wrogowi.

Jakub Chmiel

INTENCJE
01.05.2013  Środa  Wspomnienie Św. Józefa,  
Rzemieślnika
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Bronisławę, Emilię, 

Karola, Gustawa i Tadeusza Wawrzyczek, Alojzję, 
Józefa Stoszek, Antoninę Stuchlik, Barbarę i Franciszka 
Filipek.   

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Zofię Kula, 2 mężów, Jerzego Błasiak, teściów, 

++ z rodziny Foltyn; domostwo do Opatrzności Bożej.
02.05.2013  I Czwartek  Wspomnienie św. Atanazego, 
biskupa
17.30 Majowe 

18.00 1.  Za + Antoniego Foltyn w 2 rocznicę śmierci, 
siostrę Marię, brata Franciszka, rodziców, + teściową; 
domostwo do Opatrzności Bożej. 
2. Za ++ męża Erwina, rodziców, ++ rodzeństwo z obu 
stron.

03.05.2013  Piątek   Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski
7.30 Za ++  Joannę, Józefa Kula, ich rodziców, rodzeństwo,  

wnuka Jarosława;  domostwo do Opatrzności Bożej.
9.30 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Rudolfa Chmiel, żonę 

Justynę, syna Franciszka, córkę Justynę, męża Józefa, 
Bronisława, Józefa Gabzdyl, Annę Josiek, Zdzisława 
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10.05.2013   Piątek
 8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ rodziców Stefanię, Alojzego 

Tomica, Marię, Alojzego Wawrzyczek, ++ z rodziny; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: 1. Za ++Emilię Wawrzyczek, 

2 mężów, syna Roberta, Antoniego Pieron, żonę Teresę, 
++ synów     i córki.

 2. Za ++ babcię Marię Szajter oraz jej męża Józefa – od 
wnuczek Jolanty i Doroty z rodzinami.

11.05.2013   Sobota
 8.00 Za ++ Marię Botorek, męża, braci, siostry oraz Księży, 

którzy pracowali w tej Parafii.
17.30 Majowe  w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: Za ++ Erwina, 

Helenę Herman, Franciszka Kłósko.
12.05.2013    Niedziela   Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego
 7.30 1.  Za + Franciszka Wawrzyczek, syna Bronisława, 

rodziców Justynę i Franciszka, teściów Emilię i Józefa 
Pupek, ++ z rodziny oraz za całe domostwo do 
Opatrzności Bożej.  

 2. Z okazji urodzin Antoniego z prośbą o błogosławieństwo 
Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej w rodzinie.

 9.30 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Bronisława Gabzdyl, brata 
Józefa, ojców Annę i Alojzego,  Franciszka Chmiel, 
siostry Annę i Justynę z mężem Józefem, ojców Rudolfa 
i Justynę Chmiel, Marię, Rudolfa Wawrzyczek, syna 
Alojzego, ++ z rodziny Gabzdyl, Chmiel, Wawrzyczek 
i Cymorek.

11.00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. 
oraz ich rodziców

16.00 Majowe
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej:  Za ++ Annę, 

Władysława Łapuszek, rodziców z obu stron, dusze              
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.05.2013   Poniedziałek – Dzień Fatimski
18.00 Za ++ Stanisława Czempiel, jego siostrę, rodziców, 

dziadków, ++ z rodziny Pinkas i Stuś.
 Nabożeństwo Fatimskie – procesja
14.05.2013   Wtorek Święto św. Macieja, Apostoła
  8.00 Za + Marię Gałuszka w 1 rocznicę śmierci.
17.30 Majowe
18.00 1.  Za ++ Jana Grzybek, rodziców Emilię i Franciszka, 

Stanisława Dalach; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

 2. Za ++ rodziców Marię i Józefa Szajter o wieczne 
zbawienie – od córki Krysi z mężem Tadkiem.

15.05.2013   Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Zofię Czakon, siostrę 

Olgę, brata Leopolda.
17.30 Majowe                
18.00 1. Za ++ męża Józefa Pala, rodziców, teściów 

i dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Zofię Żyła.

16.05.2013   Czwartek Święto Św. Andrzeja Boboli, 
prezbitera i męczennika
17.30 Majowe
18.00 1. W intencji Ks. Proboszcza Andrzeja z okazji imienin.       

2. Za ++ Alojzego Handzel, żonę Zofię, syna Teofila, 
Mateusza, Justynę Handzel, Antoniego Żyłę, 2 żony,  
++ z rodziny Handzel, Żyła i Szuster.    

21.00 Apel Jasnogórski
17.05.2013   Piątek 
  8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ rodziców Helenę, Izydora 

Tomica, Stefanię, Józefa Pieszka, dziadków z obu stron, 

szwagra Mirosława Golca, ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: 1. Za ++ Antoniego Małyjurek, 

rodziców z obu stron, 2 braci, siostry, ++ z rodziny 
Haratyk, Czakon, Kawulok, ++ Księży, którzy pracowali 
w naszej Parafii.

 2.  Za + Marię Szajter.
18.05.2013 Sobota
8.00 Za ++ Annę, Ferdynanda Bierski, córkę Marię, Teofila        

i Martę Wawrzyczek, syna Władysława, ++ rodziców, 
rodzeństwo, całe ++ pokrewieństwo; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: Z okazji 80 

urodzin Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na 
dalsze lata życia. 

19.05.2013   Niedziela    Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego
7.30 Za ++ Waleriana, Stefanię Gałuszka, synów Jana                

i Bronisława, + Władysława Morawiec, ++ dziadków         
z obu stron. 

9.30 Msza św. w Rudniku:  Za + Józefa Gabzdyl w 14 rocznicę 
śmierci.

11.00 Za ++ Emeryka Foltyn, jego rodziców, brata Franciszka, 
Teresę, Józefa Tomaszko, 2 córki, 4 synów, + Marię 
Cholewik, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.30 Majowe - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: O zdrowie 

i błogosławieństwo Boże dla Agnieszki z okazji 
urodzin.

20.05.2013  Poniedziałek  Święto Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła
   9.30 Msza św. w Rudniku
17.30 Majowe
18.00  Za ++ Monikę, Erwina Matuszek, rodzeństwo, rodziców     

z obu stron. 
21.05.2013  Wtorek   Wspomnienie św. Jana 
Nepomucena, prezbitera i męczennika
   8.00 Za + Marię Szajter – od syna Stanisława z rodziną.
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Albinę, Leopolda Dworok, Stanisława Kwik, 

rodziców, rodzeństwo z obu stron, dusze w czyśćcu 
cierpiące oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.

22.05.2013   Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Helenę Żyła w 10 rocznicę 

śmierci, męża Wiktora, Helenę i Andrzeja Polok, 
Elżbietę i Emila Jurgała, syna Eugeniusza, Zofię 
i Gabriela Machej; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Zofię Bijok w 5 rocznicę śmierci, syna Emila, 

synową Marię, zięcia Jana Kamińskiego, ++ z rodziny 
Bijok, Kamiński, dusze w czyśćcu cierpiące.   

23.05.2013   Czwartek
17.30 Majowe
18.00 1. Za ++ Marię, Henryka Koczy, syna Benedykta, 

Stefanię, Wiktora Botorek; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

 2.  Za + Marcina Gabzdyl – od rodzeństwa.
24.05.2013   Piątek   Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
8.00 Msza św. w Rudniku: Za + Władysława Tomica – od 

pracowników Poczty Cieszyn.   
17.30 Majowe 
18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, 

Kazimierza i Stanisławę.
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W środę, 1 maja wspominamy św. Józefa rzemieślnika. 

Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla  każdej 
ludzkiej pracy,  pamiętamy także o tych, którzy pracy 
zostali pozbawieni. W tym dniu rozpoczynamy maryjne 
nabożeństwa majowe. Nabożeństwa majowe codziennie 
o godz. 17.30. 

2.   Od 1 maja nabożeństwo majowe i wieczorna Msza św.        
w sobotę oraz majowe i wieczorna Msza św. w niedzielę 
odprawiane będą w kaplicy Opatrzności Bożej. 

3.  W piątek, 3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski.  Msze św. w kościele parafialnym 
o godz. 7.30 i 11.00, zaś w Rudniku o godz. 9.30. 
Nabożeństwo majowe o godz. 17.30. Z racji uroczystości 
nie obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.

4. W poniedziałek, wtorek i środę VI tygodnia 
wielkanocnego tj. 6, 7 i 8 maja przypadają Dni Modlitw         
o urodzaje. W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych, 
ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się 
zwykle do przydrożnych krzyży. Kościół modli się 
o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.

 6.V. - / poniedziałek / - godz. 18.00 – w okresie zasiewów  
- procesja do kapliczki p.p. Łazarz

 7.V. - / wtorek / - godz. 18.00 - o uświęcenie pracy ludzkiej  
- procesja do Krzyża i kapliczki przy ul. Długiej. 

 8.V. - / środa / - godz. 18.00 - za głodujących – procesja 
do św. Jana Nepomucena.

5.  W czwartek, 9 maja obchodzimy 21 rocznicę ingresu 
do kościoła katedralnego św. Mikołaja w Bielsku-Białej 
Księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego.            
W modlitwach pamiętamy o intencjach Księdza Biskupa         
i całej Diecezji.   

6.   W niedzielę, 12 maja – uroczystość I Komunii św. 
w naszej Parafii. O godz. 11.00 Msza św. w intencji dzieci, 
które po raz pierwszy będą w pełni uczestniczyły we 
Mszy św. oraz ich rodziców. O godz. 16.00 – nabożeństwo 
majowe z udziałem dzieci I-szo Komunijnych.

 Spowiedź św. dzieci i rodziców w sobotę, 11 maja o godz. 
10.00. Dzieci przez cały tydzień będą przychodziły 
do kościoła  w bieli, uczestnicząc w nabożeństwach 
majowych    i Mszach św. wieczornych.

6.    W poniedziałek, 13 maja – Dzień Fatimski.  Po Mszy 
św. nabożeństwo Fatimskie i procesja z figurą Matki 
Bożej  ulicą Dębina do kaplicy Opatrzności  Bożej. 

7.  W środę, 22 maja przypada 18 rocznica pobytu papieża 
Jana Pawła II w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu.

8.   W niedzielę, 26 maja na sumie o godz. 11.00 - Chrzty                 
i Roczki. Nauka chrzcielna w piątek, 24 maja po Mszy 
św. wieczornej. 

9.   W czwartek, 30 maja – Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa. Msze św. o godz. 8.00 i 11.00.  
Po Mszy św. o godz. 8.00 wyruszy procesja 
Eucharystyczna ulicami Parafii do czterech ołtarzy.

 I   Ołtarz – p. Majętny - Machej
 II   Ołtarz – p. Parchański - Foltyn
 III  Ołtarz – Mieszkańcy Bloku ul. Ks. Kukli
 IV  Ołtarz – Kaplica Opatrzności Bożej
 Zapraszam poczty sztandarowe, dzieci I-szo Komunijne                          

w strojach, panie w strojach regionalnych, najmłodsze 
dzieci do sypania kwiatów przed Najświętszym 
Sakramentem, panów do niesienia baldachimu oraz 
wszystkich wiernych do licznego udziału w Uroczystości 
Bożego Ciała.

 Dzieci I-szo Komunijne zapraszam do udziału w procesji   
oktawie Bożego Ciała tj.  do Uroczystości Najświętszego 
Serca Pana Jezusa – do 7 czerwca.

25.05.2013 Sobota
8.00 Za ++ Bronisławę Karpińską, męża Franciszka, syna 

Jarosława, brata Rudolfa, rodziców, + Bronisława 
Stuchlik, Ks. Tadeusza Czerneckiego, jego siostrę 
Elżbietę. 

17.30 Majowe  w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej:  Za + + Ludwika 

Berek w 14 rocznicę śmierci, Alojzego, Dorotę Berek, 
Zofię, Franciszka Walica, ++ z rodziny Berek, Walica         
i Machej, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

26.05.2013   Niedziela Uroczystość Najświętszej Trójcy
  7.30 Za ++ Emilię Bijok, brata Józefa, rodziców Jana i Joannę, 

Emila i Marię Bijok, synową Martę, ++ z rodzin Żyła 
i Bijok; domostwo do Opatrzności Bożej.

  9.30 Msza św. w Rudniku: Za + męża Adolfa Kałużę 
w 3 rocznicę śmierci, syna Józefa, + Alojzję i jej 
3 mężów, teściów Justynę i Wiktora, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

11.00 Chrzty - Roczki
17.30 Majowe - w kaplicy Opatrzności Bożej 
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: Za ++ Gustawa 

Stoszek, rodziców, teściów oraz o Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny.

27.05.2013    Poniedziałek
17.30 Majowe
18.00 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich 

Matek naszej Parafii oraz o Królestwo Boże dla 
Zmarłych.

28.05.2013   Wtorek
  8.00 Za + Marię Szajter – od rodziny Czempiel, Hanzel i Machej.

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Jana i Zofię Gremlik
29.05.2013   Środa   Wspomnienie Św. Urszuli 
Ledóchowskiej, dziewicy
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Jana Handzel, ojców 

jego, Janinę, Józefa Węglorz, Annę, Jana Kowalski, 
Helenę, Karola Herman, siostrę Emilię; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Alojzję, Józefa Czakon, Karola Bierski, 

++ rodzeństwo, szwagrów, wszystkich ++ z rodzin 
Czakon, Bierski, Zachradnik.

30.05.2013   Czwartek  Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa 
  8.00 1. Za Parafian
         2. W intencji Żywych i Zmarłych Członków Adoracji 

Nocnej w Rodzinach.
11.00 Za ++ dziadków Anielę i Karola Sufa, Marię, Mateusza 

Kowal, braci Karola i Andrzeja, ++ z bliższej i dalszej 
rodziny, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii 
oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe 
31.05.2013   Piątek    Święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny
  8.00 Msza św. w Rudniku
17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna:  Za + Władysława Tomicę,  + Irenę 

Czendlik, oraz + siostrę Helenę Hahn - 6 tygodni po 
śmierci. 
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10.05.2013   Piątek
 8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ rodziców Stefanię, Alojzego 

Tomica, Marię, Alojzego Wawrzyczek, ++ z rodziny; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: 1. Za ++Emilię Wawrzyczek, 

2 mężów, syna Roberta, Antoniego Pieron, żonę Teresę, 
++ synów     i córki.

 2. Za ++ babcię Marię Szajter oraz jej męża Józefa – od 
wnuczek Jolanty i Doroty z rodzinami.

11.05.2013   Sobota
 8.00 Za ++ Marię Botorek, męża, braci, siostry oraz Księży, 

którzy pracowali w tej Parafii.
17.30 Majowe  w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: Za ++ Erwina, 

Helenę Herman, Franciszka Kłósko.
12.05.2013    Niedziela   Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego
 7.30 1.  Za + Franciszka Wawrzyczek, syna Bronisława, 

rodziców Justynę i Franciszka, teściów Emilię i Józefa 
Pupek, ++ z rodziny oraz za całe domostwo do 
Opatrzności Bożej.  

 2. Z okazji urodzin Antoniego z prośbą o błogosławieństwo 
Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej w rodzinie.

 9.30 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Bronisława Gabzdyl, brata 
Józefa, ojców Annę i Alojzego,  Franciszka Chmiel, 
siostry Annę i Justynę z mężem Józefem, ojców Rudolfa 
i Justynę Chmiel, Marię, Rudolfa Wawrzyczek, syna 
Alojzego, ++ z rodziny Gabzdyl, Chmiel, Wawrzyczek 
i Cymorek.

11.00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. 
oraz ich rodziców

16.00 Majowe
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej:  Za ++ Annę, 

Władysława Łapuszek, rodziców z obu stron, dusze              
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.05.2013   Poniedziałek – Dzień Fatimski
18.00 Za ++ Stanisława Czempiel, jego siostrę, rodziców, 

dziadków, ++ z rodziny Pinkas i Stuś.
 Nabożeństwo Fatimskie – procesja
14.05.2013   Wtorek Święto św. Macieja, Apostoła
  8.00 Za + Marię Gałuszka w 1 rocznicę śmierci.
17.30 Majowe
18.00 1.  Za ++ Jana Grzybek, rodziców Emilię i Franciszka, 

Stanisława Dalach; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

 2. Za ++ rodziców Marię i Józefa Szajter o wieczne 
zbawienie – od córki Krysi z mężem Tadkiem.

15.05.2013   Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Zofię Czakon, siostrę 

Olgę, brata Leopolda.
17.30 Majowe                
18.00 1. Za ++ męża Józefa Pala, rodziców, teściów 

i dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Zofię Żyła.

16.05.2013   Czwartek Święto Św. Andrzeja Boboli, 
prezbitera i męczennika
17.30 Majowe
18.00 1. W intencji Ks. Proboszcza Andrzeja z okazji imienin.       

2. Za ++ Alojzego Handzel, żonę Zofię, syna Teofila, 
Mateusza, Justynę Handzel, Antoniego Żyłę, 2 żony,  
++ z rodziny Handzel, Żyła i Szuster.    

21.00 Apel Jasnogórski
17.05.2013   Piątek 
  8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ rodziców Helenę, Izydora 

Tomica, Stefanię, Józefa Pieszka, dziadków z obu stron, 

szwagra Mirosława Golca, ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: 1. Za ++ Antoniego Małyjurek, 

rodziców z obu stron, 2 braci, siostry, ++ z rodziny 
Haratyk, Czakon, Kawulok, ++ Księży, którzy pracowali 
w naszej Parafii.

 2.  Za + Marię Szajter.
18.05.2013 Sobota
8.00 Za ++ Annę, Ferdynanda Bierski, córkę Marię, Teofila        

i Martę Wawrzyczek, syna Władysława, ++ rodziców, 
rodzeństwo, całe ++ pokrewieństwo; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: Z okazji 80 

urodzin Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na 
dalsze lata życia. 

19.05.2013   Niedziela    Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego
7.30 Za ++ Waleriana, Stefanię Gałuszka, synów Jana                

i Bronisława, + Władysława Morawiec, ++ dziadków         
z obu stron. 

9.30 Msza św. w Rudniku:  Za + Józefa Gabzdyl w 14 rocznicę 
śmierci.

11.00 Za ++ Emeryka Foltyn, jego rodziców, brata Franciszka, 
Teresę, Józefa Tomaszko, 2 córki, 4 synów, + Marię 
Cholewik, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.30 Majowe - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Msza św. w kaplicy Opatrzności Bożej: O zdrowie 

i błogosławieństwo Boże dla Agnieszki z okazji 
urodzin.

20.05.2013  Poniedziałek  Święto Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła
   9.30 Msza św. w Rudniku
17.30 Majowe
18.00  Za ++ Monikę, Erwina Matuszek, rodzeństwo, rodziców     

z obu stron. 
21.05.2013  Wtorek   Wspomnienie św. Jana 
Nepomucena, prezbitera i męczennika
   8.00 Za + Marię Szajter – od syna Stanisława z rodziną.
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Albinę, Leopolda Dworok, Stanisława Kwik, 

rodziców, rodzeństwo z obu stron, dusze w czyśćcu 
cierpiące oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.

22.05.2013   Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Helenę Żyła w 10 rocznicę 

śmierci, męża Wiktora, Helenę i Andrzeja Polok, 
Elżbietę i Emila Jurgała, syna Eugeniusza, Zofię 
i Gabriela Machej; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Zofię Bijok w 5 rocznicę śmierci, syna Emila, 

synową Marię, zięcia Jana Kamińskiego, ++ z rodziny 
Bijok, Kamiński, dusze w czyśćcu cierpiące.   

23.05.2013   Czwartek
17.30 Majowe
18.00 1. Za ++ Marię, Henryka Koczy, syna Benedykta, 

Stefanię, Wiktora Botorek; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

 2.  Za + Marcina Gabzdyl – od rodzeństwa.
24.05.2013   Piątek   Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
8.00 Msza św. w Rudniku: Za + Władysława Tomica – od 

pracowników Poczty Cieszyn.   
17.30 Majowe 
18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, 

Kazimierza i Stanisławę.
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Liturgiczne obchody miesiąca:
01.05. – Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
02.05. – Wspomnienie św. Atanazego, biskupa                   

i doktora Kościoła
03.05. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski
04.05. – Wspomnienie św. Floriana, męczennika
06.05. – Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba      
08.05. – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i 

męczennika
12.05. – Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego
14.05. – Święto św. Macieja, Apostoła
1.5. Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera                    

i męczennika
19.05. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
20.05. – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła
21.05. – Wspomnienie św. Jana Nepomucena, 

prezbitera i męczennika
24.05. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, 

Wspomożycielki Wiernych
24.05. – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła
26.05. – Uroczystość Najświętszej Trójcy
29.05. – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, 

dziewicy
30.05. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa
31.05. – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
02. V. –  Świerczyniec  -  czwartek

 ul. Strażacka 7, 5, 3
 ul. Ks. Kukli  8, 5, 6   

11. V. –   Rodzice dzieci I Komunijnych 
17. V. –   Karłowiec  - piątek

 ul.  Dworska   7, 2 ;
 ul. Dębina 7, 11;
 ul. Zamkowa 27

24. V. –   Domy k/ Zamku -  piątek
 ul.  Zamkowa  22, 24, 32; 
 ul.  Ks. Kukli 22

31.V. – Mieszkańcy Bloku – piątek  
 ul. Ks. Kukli 24, 24 A 

Spotkania:
Służba Liturgiczna – piątek po Mszy św. 
szkolnej 
MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – sobota godz. 10.00
Młodzież oazowa – piątek po Mszy św. 
szkolnej
wSpóLnota różańcowa – I sobota miesiąca 
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

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

I Czwartek   - nabożeństwo o powołania 
kapłańskie, 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 zniewagi 
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 przed ślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych – w I sobotę  tj. 4 maja 
od godz. 9.00
Nabożeństwa majowe – codziennie  
o godz. 17.30

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



Brychcy Krzysztof

Czyż Bartosz

Jojko Leon Kopala Maria

Ociepka Weronika Rapkiewicz Magdalena

Stoszek Łukasz Wątroba Gracjan

Ciamała Martyna

Handzel Józef

Kabiesz Ewelina Kwiczala Dawid Matuszek Emilia

Pisarek Kuba Staniek Martyna Stawarczyk Julia

Szczypka Aleksander Wątroba Oliwia Wątroba Remigiusz

I Komunia św  12 maj 2013 r.
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Liturgiczne obchody miesiąca:
01.05. – Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
02.05. – Wspomnienie św. Atanazego, biskupa                   

i doktora Kościoła
03.05. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski
04.05. – Wspomnienie św. Floriana, męczennika
06.05. – Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba      
08.05. – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i 

męczennika
12.05. – Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego
14.05. – Święto św. Macieja, Apostoła
1.5. Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera                    

i męczennika
19.05. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
20.05. – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła
21.05. – Wspomnienie św. Jana Nepomucena, 

prezbitera i męczennika
24.05. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, 

Wspomożycielki Wiernych
24.05. – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła
26.05. – Uroczystość Najświętszej Trójcy
29.05. – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, 

dziewicy
30.05. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa
31.05. – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
02. V. –  Świerczyniec  -  czwartek

 ul. Strażacka 7, 5, 3
 ul. Ks. Kukli  8, 5, 6   

11. V. –   Rodzice dzieci I Komunijnych 
17. V. –   Karłowiec  - piątek

 ul.  Dworska   7, 2 ;
 ul. Dębina 7, 11;
 ul. Zamkowa 27

24. V. –   Domy k/ Zamku -  piątek
 ul.  Zamkowa  22, 24, 32; 
 ul.  Ks. Kukli 22

31.V. – Mieszkańcy Bloku – piątek  
 ul. Ks. Kukli 24, 24 A 

Spotkania:
Służba Liturgiczna – piątek po Mszy św. 
szkolnej 
MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – sobota godz. 10.00
Młodzież oazowa – piątek po Mszy św. 
szkolnej
wSpóLnota różańcowa – I sobota miesiąca 
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

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

I Czwartek   - nabożeństwo o powołania 
kapłańskie, 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 zniewagi 
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 przed ślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych – w I sobotę  tj. 4 maja 
od godz. 9.00
Nabożeństwa majowe – codziennie  
o godz. 17.30
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