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WIELKI ŚWIĘTY

Wielkie to wydarzenie dla całego Kościoła i Polski. Dzisiaj – 27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego do grona świętych zostanie włączony błogosławiony Papież Jan Paweł II i Papież Jan XXIII. Nadeszła 
wreszcie wielka chwila. Imię Karola Wojtyły zostanie zapisane w kanonie świętych, a On będzie odbierał cześć 
w Kościele powszechnym. Papież Benedykt XVI ogłosił Go błogosławionym, a teraz Papież Franciszek przystąpi 
do kanonizacji. 

Wielki Święty

Duchu Święty proszę Cię: 
O dar mądrości do lepszego poznawania 
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 
O dar rozumu do lepszego zrozumienia 
ducha tajemnic wiary świętej, 
O dar umiejętności, abym w życiu kierował 
się zasadami tejże wiary, 
O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie 
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy  
ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
O dar pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,  
który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

Ks. Proboszcz

Dzisiaj chcemy radować się  wspólnie, dziękować Bogu 
za nowych świętych i dłużej zatrzymać się przy osobie 
Piotra naszych czasów– świętym Janie Pawle II.

Kardynał Stanisław Dziwisz – człowiek, który „żył 
u boku” Jana Pawła II, odsłania tajemnice Jego świętości. 
Czyni to w wigilię kanonizacji Papieża, który wprowa-
dził Kościół w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa i stał 
się jednym z duchowych przywódców współczesnego 
świata.

Pisze tak: „Żyłem u boku świętego. Inaczej mówiąc, 
niemal przez czterdzieści lat, codziennie, widziałem z bliska 
świętość, o której zawsze myślałem, że taka powinna być. 
Dostrzegałem ją w tym człowieku, w Jego tak bardzo głębo-
kim, tak pełnym tajemnicy kontakcie, jaki miał z Bogiem.  
W Jego głębokiej, a zarazem przejrzystej wierze. W Jego 
odwadze z jaką świadczył o prawdzie Chrystusa i wartości  
życia. I w Jego miłości, z jaką zbliżał się do każdego czło-
wieku, szanując jego godność.

Widziałem świętość z bliska. Widziałem świętość 
zwyczajną, wpisaną w codzienność, w obowiązki i trudy 
każdego dnia, w spotkaniach z ludźmi z całego świata, 
w wielkie publiczne ceremonie, a także w strzeżone zazdro-
śnie chwile osobistego życia duchowego. Później, po latach 
widziałem świętość znaczoną nieustannie krzyżem, jakim 
z resztą było całe życie Karola Wojtyły. Widziałem świętość 
graniczącą z heroizmem. Widziałem także Jego świętość 
w niewiarygodnej rzeszy ludzi, którzy przyszli, aby Go poże-
gnać po raz ostatni. Potem zaczęli nawiedzać Jego grób”.

Przeżywamy dziś cudowny dzień, bo piękna i miła to 
sprawa, kiedy nasz Rodak staje się przykładem jak można 
i należy żyć – przejść przez życie tylko dobrze czyniąc. 
Przyglądając się sylwetce Jana Pawła II i Jego wieloletnie-
mu marszowi po drodze świętości, dość łatwo odkrywamy, 
że święty jest darem Bożym. Podoba nam się ogólny tytuł, 
jakim obdarzamy świętych Pańskich – „Przyjaciele Boga 
i ludzi”. Świętych podziwiamy, naśladujemy i prosimy 
o wstawiennictwo przed Bogiem.

Rola wstawiennictwa świętych wynika wyłącznie 
z dobroci Boga, który „lubi rozdawać swoje dobrodziejstwa 
za pośrednictwem przyjaciół”. 

Święty Janie Pawle II módl się za nami!

Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski (Warszawa, 
1979) Jan Paweł II powiedział do młodych: „Przyjmijcie 
ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój Ojciec 
i pozostańcie jej wierni”.



4
M

aj
  2

01
4 

  A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
LITANIA LORETAŃSKA 

W maryjnym maju, w godzi-
nach popołudniowych, w kato-
lickich świątyniach gromadzą 
się dzieci, młodzież i dorośli, by 
przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem śpiewać 
jedną z najpiękniejszych litanii 
– Loretańską. W centrum tej 
litanii (tak jak i innych) jest 
Chrystus. W pierwszych wezwa-
niach zwracamy się do Boga  
w Trójcy Świętej Jedynego akta-
mi uwielbienia, dziękczynie-
nia i przebłagania. Nasze akty 
uwielbienia i prośby zanosimy 
do Boga przez wstawiennic-
two Matki Syna Bożego i wraz 
z Nią.

Litania Loretańska zawiera 
pięćdziesiąt dwa wezwania do Matki Bożej. Podają tę 
liczbę za modlitewnikiem Apostolstwa Dobrej Śmierci, 
gdzie nie ujęto wezwania: „Matko Sprawiedliwości i 
miłości społecznej”. Jest natomiast wezwanie „Królo-
wo rodzin”, którego brakuje w innych niektórych modli-
tewnikach. Zwracanie się do Maryi tylu imionami jest 
wyrazem naszych uczuć do najlepszej z Matek, która 
wszystko rozumie, cierpi ze swymi dziećmi, ukoi ból i 
potrafi pocieszyć.

Recytowanie lub śpiewanie Litanii Loretańskiej, jak 
każdej modlitwy, wymaga z naszej strony skupienia, aby 
wezwania imion Maryi nie były wymawiane rutynowo, 
bezmyślnie. Większość tych wezwań jest zrozumiała dla 
każdego. Co do niektórych można mieć wątpliwości, do 
czego nawiązują.  O tych ostatnich chcę tu napisać parę 
objaśnień.

Pan Jezus w Wielki Piątek zwrócił się do św. Jana 
stojącego pod krzyżem obok Matki słowami: „Oto Matka 
twoja.” Mamy prawo zatem zwracać się do Maryi – „Matko 
Kościoła”.  

Św. Archanioł Gabriel w czasie Zwiastowania oznajmił 
Maryi, że jest „Pełna łaski.” Słusznie więc zwracamy się 
do Niej – „Matko łaski Bożej”. Dalsze słowa Archanioła – 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie” – zapowiedziały cudowne 
połączenie macierzyństwa z dziewictwem Maryi, dlatego 
dziś zwracamy się do Niej – „Matko przedziwna”.

Nazywamy Maryję „Matką dobrej rady”, bo Ona nie 
rozkazywała, nie nakazywała, a raczej podpowiadała 
(„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn powie”).

Maryja jest „Panną nad pannami”, bo jako dziewi-
ca urodziła Syna Bożego, mimo małżeństwa z Józefem 
pozostała dziewicą. Takiej godności żadna z kobiet nie 

dostąpiła, toteż wołamy do Niej dziś 
– „Panno czcigodna”.

Chrystus w przypowieści nakreślił 
nam postawy panien roztropnych  
i nieroztropnych. Znając życie Maryi 
możemy o Niej powiedzieć – „Panno 
roztropna”. 

Zwracamy się do Maryi „Panno 
można”. W dawnej polszczyźnie 
słowo „można” oznaczało: mogąca, 
władna coś uczynić, posiadająca 
możność, moc.

Jest  Maryja „Panną wierną”  
– posiadającą wiarę niezachwianą; od 
betlejemskiej groty aż po Golgotę.

Duch Maryi raduje się w Bogu, 
Jej Zbawcy (Łk 1, 47). Piękne jest 
Jej  życie duchowe. Ona jest wzorem 
życia duchowego, dlatego mamy 
podstawy do tego, by wołać „Różo 
duchowna”.

U proroka Izajasza wieża to obraz 
troski Boga o człowieka. W Jerozoli-

mie była wieża Dawidowa – rezydencja króla, przybytek 
Pański, a potem wybudowana przez Salomona świątynia. 
Kość słoniowa była symbolem piękna. Dlatego w Litanii 
wołamy: „Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej”.

Naszą Matką Niebieską tytułujemy „Gwiazda zaran-
na”, bo świeci pod koniec nocy, a nawet po wschodzie 
słońca. Maryja łączy swoim Światłem noc z porankiem. 
Zapowiada nadejście poranka.

Maryja przeżyła mnóstwo utrapień i wie, jak gorzko 
one smakują. Jest Matką współczującą, współcierpiącą; 
umie pocieszyć w smutku. Słusznie nazywamy Ją „Pocie-
szycielką strapionych”. 

Wielu spraw Maryja nie rozumiała, ale zawsze ufała. 
Wołamy więc do Niej – „Wspomożenie wiernych”. 

Maryja jest „Królową męczenników”, gdyż była z nimi 
w czasie ich męczeńskiej śmierci i nadawała tej śmierci 
sens.

Maryja jest wzorem wszystkich, którzy Chrystusa 
wybierają za jedynego oblubieńca , a więc wszystkich 
dziewic konsekrowanych, osób wybierających samotność. 
Wołamy do Niej – „Królowo dziewic”.

Chcielibyśmy, by nasze rodziny stały się bardziej podob-
ne do Najświętszej Rodziny z Nazaretu, dlatego śpiewamy 
w Litanii – „Królowo rodzin”.

Prorok Izajasz zapowiedział Mesjasza jako Księcia 
Pokoju. Mamy więc prawo zwracać się do Jego Matki  
– „Królowo Pokoju”.

W zakończeniu Litanii, jej uroczystym podsumowaniu 
zwracamy się trzykrotnie do Jezusa Chrystusa, Syna Boże-
go, Bożego Baranka, prosząc Go o wysłuchanie naszych 
próśb i zmiłowanie.

Józef

Litania Loretańska



5
M

aj  2014   A
N

IO
Ł KO

Ń
CZYCKI

ORĘDZIE NIEPOKALANEJ – RÓŻANIEC W OBJAWIENIACH FATIMSKICH

Od maja do października przypomnimy sześć objawień Niepokalanej w Fatimie.

się jeszcze z miłością dzieciom i zaczęła oddalać się ku 
wschodowi aż wreszcie zniknęła im z oczu.

Dzieci bezpiecznie wróciły do domu, jednak trudno 
było im utrzymać przeżycia w tajemnicy. Milczała tylko 
Łucja. Gdy jednak wieść o objawieniu doszła do Fatimy, 
Łucja potwierdziła opowiadania Hiacytny i Franka. Nawet 
rodzicie nazwali swoje dzieci kłamcami, grozili karami, 
jednak zadziwiające było to, że dzieci stały się niestrudzo-
nymi apostołami odmawiania różańca. Sądzono, że czas 
wyleczy ich z tego urojenia. 

Drugie objawienie

Nadeszła środa, dzień 13 czerwca, święto św. Anto-
niego, patrona fatimskiej parafii. Cała parafia skierowała 
swoje kroki do kościoła, a tylko garstka (ok. 50 osób) 
bardziej z ciekawości, niż z przekonania poszła do Cova 
da Iria.

Ok. południa przyszły dzieci. Nagle Łucja zrobiła ruch 
ręką i wskazała na wschód. Maryja istotnie się ukazała 
i powiedziała:
– Nie zaniedbujcie codziennego odmawiania różańca. Po 
każdym „Chwała Ojcu”, pod koniec dziesiątka, dodawajcie 

Orędzie Niepokalanej  
– Różaniec w objawieniach fatimskich

Pierwsze objawienie

Było to w niedzielę dn. 13 maja 1917 r. Troje pastusz-
ków: Łucja, Hiacynta i Franek paśli owce na pastwisku 
w Cova da Iria. Na głos dzwonu Anioł Pański, dzieci uklękły 
i odmówiły różaniec. Później zajęły się budowaniem schro-
nu na czas niepogody. Nagle błysnęło, pobiegły spędzać 
trzodę, gdyż myślały, że nadchodzi burza. Gdy błysnęło po 
raz drugi, stanęły jak wryte przed nadzwyczajnym zjawi-
skiem. „Piękna Pani” stała na liściastym dębie, otoczona 
jasnością. Przerażone chciały uciekać. Pani z nieopisanym 
wdziękiem rzekła: 
– Nie bójcie się! Zbliżcie się do mnie. Nie uczynię wam 
nic złego!

Ubrana w białą jak śnieg sukienkę, w bielutki płaszcz 
przetykany złotem, w ręku trzymała perlisty różaniec. 
Cudowna Pani patrzyła z ogromną miłością na dzieci, 
które przez kilka minut trwały w niemej zadumie. W końcu 
Łucja zapytała:
– Skąd Pani jest? 
– Przychodzę z nieba 
– A czego Pani chce od nas? 
– Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili 6 razy 
o tej samej porze co dzisiaj – trzynastego każdego 
miesiąca – aż do października. W październiku powiem 
wam, kim jestem i czego od was żądam. 
– Pani przychodzi z nieba? Czy ja także pójdę do nieba? 
– Tak, Ty tam pójdziesz. 
– A Hiacynta? 
– Ona także. 
– A Franciszek?
Pani popatrzyła na niego z wyrazem macierzyńskiej miło-
ści i łagodnego wyrzutu:
– On także, ale przedtem musi jeszcze odmówić swój 
różaniec.  
Franciszek nie widział Maryi. Zdumiona Łucja zapytała:  
– A czy Franciszek nie może Pani widzieć?  
– Niech mówi różaniec, a potem mnie zobaczy.
Franciszek zaczął odmawiać różaniec i po kliku „Zdro-
waś Maryjo” także i on począł widzieć, ale Jej nie słyszał. 
Z kolei Pani zachęciła dzieci do pobożnego i częstego 
odmawiania różańca i zadawała pytania:
– Czy chcecie składać ofiary i chętnie przyjmować cierpie-
nia, które wam ześle Bóg, jako wynagrodzenie za wszystkie 
grzechy, które obrażają Jego Boski Majestat. Czy chcecie 
cierpieć, by ubłagać nawrócenie grzeszników, zadośćuczy-
nić za przewinienia wobec Boga i za wszystko, co obraża 
Niepokalane Serce Matki?
– Tak, chcemy! – Odpowiedziała Łucja w imieniu wszyst-
kich. Uradowała się Maryja i zapowiedziała dzieciom:
– W takim razie wkrótce będziecie wiele cierpieć, ale 
łaska Boża zawsze was wspierać będzie. Przypatrywała 
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LITANIA LORETAŃSKA 

W maryjnym maju, w godzi-
nach popołudniowych, w kato-
lickich świątyniach gromadzą 
się dzieci, młodzież i dorośli, by 
przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem śpiewać 
jedną z najpiękniejszych litanii 
– Loretańską. W centrum tej 
litanii (tak jak i innych) jest 
Chrystus. W pierwszych wezwa-
niach zwracamy się do Boga  
w Trójcy Świętej Jedynego akta-
mi uwielbienia, dziękczynie-
nia i przebłagania. Nasze akty 
uwielbienia i prośby zanosimy 
do Boga przez wstawiennic-
two Matki Syna Bożego i wraz 
z Nią.

Litania Loretańska zawiera 
pięćdziesiąt dwa wezwania do Matki Bożej. Podają tę 
liczbę za modlitewnikiem Apostolstwa Dobrej Śmierci, 
gdzie nie ujęto wezwania: „Matko Sprawiedliwości i 
miłości społecznej”. Jest natomiast wezwanie „Królo-
wo rodzin”, którego brakuje w innych niektórych modli-
tewnikach. Zwracanie się do Maryi tylu imionami jest 
wyrazem naszych uczuć do najlepszej z Matek, która 
wszystko rozumie, cierpi ze swymi dziećmi, ukoi ból i 
potrafi pocieszyć.

Recytowanie lub śpiewanie Litanii Loretańskiej, jak 
każdej modlitwy, wymaga z naszej strony skupienia, aby 
wezwania imion Maryi nie były wymawiane rutynowo, 
bezmyślnie. Większość tych wezwań jest zrozumiała dla 
każdego. Co do niektórych można mieć wątpliwości, do 
czego nawiązują.  O tych ostatnich chcę tu napisać parę 
objaśnień.

Pan Jezus w Wielki Piątek zwrócił się do św. Jana 
stojącego pod krzyżem obok Matki słowami: „Oto Matka 
twoja.” Mamy prawo zatem zwracać się do Maryi – „Matko 
Kościoła”.  

Św. Archanioł Gabriel w czasie Zwiastowania oznajmił 
Maryi, że jest „Pełna łaski.” Słusznie więc zwracamy się 
do Niej – „Matko łaski Bożej”. Dalsze słowa Archanioła – 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie” – zapowiedziały cudowne 
połączenie macierzyństwa z dziewictwem Maryi, dlatego 
dziś zwracamy się do Niej – „Matko przedziwna”.

Nazywamy Maryję „Matką dobrej rady”, bo Ona nie 
rozkazywała, nie nakazywała, a raczej podpowiadała 
(„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn powie”).

Maryja jest „Panną nad pannami”, bo jako dziewi-
ca urodziła Syna Bożego, mimo małżeństwa z Józefem 
pozostała dziewicą. Takiej godności żadna z kobiet nie 

dostąpiła, toteż wołamy do Niej dziś 
– „Panno czcigodna”.

Chrystus w przypowieści nakreślił 
nam postawy panien roztropnych  
i nieroztropnych. Znając życie Maryi 
możemy o Niej powiedzieć – „Panno 
roztropna”. 

Zwracamy się do Maryi „Panno 
można”. W dawnej polszczyźnie 
słowo „można” oznaczało: mogąca, 
władna coś uczynić, posiadająca 
możność, moc.

Jest  Maryja „Panną wierną”  
– posiadającą wiarę niezachwianą; od 
betlejemskiej groty aż po Golgotę.

Duch Maryi raduje się w Bogu, 
Jej Zbawcy (Łk 1, 47). Piękne jest 
Jej  życie duchowe. Ona jest wzorem 
życia duchowego, dlatego mamy 
podstawy do tego, by wołać „Różo 
duchowna”.

U proroka Izajasza wieża to obraz 
troski Boga o człowieka. W Jerozoli-

mie była wieża Dawidowa – rezydencja króla, przybytek 
Pański, a potem wybudowana przez Salomona świątynia. 
Kość słoniowa była symbolem piękna. Dlatego w Litanii 
wołamy: „Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej”.

Naszą Matką Niebieską tytułujemy „Gwiazda zaran-
na”, bo świeci pod koniec nocy, a nawet po wschodzie 
słońca. Maryja łączy swoim Światłem noc z porankiem. 
Zapowiada nadejście poranka.

Maryja przeżyła mnóstwo utrapień i wie, jak gorzko 
one smakują. Jest Matką współczującą, współcierpiącą; 
umie pocieszyć w smutku. Słusznie nazywamy Ją „Pocie-
szycielką strapionych”. 

Wielu spraw Maryja nie rozumiała, ale zawsze ufała. 
Wołamy więc do Niej – „Wspomożenie wiernych”. 

Maryja jest „Królową męczenników”, gdyż była z nimi 
w czasie ich męczeńskiej śmierci i nadawała tej śmierci 
sens.

Maryja jest wzorem wszystkich, którzy Chrystusa 
wybierają za jedynego oblubieńca , a więc wszystkich 
dziewic konsekrowanych, osób wybierających samotność. 
Wołamy do Niej – „Królowo dziewic”.

Chcielibyśmy, by nasze rodziny stały się bardziej podob-
ne do Najświętszej Rodziny z Nazaretu, dlatego śpiewamy 
w Litanii – „Królowo rodzin”.

Prorok Izajasz zapowiedział Mesjasza jako Księcia 
Pokoju. Mamy więc prawo zwracać się do Jego Matki  
– „Królowo Pokoju”.

W zakończeniu Litanii, jej uroczystym podsumowaniu 
zwracamy się trzykrotnie do Jezusa Chrystusa, Syna Boże-
go, Bożego Baranka, prosząc Go o wysłuchanie naszych 
próśb i zmiłowanie.

Józef

Litania Loretańska
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następującą modlitwę: „O mój Jezu, przebacz nam nasze 
winy, zachowaj nas od ognia piekielnego i ulżyj duszom 
czyśćcowym, zwłaszcza najbardziej opuszczonym.”

Potem dodała:
– Chcę, byś się nauczyła czytać. Później wam powiem, 
czego od was żądam.

Potem nastąpiła tajemnicza rozmowa Madonny z Łucją. 
Maryja wyjawiła jej pewną tajemnicę, ale zabroniła ujaw-
nić ją komukolwiek, z wyjątkiem Hiacynty i Franciszka.

W 1927 r. dowiadujemy się o dalszym ciągu rozmowy 
Łucji z Maryją. Łucja prosiła Maryję, aby całą ich trójkę 
zabrała do nieba.
– Wnet przyjdę, aby zabrać Franciszka i Hiacyntę, ale ty 
musisz na ziemi tu jeszcze pozostać. Jezus chce, bym była 
więcej znana i miłowana i posłuży się Tobą w tym celu, 
chce On wprowadzić cześć mego Niepokalanego Serca. 
Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję ratunek. 
Te dusze będą obdarzone szczególnymi łaskami Bożymi. 
Jak kwiaty postawię je przed Jego Tronem.
– Więc ja będę musiała pozostać tu sama na ziemi?
– Nie dziecko. Ja cię nigdy nie opuszczę. Madonna rozwarła 
ręce, z których wytrysnęły promienie światła. Przez prawą 

„Zachęcam was do dostrzegania nowej wiosny, jaką Duch rozbudza dzisiaj w Kościele, w znacznym stop-
niu poprzez ruchy kościelne i nowe wspólnoty. Duch jest wielopostaciowy w swoich darach…ulata tam, gdzie 
chce…czyni to w niespodziewany sposób, w niespodziewanych miejscach, w niespodziewanych dotąd formach.” 
(papież Benedykt XVI )

Powalająca łaska... na kolana 
W 1997 roku  zostało wznowione wydane „Nowa Gwiazda Karmelu.” 

Żywot błogosławionej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, Karmelitanki 
Bosej w oparciu o edycję Wydawnictwa SS Karmelitanek Bosych, 
Przemyśl 1938 r. Książka cieszyła się wielkim zainteresowaniem.  
W tym to czasie zostałam zachęcona przez Pelagię, matkę Madzi Buczek 
do zamawiania w parafii intencji Mszy św. dla uczczenia i uwielbienia  
Ducha Świętego. Minął rok, może dwa, może trzy, słowa zachęty wciąż 
się we mnie odzywały, a nie były realizowane. W końcu przerodziły 
się w pragnienie. Zdobyłam się na odwagę i zamówiłam intencje Mszy 
św. : Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego w sercach wszyst-
kich ludzi świata. Chociaż spotkałam się z niezrozumieniem intencji, 
jednak została ona przyjęta. I tak od wielu, wielu lat, co roku, zama-
wiam intencje dwunastu Mszy św. często sprawowanych, jeżeli jest to 
możliwe, wg formularza Mszy św. wotywnych o Duchu Świętym. Od 
lat obserwuję kapłana, który ją co miesiąc sprawuje, widać jak w jego 
posłudze kapłańskiej dotyka go nadprzyrodzona łaska. Mówią o nim, 
o swoim proboszczu tak: to ksiądz  instytucja i choć idzie z krzyżem  
i pomaga w niesieniu krzyża samotnym, bezrobotnym i bezdomnym 
matkom, i bezrobotnym mężczyznom dotkniętym nałogami. Pamiętam, 
jak w nadludzki sposób wspierał ludzi dotkniętych klęską powodzi na 
sądeczczyźnie. Starcza mu dla wszystkich czasu, uśmiechu i życzliwości 
w sercu. Sam niesie krzyż choroby i każda chirurgiczna interwencja, 
nawet ta najbardziej ryzykowna, pozwala mu, ożywionemu powiewem 
Bożego Ducha, powrócić do wieczernika, do swoich owieczek.

rękę Maryi widać było serce, otoczone dookoła cierniami, 
które ze wszystkich stron w nie się wbijały. Dzieci poznały, 
że to było Niepokalane Serce Maryi, które zostało zranio-
ne grzechami wielu grzeszników i domaga się pokuty  
i zadośćuczynienia. 

Od tego dnia objawienia w Cova da Iria stały się tema-
tem dnia w całej okolicy. Jedni wierzyli w ich autentycz-
ność, inni żartowali sobie z nich. Rodzice małych wizjo-
nerów bardzo się denerwowali. Mama Łucji nalegała, aby 
córka publicznie wszystko odwołała.

Miejscowy proboszcz przesłuchiwał ich, starał się 
swymi podchwytliwymi pytaniami przyłapać dzieci na 
jakiejś sprzeczności. Na pożegnanie rzekł – Nie podoba mi 
się u was jedynie to, że macie jakieś tajemnice. Obawiał 
się, że może to nie być sprawa z nieba, ale przyszłość 
okaże, co mamy o tym myśleć. Hiacynta jednak rezolutnie 
twierdziła:
– Nie, nie! Tu nie ma diabła. Diabeł jest bardzo brzydki  
i mieszka pod ziemią, w piekle. Pani natomiast jest piękna 
i widzieliśmy, że wstępowała do nieba!...

       
   Irena
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Czcigodnemu ks. Dziekanowi,  naszemu Proboszczowi, ks. Kanonikowi Andrzejowiz okazji Dnia Imienin  gorące życzenia  dalszej, pełnej poświęceń dla nas posługi  duszpasterskiej, aby ona przyniosła owoce  
i aby one cieszyły Jego Kapłańskie Serce.Twoje Kapłaństwo zawierzamy  Bożej Opatrzności i życzymy zdrowia przez wstawiennictwo Maryi, Bożej Matki.Parafianie i Redakcja

Konieczność Nabożeństwa  
do Trzeciej Osoby Boskiej

Żyjemy w czasach, kiedy chętnie szuka się nowości, 
nawet w nabożeństwach. Świat i zgromadzenia zakon-
ne gonią za nimi, zapominając i zaniedbując tak ważne 
Nabożeństwo do Ducha Świętego. Dlatego jest tyle błędów, 
rozbicia, nie ma pokoju i światła na świecie. Nie wzywa się 
światła tak, jak należy, a to światło pozwala nam poznawać 
prawdę.

Już 20. czerwca 1877 roku do Ojca Św. Piusa  IX pisała 
w tej sprawie święta Palestynka – bł. Maria od Jezusa 
Ukrzyżowanego, cytując za „Miriam – błogosławiona Pale-
stynka” – W.K.B. „Przyjmując komunię świętą (…) ujrzałam 
przed sobą gołębicę, a nad gołębicą – kielich, z którego się 
przelewało tak jakby wewnątrz kielicha było źródło; a to, 
co wylewało się z kielicha, zraszało gołębice i obmywało 
ją. I usłyszałam Głos, który wychodził ze wspaniałego 
światła i powiedział: Jeśli chcesz mnie szukać, poznać mnie 
i pójść za Mną, wzywaj światło, tzn. Ducha Świętego, który 
oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, 
które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę mówię 
ci: Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie 
szukał i znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie 
będzie delikatne jak kwiat polny .I jeśli będzie to ojciec lub 
matka, w jego rodzinie zapanuje pokój, i w jego sercu będzie 
pokój, zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu – nie umrze 
w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, 
że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę 

św. o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką Mszę 
Św. odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony 
przez samego Ducha Świętego, będzie miał światło, będzie 
miał pokój. On uleczy chorych, obudzi tych, którzy śpią.”

Powiedziałam więc: „Panie, co mogę zrobić? Nikt mi nie 
uwierzy! A głos mi odpowiedział: Kiedy nadejdzie chwila, 
Ja uczynię to wszystko, a ty nie będziesz mi potrzebna. 
I wszystko zniknęło, a moje serce pozostało rozpalone 
miłością.

W czasie nowicjatu gołębica nauczyła ją modlitwy, 
którą odtąd często powtarzała: Duchu Święty – natchnij 
mnie, Miłości Boża – pochłoń mnie, na właściwą drogę  
– zaprowadź mnie. Maryjo Matko, spojrzyj na mnie, z Jezu-
sem – błogosław mi. Od wszelkiego zła, od wszelkiego 
złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa – zachowaj 
mnie. Amen.”

Również to, że mamy nowennę przed Zesłaniem Ducha 
Świętego, Kościół zawdzięcza Miriam. Leon XIII wydał 
Encyklikę o Duchu Świętym 20 lat po jej śmierci. 

Korzystajmy z nieocenionych łask i darów o jakich 
mówi sam Jezus Chrystus. Zapraszajmy sercem i prośmy 
Ducha Świętego aby w nas modlił się w codziennych 
modlitwach i działaniach.

 Lidia Wajdzik ads
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następującą modlitwę: „O mój Jezu, przebacz nam nasze 
winy, zachowaj nas od ognia piekielnego i ulżyj duszom 
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nerów bardzo się denerwowali. Mama Łucji nalegała, aby 
córka publicznie wszystko odwołała.

Miejscowy proboszcz przesłuchiwał ich, starał się 
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Nasze życie, nasze działania
Rok szkoły w Ruchu – pod tym hasłem Minister Edukacji  Naro-

dowej  ogłosił rok  szkolny 2013/2014.  Jednym z priorytetowych 
zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości 
o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszech-
nianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
Co prawda nasze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik 
w Rudniku oraz Powszechna Szkoła Podstawowa w Rudniku nie 
zgłosiły się oficjalnie do ogólnopolskiej akcji, to poprzez swoje 
działania intuicyjnie realizują zamierzenia MEN.  

Już drugie półrocze realizujemy zadanie publiczne , dofinanso-
wane przez Wójta Gminy Hażlach pod nazwą „Jak ryba w wodzie III ” 
. Każdy poniedziałek Pani Kasia Czendlik ( wolontariusz) nadzoruje 
dzieci z Rudnika w transporcie i w zajęciach na basenie w Zebrzy-
dowicach, gdzie pod okiem trenera dzieci zdobywają umiejętności 
pływackie, ćwicząc jednocześnie swój rozwój fizyczny.

Z inicjatywy rudnickich rodziców zawiązaliśmy współpracę 
z Ludowym Klubem Sportowym w Rudniku i wraz z nim organi-
zujemy treningi piłki nożnej dla najmłodszej grupy dzieci.  W roku 
2014  nasze Stowarzyszenie podjęło się organizacji formalnej dla 
powołanych „Rudnickich Żaków” w celu pozyskania źródeł finan-
sowania na zakup dwóch aluminiowych bramek dostosowanych 
do wieku uczestników  oraz na organizację regularnych treningów 
odbywających  się dwa razy w tygodniu dla dziewczynek i chłop-
ców . Od roku 2015 ugrupowanie  sportowe zostanie przejęte  pod 
patronat Ludowego Klubu Sportowego w Rudniku.  

Po raz  trzeci raz w wakacje organizujemy dla rodzin z Gminy 
Hażlach zadanie publiczne dofinansowane przez Wójta Gminy 
Hażlach o nazwie „ Rajd górski – Siedmiomilowe buty III”  W tym 
roku zapraszamy mieszkańców na trzydniową  wycieczkę rodzin-
ną do Karpacza w okresie od 22.08.2014–24.08.2014. Szczegóły 
dotyczące programu , kosztów oraz zapisów opublikujemy po 
podpisaniu umowy na realizację projektu. 

Również organizacje spoza Rudnika zaproponowały współpracę 
w zakresie organizacji  Letniej Akademii Rowerowej, tym razem 
współpraca może okazać się szersza, ponieważ  do jej współreali-
zacji zaprosiliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w Rudniku , a działanie 
ma objąć mieszkańców Gminy Hażlach. O wynikach tych działań, 
również poinformujemy mieszkańców Gminy Hażlach w czasie, 
gdy uda się pozyskać dofinansowanie. 

Ponadto zajęcia w naszym przedszkolu nie należą do sztam-
powych. W ramach poznawania zwierząt gospodarskich, grupa 
przedszkolaków wraz z opiekunkami udała się do gospodarstwa 

ZAPROSZENIE

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 17.05.2014 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
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Państwa Władysławy i Franciszka Machej, w którym  dzieci mogły 
zobaczyć  zwierzęta gospodarskie oraz z bardzo bliska zaznajomić 
się z imponującym sprzętem i maszynami rolniczymi. Również 
z tego cyklu zajęć , dzieci odwiedziły Chatę Chlebową w Górkach  
i naukę jazdy konnej w Pruchnej. 

Jednym z największych wydarzeń do którego przygotowuje 
się cała szkoła, to drugie z kolei przystąpienie dzieci z Rudnika do 
Sakramentu Komunii Świętej w  Kaplicy pod wezwaniem Imienia 
Maryji w Rudniku. Z racji małej ilości dzieci tak duże wydarzenie 
nie odbywa się w Rudniku co roku , a jest dostosowane do okolicz-
ności. Ostatnia uroczystość I Komunii Świętej w Rudniku odbyła 
się 01.05.2011 roku. 

W 2014 r również nasza Powszechna Szkoła Podstawowa 
w Rudniku obchodzić będzie swoje 140 lat istnienia. Jest już 
napisana przez Panią Lidię Gepfert praca doktorancka o nazwie 
„Wielka historia małej szkoły w Rudniku” . Pani Lidzia przystępuje 
w tym roku do obrony pracy 
doktoranckiej. W  następ-
nych działaniach będziemy  
ją wspierać przy wydaniu 
książki opartej o jej pracę 
doktorancką, a opisującej 
historię edukacji  w naszym 
regionie , historię naszego 
regionu, a zwłaszcza dzie-
je mieszkańców i szkoły 
w Rudniku.  Obchody tak 

NASZE ŻYCIE, NASZE DZIAŁANIA

Z okazji Dnia Urodzin, naszemu drogiemu  
Ks. Michałowi życzymy,

by dobry Bóg hojnie obdarzał potrzebnymi łaskami  
całą Jego kapłańską posługę, a przemożny  

Patron Księdza i nasz  – św. Michał Archanioł   
           czuwał nad Jego zdrowiem,  

            bezpieczeństwem i bronił od złego.

                        Parafianie i Redakcja

zacnej uroczystości planujemy 
w latach przyszłych, po zrealizowaniu  wymarzonego  i wymodlonego przez 
nas   remontu dachu  na budynku Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku.   
To ogromne przedsięwzięcie realizowane będzie  w bieżącym roku, mocą Uchwały 
Rady Gminy Hażlach, za co jesteśmy bardzo  wdzięczni. 

Opracowanie:  
Sylwia Grzebień.
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Co prawda nasze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik 
w Rudniku oraz Powszechna Szkoła Podstawowa w Rudniku nie 
zgłosiły się oficjalnie do ogólnopolskiej akcji, to poprzez swoje 
działania intuicyjnie realizują zamierzenia MEN.  

Już drugie półrocze realizujemy zadanie publiczne , dofinanso-
wane przez Wójta Gminy Hażlach pod nazwą „Jak ryba w wodzie III ” 
. Każdy poniedziałek Pani Kasia Czendlik ( wolontariusz) nadzoruje 
dzieci z Rudnika w transporcie i w zajęciach na basenie w Zebrzy-
dowicach, gdzie pod okiem trenera dzieci zdobywają umiejętności 
pływackie, ćwicząc jednocześnie swój rozwój fizyczny.

Z inicjatywy rudnickich rodziców zawiązaliśmy współpracę 
z Ludowym Klubem Sportowym w Rudniku i wraz z nim organi-
zujemy treningi piłki nożnej dla najmłodszej grupy dzieci.  W roku 
2014  nasze Stowarzyszenie podjęło się organizacji formalnej dla 
powołanych „Rudnickich Żaków” w celu pozyskania źródeł finan-
sowania na zakup dwóch aluminiowych bramek dostosowanych 
do wieku uczestników  oraz na organizację regularnych treningów 
odbywających  się dwa razy w tygodniu dla dziewczynek i chłop-
ców . Od roku 2015 ugrupowanie  sportowe zostanie przejęte  pod 
patronat Ludowego Klubu Sportowego w Rudniku.  

Po raz  trzeci raz w wakacje organizujemy dla rodzin z Gminy 
Hażlach zadanie publiczne dofinansowane przez Wójta Gminy 
Hażlach o nazwie „ Rajd górski – Siedmiomilowe buty III”  W tym 
roku zapraszamy mieszkańców na trzydniową  wycieczkę rodzin-
ną do Karpacza w okresie od 22.08.2014–24.08.2014. Szczegóły 
dotyczące programu , kosztów oraz zapisów opublikujemy po 
podpisaniu umowy na realizację projektu. 

Również organizacje spoza Rudnika zaproponowały współpracę 
w zakresie organizacji  Letniej Akademii Rowerowej, tym razem 
współpraca może okazać się szersza, ponieważ  do jej współreali-
zacji zaprosiliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w Rudniku , a działanie 
ma objąć mieszkańców Gminy Hażlach. O wynikach tych działań, 
również poinformujemy mieszkańców Gminy Hażlach w czasie, 
gdy uda się pozyskać dofinansowanie. 

Ponadto zajęcia w naszym przedszkolu nie należą do sztam-
powych. W ramach poznawania zwierząt gospodarskich, grupa 
przedszkolaków wraz z opiekunkami udała się do gospodarstwa 

ZAPROSZENIE

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 17.05.2014 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



10
M

aj
  2

01
4 

  A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
MODLITWA EWANGELIĄ

Modlitwa Ewangelią
I niedziela maja, 04.05.2014, 
Ewangelia z dnia: Łk 24, 13-35
(skrót Łk 24, 13-35 oznacza Ewangelia wg św. Łukasza, 
rozdział 24, wersety 13-35)

O co proszę? O łaskę rozeznawania obecności Jezusa  
w Słowie i codziennych wydarzeniach.

• Dołączę do uczniów idących do Emaus, aby wsłuchać 
się w smutną rozmowę i wniknąć w ich przeżycia. 
Zobaczę ich twarze pełne bólu i rozczarowania. Ucho-
dzą z Jerozolimy, lecz ból zabierają ze sobą.

• Przypomnę sobie swoje życiowe doświadczenia, które 
prowadziły mnie do rozgoryczenia i wewnętrznej 
niezgody na to co się stało. Przypomnę sobie moje 
ucieczki, co było moim „Emaus”, w którym szukałem 
schronienia i zapomnienia o złych wydarzeniach?

• Gdy do idących uczniów dołącza Jezus, nie rozpoznają 
Go, gdyż „oczy ich były niejako na uwięzi”. Co mogę 
powiedzieć o moim zachowaniu w chwilach kryzyso-
wych? Jak wtedy wygląda mój obraz Boga?

• Zauważę, że uczniowie chociaż są pełni smutku  
i rozgoryczenia, pozwalają Jezusowi, aby „przy-
bliżył się” i towarzyszył im w drodze. Zaczynają  
z nim rozmawiać i słuchać Jego wyjaśnień. Co mogę 
powiedzieć  o moim duchowym życiu w chwilach 
doświadczeń? Jak wygląda wtedy moja modlitwa, 
słuchanie Słowa Bożego? 

• Jezus cierpliwie i powoli leczy ich serca swoim 
słowem. Rozpoznają Go przy łamaniu chleba. Czy  
w mojej historii życia były takie chwile, kiedy dozna-
łem szczególnego światła lub uzdrowienia przez 
usłyszane Słowo Boże? Jakie to było słowo? Odszukam 
je w Biblii.

• Przypomnę sobie sytuacje, kiedy podczas Eucharystii 
przeżyłem szczególną bliskość Jezusa, tak iż serce we 
mnie pałało. Opowiem o nich Jezusowi.

• Podziękuję Jezusowi za chwile, w których w sposób 
szczególny doświadczyłem uzdrowienia przez Jego 
słowo i przez Eucharystię. Będę powtarzał: „Rozmiłuj 
mnie w Twoim Słowie i w Eucharystii!”  

II niedziela maja, 11.05.2014, 
Ewangelia z dnia: J 10, 1-10

O co proszę? O wielkoduszne powierzenie się prowa-
dzeniu Jezusa.

• Na początku gorąco poproszę Jezusa, aby pomógł 
mi przyznać się do tych cech i zachowań, które 
ujawniają moją nieporadność, słabość i niepewność. 
Doświadczenie mojej małości i przyznanie się do niej 
pomoże mi z większą żarliwością przyjąć zaproszenie 
Jezusa.

•  Jezus przestrzega mnie przed chodzeniem drogami, 
które nie prowadzą do niego. Które ścieżki prowadzą 
mnie do Jezusa, a które od Niego oddalają?

• Jezus zwierza się, kim chce dla mnie być. Chce być 
jedyną „bramą” mojego życia. Pragnie codziennie 
otwierać mi drogę do zbawienia, mówić do mnie po 
imieniu, troszczyć się o pokarm dla mojego życia.

• Czy wierzę w czułą opiekę Jezusa? Czy uświadamiam 

sobie na co dzień, że każdego dnia od samego rana 
prosi mnie, abym zechciał Mu powierzyć moją drogę 
i pozwolił się prowadzić? 

• Czy potrafię stanowczo powiedzieć „nie” przyjacio-
łom, którzy oddalają mnie od Jezusa? Pomodlę się za 
te osoby. Pomodlę się za siebie, aby Jezus uwolnił mnie 
od wszystkich zniewoleń, które powstają na skutek 
nieuporządkowanych relacji z tymi osobami. Będę Go 
prosił o dar wolności i o mądrość opierania się złym 
wpływom i namowom. 

• Jezus mówi, że przychodzi specjalnie do mnie, abym 
żył w obfitości. Uświadomię sobie, że osobista modli-
twa, Eucharystia, sakrament pokuty mogą stawać się 
dla mnie czasem szczególnej łaski. 

• Jezus, ilekroć zbliżam się do Niego pragnie dawać mi 
życie w obfitości. Zachowam w sercu akt strzelisty: 
„Jezu naucz mnie cieszyć się życiem w obfitości!”

III niedziela maja, 18.05.2014, 
Ewangelia z dnia: J 14, 1-12

O co proszę? O doświadczenie zażyłej relacji z Bogiem 
Ojcem.

• Jezus żegna się z apostołami. Zwrócę uwagę z jaką 
czułością i troską zwraca się do nich. Zna do głębi ich 
serca. Jest wrażliwy na ich przeżycia: „Niech się nie 
trwoży serce wasze”.

• Z uwagą będę słuchał słów Jezusa. Pomyślę, że mówi 
wprost do mnie. Zna obecny stan mojego serca. Jakie 
uczucia odnajdę w tej chwili w moim wnętrzu? Czego 
w życiu boję się najbardziej? Spróbuję zawierzyć 
Jezusowi to wszystko, co odbiera mi poczucie bezpie-
czeństwa i wywołuje lęki. 

• Jezus opowiada mi o wieczności, mówi mi, że jest dom, 
w którym oczekuje mnie Ojciec. Jakie myśli i uczucia 
rodzą się we mnie, kiedy spontanicznie zaczynam 
rozważać o wieczności? Czy potrafię wyobrazić sobie 
Boga jako Ojca, który oczekuje mnie z tęsknotą? 

• Jezus, który zna serca apostołów uświadamia im 
prawdę, że nie znają Ojca, nie mają o Nim prawdzi-
wego wyobrażenia. Jaki jest mój obraz Ojca? Czy 
wywołuje on we mnie uczucia ciepła, miłości, bezpie-
czeństwa? Czy mój obraz Ojca nie wywołuje u mnie 
negatywnych uczuć? Czy potrafię sobie wyobrazić 
siebie jako dziecko tulone w ramionach Ojca?

• Jezus mówi, że pomoże mi odnaleźć prawdziwy obraz 
Ojca. On, który sam jeden wie, jak cudowne i pełne 
dobroci jest oblicze Ojca. Chce, abym i ja Go poznał. 
Chce być moją drogą do Ojca. Będę więc prosił jak Filip 
z pokorą i szczerością: „Panie, pokaż mi Ojca”.

• Poproszę Jezusa, aby moje uczucia przeniknął swoimi 
uczuciami do Ojca, abym mógł pragnąć Ojca Jego 
pragnieniami, aby nauczył mnie zbliżać się do Ojca 
jak dziecko. Będę powtarzał: „Ojcze nasz…”

IV niedziela maja, 25.05.2014, 
Ewangelia z dnia: J 14, 15-21

O co proszę? O głębokie doświadczenie czułej opieki 
Jezusa.
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INTENCJE

INTENCJE
01.05.2014   I Czwartek  Św. Józefa, rzemieślnika
17.30 Majowe 
18.00 1.  Za ++ rodziców Anielę, Rudolfa Węglarzy, męża Hen-

ryka Lenartek, jego rodziców Jana i Stefanię, ++ dziad-
ków Józefa i Joannę, Jana i Alojzję oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

 2. Za + Rozalię Majchrzak – od Kuzynów z rodzinami.
02.05.2014 I Piątek   Wspomnienie Św. Atanazego,  
 biskupa i doktora Kościoła
  8.00 Rudnik: Za ++ Henryka Wawrzyczka, żonę Anielę, ro-

dziców z obu stron, zięcia Władysława, teściów Józefa     
 i Marię Ćwięczek, siostrę Helenę Mitas, ++ Księży Józefa 
Adamczyka, Franciszka Kubaloka, Tadeusza Czerneckie-
go, dusze w czyśćcu cierpiące.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam  
z ubogiej Boliwii

Jestem misjonarzem ze Zgromadzenia Ducha Świętego Święcenia kapłańskie otrzymałem 
w kwietniu 2013 roku. Od kilku tygodni, jako pierwszy polski duchacz, pracuję w Santa 
Cruz. Do tej pory do moich głównych obowiązków należy odprawienie trzech Mszy Świętych  
w niedziele oraz nauka języka hiszpańskiego. Wyjeżdżając na misję mogłem zabrać ze sobą 
tylko 23 kg bagażu. Warunki, z jakimi przyszło mi się spotkać na miejscu, przerosły moje 
wyobrażenie. Na nowo tworzącej się placówce są ze mną dwaj Afrykańczycy. Nasza wspólnota 
nie ma zaplecza materialnego, które pozwoliłoby nam prowadzić działalność misyjną. Brakuje 
wielu rzeczy. Problemem są nawet dojazdy do szkoły na kurs językowy.

Dlatego zwracam się do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie modlitewne  
i materialne. Z góry składam serdeczne podziękowania.

nr konta bankowego: 32 1020 5011 0000 9002 0254 1316  
Aleje Jana Pawła II 117, 85-152 Bydgoszcz

Z serca błogosławię o. Andrzej Tylicki CSSp

• Jezus żegna się z uczniami. Chcę być razem z apostoła-
mi i wsłuchiwać się w Jego słowa, które tchną niezwy-
kłą miłością. Jezus zaprasza minie do nawiązania 
z nim głębokiej przyjaźni. Najbardziej wiarygodną 
odpowiedzią jaką mogę Mu dać, jest kroczenie drogą 
Jego przykazań.

• Jezus zapewnia mnie, że modli się za mnie do Ojca. 
Spróbuję dłużej zatrzymać się nad słowami: „Ja zaś 
będę prosił Ojca…”. Uświadomię sobie, że Jezus rozma-
wia z Ojcem o moim życiu.

• Wyobrażę sobie, jak Ojciec słucha prośby Jezusa, który 
wstawia się za mną, jak z czułością wysłuchuje Jezusa, 
spełnia Jego prośby i posyła mi Ducha Prawdy i Pocie-
szyciela. Uświadomię sobie, że każda chwila mojego 
życia jest darem Boga. Uwielbię Go za czułą miłość.

• Wsłucham się w tkliwe i czułe słowa Jezusa, który 
mówi do apostołów i do mnie: „Nie zostawię was 

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów Roberta          

i Henryka, ++ z rodzin Wawrzyczek i Baraniok.
03.05.2014   I Sobota   Uroczystość Najświętszej Maryi  
 Panny Królowej Polski
7.30 Za ++ Józefa, Joannę Kula, ++ dzieci, ++ rodziców oraz 

wnuka Jarosława o Wieczną Szczęśliwość ;  domostwo do 
Opatrzności Bożej.

9.30 Rudnik:  Za ++ Stefanię, Jana Parchański, córkę Helenę, 
Joannę, Antoniego Parchański, syna Ferdynanda, wnuka 
Józefa, synowe Wandę i Helenę.

11.00 Za ++ Leszka Pawłowskiego w 5 rocznicę śmierci, rodzi-
ców Herminę i Zygmunta, ++ z rodzin Pawłowski, Waw-
rzyczek; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe

sierotami. Przyjdę do was”. Przypomnę sobie moje 
doświadczenia samotności i bezradności, gdy czułem 
się w życiu jak porzucone, niechciane dziecko. Uświa-
domię sobie, że Jezus nigdy mnie nie opuszcza. Popro-
szę Go o głębokie przeżycie tej prawdy.

• Jezus odsłania mi tajemnicę swojej bliskości. Przypo-
mina mi, że w pełni poznam ją dopiero w wieczności. 
Obecnie jest mi potrzebna wiara, że On jest we mnie, 
a ja w Nim. Uraduję się tą prawdą. Jezus zawsze nosi 
mnie w swoim sercu. Zapytam, czy moje serce jest 
otwarte na Jezusa.

• W serdecznej rozmowie będę zwierzał się z przeżyć 
serca, które rodzi we mnie usłyszana obietnica Jezusa. 
Wyznam Mu: „Jesteś największą obietnicą mojego 
życia!”

 na podstawie książki „Modlitwa Ewangelią  
na każdy dzień”  Krzysztofa Wonsa SDS,  

Alina
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Modlitwa Ewangelią
I niedziela maja, 04.05.2014, 
Ewangelia z dnia: Łk 24, 13-35
(skrót Łk 24, 13-35 oznacza Ewangelia wg św. Łukasza, 
rozdział 24, wersety 13-35)

O co proszę? O łaskę rozeznawania obecności Jezusa  
w Słowie i codziennych wydarzeniach.

• Dołączę do uczniów idących do Emaus, aby wsłuchać 
się w smutną rozmowę i wniknąć w ich przeżycia. 
Zobaczę ich twarze pełne bólu i rozczarowania. Ucho-
dzą z Jerozolimy, lecz ból zabierają ze sobą.

• Przypomnę sobie swoje życiowe doświadczenia, które 
prowadziły mnie do rozgoryczenia i wewnętrznej 
niezgody na to co się stało. Przypomnę sobie moje 
ucieczki, co było moim „Emaus”, w którym szukałem 
schronienia i zapomnienia o złych wydarzeniach?

• Gdy do idących uczniów dołącza Jezus, nie rozpoznają 
Go, gdyż „oczy ich były niejako na uwięzi”. Co mogę 
powiedzieć o moim zachowaniu w chwilach kryzyso-
wych? Jak wtedy wygląda mój obraz Boga?

• Zauważę, że uczniowie chociaż są pełni smutku  
i rozgoryczenia, pozwalają Jezusowi, aby „przy-
bliżył się” i towarzyszył im w drodze. Zaczynają  
z nim rozmawiać i słuchać Jego wyjaśnień. Co mogę 
powiedzieć  o moim duchowym życiu w chwilach 
doświadczeń? Jak wygląda wtedy moja modlitwa, 
słuchanie Słowa Bożego? 

• Jezus cierpliwie i powoli leczy ich serca swoim 
słowem. Rozpoznają Go przy łamaniu chleba. Czy  
w mojej historii życia były takie chwile, kiedy dozna-
łem szczególnego światła lub uzdrowienia przez 
usłyszane Słowo Boże? Jakie to było słowo? Odszukam 
je w Biblii.

• Przypomnę sobie sytuacje, kiedy podczas Eucharystii 
przeżyłem szczególną bliskość Jezusa, tak iż serce we 
mnie pałało. Opowiem o nich Jezusowi.

• Podziękuję Jezusowi za chwile, w których w sposób 
szczególny doświadczyłem uzdrowienia przez Jego 
słowo i przez Eucharystię. Będę powtarzał: „Rozmiłuj 
mnie w Twoim Słowie i w Eucharystii!”  

II niedziela maja, 11.05.2014, 
Ewangelia z dnia: J 10, 1-10

O co proszę? O wielkoduszne powierzenie się prowa-
dzeniu Jezusa.

• Na początku gorąco poproszę Jezusa, aby pomógł 
mi przyznać się do tych cech i zachowań, które 
ujawniają moją nieporadność, słabość i niepewność. 
Doświadczenie mojej małości i przyznanie się do niej 
pomoże mi z większą żarliwością przyjąć zaproszenie 
Jezusa.

•  Jezus przestrzega mnie przed chodzeniem drogami, 
które nie prowadzą do niego. Które ścieżki prowadzą 
mnie do Jezusa, a które od Niego oddalają?

• Jezus zwierza się, kim chce dla mnie być. Chce być 
jedyną „bramą” mojego życia. Pragnie codziennie 
otwierać mi drogę do zbawienia, mówić do mnie po 
imieniu, troszczyć się o pokarm dla mojego życia.

• Czy wierzę w czułą opiekę Jezusa? Czy uświadamiam 

sobie na co dzień, że każdego dnia od samego rana 
prosi mnie, abym zechciał Mu powierzyć moją drogę 
i pozwolił się prowadzić? 

• Czy potrafię stanowczo powiedzieć „nie” przyjacio-
łom, którzy oddalają mnie od Jezusa? Pomodlę się za 
te osoby. Pomodlę się za siebie, aby Jezus uwolnił mnie 
od wszystkich zniewoleń, które powstają na skutek 
nieuporządkowanych relacji z tymi osobami. Będę Go 
prosił o dar wolności i o mądrość opierania się złym 
wpływom i namowom. 

• Jezus mówi, że przychodzi specjalnie do mnie, abym 
żył w obfitości. Uświadomię sobie, że osobista modli-
twa, Eucharystia, sakrament pokuty mogą stawać się 
dla mnie czasem szczególnej łaski. 

• Jezus, ilekroć zbliżam się do Niego pragnie dawać mi 
życie w obfitości. Zachowam w sercu akt strzelisty: 
„Jezu naucz mnie cieszyć się życiem w obfitości!”

III niedziela maja, 18.05.2014, 
Ewangelia z dnia: J 14, 1-12

O co proszę? O doświadczenie zażyłej relacji z Bogiem 
Ojcem.

• Jezus żegna się z apostołami. Zwrócę uwagę z jaką 
czułością i troską zwraca się do nich. Zna do głębi ich 
serca. Jest wrażliwy na ich przeżycia: „Niech się nie 
trwoży serce wasze”.

• Z uwagą będę słuchał słów Jezusa. Pomyślę, że mówi 
wprost do mnie. Zna obecny stan mojego serca. Jakie 
uczucia odnajdę w tej chwili w moim wnętrzu? Czego 
w życiu boję się najbardziej? Spróbuję zawierzyć 
Jezusowi to wszystko, co odbiera mi poczucie bezpie-
czeństwa i wywołuje lęki. 

• Jezus opowiada mi o wieczności, mówi mi, że jest dom, 
w którym oczekuje mnie Ojciec. Jakie myśli i uczucia 
rodzą się we mnie, kiedy spontanicznie zaczynam 
rozważać o wieczności? Czy potrafię wyobrazić sobie 
Boga jako Ojca, który oczekuje mnie z tęsknotą? 

• Jezus, który zna serca apostołów uświadamia im 
prawdę, że nie znają Ojca, nie mają o Nim prawdzi-
wego wyobrażenia. Jaki jest mój obraz Ojca? Czy 
wywołuje on we mnie uczucia ciepła, miłości, bezpie-
czeństwa? Czy mój obraz Ojca nie wywołuje u mnie 
negatywnych uczuć? Czy potrafię sobie wyobrazić 
siebie jako dziecko tulone w ramionach Ojca?

• Jezus mówi, że pomoże mi odnaleźć prawdziwy obraz 
Ojca. On, który sam jeden wie, jak cudowne i pełne 
dobroci jest oblicze Ojca. Chce, abym i ja Go poznał. 
Chce być moją drogą do Ojca. Będę więc prosił jak Filip 
z pokorą i szczerością: „Panie, pokaż mi Ojca”.

• Poproszę Jezusa, aby moje uczucia przeniknął swoimi 
uczuciami do Ojca, abym mógł pragnąć Ojca Jego 
pragnieniami, aby nauczył mnie zbliżać się do Ojca 
jak dziecko. Będę powtarzał: „Ojcze nasz…”

IV niedziela maja, 25.05.2014, 
Ewangelia z dnia: J 14, 15-21

O co proszę? O głębokie doświadczenie czułej opieki 
Jezusa.
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04.05.2014    III  Niedziela Wielkanocna
7.30 Za + Stanisława Kuczaj – od córki Emilii.
9.30 Rudnik:  W intencji dzieci przystępujących do I Komunii 

św. i ich rodziców, z prośbą o Boże błogosławieństwo.
11.00 W intencji Strażaków i ich rodzin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo za wstawiennictwem Św. Floriana.
16.00 Majowe – w Rudniku 
18.00 W intencji tegorocznych maturzystów z prośbą o Światło 

Ducha Świętego w czasie egzaminów.
05.05.2014   Poniedziałek
16.00 Rudnik: Za + Irenę Dędys – od szwagra Jana z żoną.
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Annę Macura, męża, braci, siostry, ++ Księży, 

którzy pracowali w naszej Parafii oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

06.05.2014    Wtorek Święto Świętych Apostołów  
 Filipa      i Jakuba
  8.00 Za ++ Genowefę, Piotra Trylskich, ++ z rodziny Trylski      

i Bromblik; domostwo do Opatrzności Bożej.
16.00 Rudnik:
17.30 Majowe
18.00  Za ++ Czesława Stoły w 12 rocznicę śmierci, jego rodzi-

ców Annę i Stanisława, ++ rodziców Marię, Franciszkę  
i Władysława Motyka, ++ Annę Solnicką, Emilię Surmiak, 
Annę Słupecką, + Ks. Karola Śmiecha.

07.05.2014   Środa
16.00 Rudnik:  Za ++ Józefa Gabzdyl w 15 rocznicę śmierci, 

żonę Helenę, ++ z rodzin Gabzdyl, Matuszek, Wiśniow-
ski.

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Antoniego Foltyn, siostrę Marię, brata Franciszka,    

++ rodziców Zofię i Wilhelma, teściów Antoninę i Karola 
oraz wszystkich ++ z rodziny.

08.05.2014    Czwartek  Uroczystość Św. Stanisława,  
 Biskupa i męczennika, Głównego patrona Polski
16.00 Rudnik: Za + Irenę Dędys – od szwagierki Heleny              

z rodziną.
17.30 Majowe
18.00 1. Za ++ Wiktorię, Alojzego Botorek, ++ z rodzin Botorek 

i Trojan.
 2. Za ++ Zofię Kula, 2 mężów, Jerzego Błasiak, jego ro-

dziców, ++ z rodziny Foltyn; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

09.05.2014   Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Józefa i Romana Staniek, Ludwika               

i Małgorzatę Mikołajczyk oraz dziadków z obu stron.
17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna:  Za ++ dziadków Helenę i Bronisława 

Kula, Marię i Józefa Szajter, Franciszka Wawrzyczek; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

10.05.2014   Sobota
 8.00 Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów Roberta            

i Henryka, ++ Antoniego Pieron, żonę Teresę, ++ synów       
i córki.

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Erwina, Helenę Herman, Franciszka Kłósko; do-

mostwo do Opatrzności Bożej.
11.05.2014    IV Niedziela  Wielkanocna
 7.30 Za ++ Franciszka Parchańskiego, 2 żony, brata Franciszka, 

bratową Zofię; domostwo do Opatrzności Bożej.  
 9.30 Rudnik:  Za ++ Bronisława Gabzdyl, brata Józefa, żonę 

Helenę, ojców Annę i Alojzego,  Franciszka Chmiel, sio-
stry Annę i Justynę, męża Józefa, syna Władysława, oj-
ców Rudolfa i Justynę Chmiel, Marię, Rudolfa Wawrzy-
czek, syna Alojzego, ++ z rodziny Chmiel, Wawrzyczek  
i Cymorek.

11.00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. oraz 
ich rodziców, z prośbą o Boże błogosławieństwo.

16.00 Majowe 
18.00 Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek,  

++ z rodziny Urbaniec, Konig, Mołek; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

12.05.2014   Poniedziałek
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Jana Grzybek, rodziców Emilię i Franciszka,              

+ Stanisława Dalach; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.05.2014   Wtorek
  8.00 Za ++ Annę Szweda, męża Kazimierza, szwagra Józefa 

Koczor, ++ z rodziny Goryczka oraz za całą rodzinę do 
Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ Franciszka Foltyn, żonę Agnieszkę, 3 zięciów; do-
mostwo do Opatrzności Bożej. 

 Nabożeństwo Fatimskie – procesja
14.05.2014   Środa Święto Św. Macieja, Apostoła
16.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon, siostrę Olgę, szwagra Józefa, 

brata Leopolda; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.30 Majowe                
18.00 Za ++ męża Józefa Pala, rodziców, teściów, dziadków      

z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.
15.05.2014   Czwartek
17.30 Majowe
18.00 1.  Alojzego Handzel, żonę Zofię, syna Teofila, Mateusza, 

Justynę Handzel, Antoniego Żyłę, 2 żony, ++ z rodzin 
Handzel, Żyła i Szuster.    

 2. Za ++ Elżbietę Kajstura, męża, rodziców, braci, siostry 
z obu stron, ++ Ludwika Hanus, Stanisława Mołek, Jana 
Kamińskiego, Wandę Gremlik, Bronisławę Karpińską, jej 
męża, + Anielę Sterkowiec, ++ z rodzin Niemczyk, Chra-
pek, Stokłosa, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii 
oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

16.05.2014    Piątek Święto Św. Andrzeja Boboli,  
 prezbitera i męczennika, patrona Polski
  8.00 Rudnik: Za ++ rodziców Helenę, Izydora Tomica, Stefa-

nię, Józefa Pieszka, dziadków z obu stron, szwagra Mi-
rosława Golca, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie 

dla Ks. Proboszcza Kanonika Andrzeja z okazji Imienin.       
 2. Za ++ Antoniego Małyjurek, rodziców z obu stron,         

3 braci, siostry, ++ z rodziny Haratyk, Czakon, Kawulok, 
+ Marię Ogrodzką oraz Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii.

21.00 Apel Jasnogórski
17.05.2014 Sobota
  8.00 Za ++ Wiesławę Nieckuła – od koleżanki z rodziną.
17.30 Majowe
18.00 Za + Helenę Smelik w 1 rocznicę śmierci, męża Karola; 

domostwo do Opatrzności Bożej. 
18.05.2014   V Niedziela Wielkanocna
7.30 Za ++ Waleriana, Stefanię Gałuszka, synów Jana,                

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

9.30 Rudnik:  Za ++ Justynę, Józefa Tomica, syna Władysława, 
Zofię, Tadeusza Golonka, Helenę, Alojzego Drobek.

11.00 Z okazji 18 urodzin Eweliny i Karoliny z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dorosłym 
życiu.

17.30 Majowe
18.00 Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski i zdrowie, 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrz-
ności Bożej dla Miłosza w 25 rocznicę urodzin.

19.05.2014  Poniedziałek
17.30 Majowe
18.00   O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki z okazji 

urodzin.
20.05.2014  Wtorek
  8.00 
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Franciszka Kuś, braci, siostrę, ++ Księży, któ-

rzy pracowali w tutejszej Parafii oraz  za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

21.05.2014    Środa        Wspomnienie Św. Jana  
 Nepomucena, prezbitera i męczennika
16.00 Rudnik: 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 ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, córkę Marię, wnu-

ka Wiesława, zięciów Pawła i Bolesława, dziadków z obu 
stron, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W czwartek, 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.  
3. W sobotę, 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 . 
4. W niedzielę, 4 maja – uroczystość I Komunii św. w Rudniku. 
O godz. 9.30 Msza św. w intencji dzieci, które po raz pierwszy 
w pełni będą uczestniczyły we Mszy św. oraz ich rodziców. 
Nabożeństwo majowe w tym dniu o godz. 16.00 w kaplicy  
w Rudniku z udziałem dzieci I – szo Komunijnych. 
W tym tygodniu / od poniedziałku do piątku włącznie / dzieci 
w bieli będą uczestniczyły we Mszy św. o godz. 16.00 – w kaplicy 
w Rudniku. 
5. W czwartek, 8 maja w uroczystość Św. Stanisława, biskupa  
i męczennika, głównego Patrona Polski o godz. 10.00 w kościele 
katedralnym w Bielsku – Białej Ksiądz Biskup Ordynariusz 
udzieli święceń diakonatu alumnom naszego Seminarium 
Duchownego. Wśród kandydatów jest nasz parafianin kleryk 
Paweł Ściskała.   
6.  W niedzielę, 11 maja – uroczystość I Komunii św. w kościele 
parafialnym. 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, 10 maja o godz. 
10.00. Dzieci przez cały tydzień będą przychodziły do kościoła   
w bieli, uczestnicząc w nabożeństwach majowych    i Mszach 
św. wieczornych.
6. We wtorek, 13 maja – Dzień Fatimski.  Po Mszy św. 
nabożeństwo Fatimskie i procesja z figurą Matki Bożej ulicą 
Dębina do kaplicy Opatrzności  Bożej. 
7. W czwartek, 22 maja przypada 19 rocznica pobytu papieża 
Jana Pawła II w Skoczowie, Bielsku – Białej i Żywcu.
8. W niedzielę, 25 maja na sumie o godz. 11.00 – Chrzty                 
i Roczki. Nauka chrzcielna w piątek, 23 maja po Mszy św. 
wieczornej. 
9.  W poniedziałek, wtorek i środę VI tygodnia wielkanocnego 
tj. 26, 27 i 28 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.
26.V. - / poniedziałek / - godz. 18.00 – w okresie zasiewów – 
procesja do kapliczki p.p. Łazarz. W tym dniu modlimy się za 
wszystkie Matki z okazji ich święta.
27.V. - / wtorek / - godz. 18.00 – o uświęcenie pracy ludzkiej 
– procesja do Krzyża i kapliczki przy ul. Długiej - /Os. 
,,Karolinka”/.
28.V. - / środa / - godz. 18.00 - za głodujących – procesja do  
Św. Jana Nepomucena

22.05.2014 Czwartek
17.30 Majowe
18.00 1. Za ++ Erwina, Monikę Matuszek, rodziców, rodzeń-

stwo z obu stron, + Józefa Gabryś.
 2.  Za ++ Albinę, Leopolda Dworok, rodziców z obu stron, 

siostry i braci, ++ z rodzin Dworok, Kwiczala, dusze w 
czyśćcu cierpiące oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.

23.05.2014 Piątek
8.00 Rudnik: Za ++ rodziców Stefanię, Alojzego Tomica, Ma-

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

17.30 Majowe 
18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazi-

mierza i Stanisławę.
24.05.2014 Sobota    Wspomnienie Najświętszej Maryi  
 Panny, Wspomożycielki Wiernych
8.00 Za ++ rodziców Alojzję, Józefa Czakon, Marię, Karola 

Bierski, ++ rodzeństwo i szwagrów, wszystkich ++ z ro-
dzin Czakon, Bierski, Zachradnik; domostwo do Opatrz-
ności Bożej. 

17.30 Majowe
18.00 Za + + Ludwika Berek w 15 rocznicę śmierci, Alojzego, 

Dorotę Berek, Zofię, Franciszka Walica, ++ z rodziny Be-
rek, Walica         i Machej, ++ Księży, którzy pracowali  
w naszej Parafii.

25.05.2014 VI Niedziela Wielkanocna
  7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, jego ro-

dziców Joannę i Gabriela Machej, wszystkich ++ z rodzin 
Machej i Brachaczek.

  9.30 Rudnik: Za + męża Adolfa Kałużę w 4 rocznicę śmierci, 
syna Józefa, + ojców, Alojzję Tomaszko, 3 mężów, teściów 
Justynę i Wiktora, domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Chrzty – Roczki
17.30 Majowe 
18.00 Za ++ dziadków Karola, Anielę Sufa, Mateusza, Marię 

Kowal, braci Karola i Andrzeja, ++ z bliższej i dalszej ro-
dziny, ++ Księży pracujących w naszej Parafii oraz za do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

26.05.2014     Poniedziałek   Wspomnienie Św. Filipa  
 Nereusza, prezbitera  – DNI KRZYŻOWE
18.00 1.  O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich 

Matek naszej Parafii oraz o Radość Życia Wiecznego dla 
Zmarłych.

 2. Za ++ Marię, Henryka Koczy, syna Benedykta, Stefanię, 
Wiktora Botorek, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

 Majowe – procesja do kapliczki p.p. Łazarz
27.05.2014   Wtorek   –   DNI   KRZYŻOWE
  8.00 
18.00 Za ++ męża Antoniego, siostrę Marię, brata Stanisława, 

rodziców i teściów; domostwo do Opatrzności Bożej.
 Majowe – procesja do Krzyża i kapliczki przy ul. Długiej
28.05.2014   Środa     –   DNI  KRZYŻOWE
16.00 Rudnik:   Za ++ rodziców Władysława, Rozalię Tomica, 

Franciszka, Leopoldynę Winkler, dziadków z obu stron; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ Marię Wawrzyczek, syna Jana, ++ z rodziny.
 Majowe  –  procesja do Św. Jana Nepomucena
29.05.2014    Czwartek   Wspomnienie Św. Urszuli  
 Ledóchowskiej, dziewicy 
17.30 Majowe.
18.00 1. Za ++ Jana Gremlik w rocznicę śmierci, żonę Zofię,  

++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
 2. Za + Gizelę Galganek, ++ jej rodziców i rodzeństwo.
30.05.2014   Piątek    Wspomnienie Św. Jana Sarkandra, 
prezbitera i męczennika, patrona Diecezji
   8.00 Rudnik: Za + Lidię Majkut – od rodziny Staniek.
17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna:  6 tyg.
31.05.2014     Sobota     Święto Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny
  8.00 Za ++ Annę, Ferdynanda Bierski, córkę Marię, Martę           

i Teofila Wawrzyczek, syna Władysława, rodziców, ro-
dzeństwo, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

17.30 Majowe
18.00 Za + ojca Sylwestra Salamon, teściów Annę, Henryka Par-

chański, ++ Herminę, Barbarę, Józefa Żyła, Elfrydę Pie-
czonka; domostwo do Opatrzności Bożej. 
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04.05.2014    III  Niedziela Wielkanocna
7.30 Za + Stanisława Kuczaj – od córki Emilii.
9.30 Rudnik:  W intencji dzieci przystępujących do I Komunii 

św. i ich rodziców, z prośbą o Boże błogosławieństwo.
11.00 W intencji Strażaków i ich rodzin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo za wstawiennictwem Św. Floriana.
16.00 Majowe – w Rudniku 
18.00 W intencji tegorocznych maturzystów z prośbą o Światło 

Ducha Świętego w czasie egzaminów.
05.05.2014   Poniedziałek
16.00 Rudnik: Za + Irenę Dędys – od szwagra Jana z żoną.
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Annę Macura, męża, braci, siostry, ++ Księży, 

którzy pracowali w naszej Parafii oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

06.05.2014    Wtorek Święto Świętych Apostołów  
 Filipa      i Jakuba
  8.00 Za ++ Genowefę, Piotra Trylskich, ++ z rodziny Trylski      

i Bromblik; domostwo do Opatrzności Bożej.
16.00 Rudnik:
17.30 Majowe
18.00  Za ++ Czesława Stoły w 12 rocznicę śmierci, jego rodzi-

ców Annę i Stanisława, ++ rodziców Marię, Franciszkę  
i Władysława Motyka, ++ Annę Solnicką, Emilię Surmiak, 
Annę Słupecką, + Ks. Karola Śmiecha.

07.05.2014   Środa
16.00 Rudnik:  Za ++ Józefa Gabzdyl w 15 rocznicę śmierci, 

żonę Helenę, ++ z rodzin Gabzdyl, Matuszek, Wiśniow-
ski.

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Antoniego Foltyn, siostrę Marię, brata Franciszka,    

++ rodziców Zofię i Wilhelma, teściów Antoninę i Karola 
oraz wszystkich ++ z rodziny.

08.05.2014    Czwartek  Uroczystość Św. Stanisława,  
 Biskupa i męczennika, Głównego patrona Polski
16.00 Rudnik: Za + Irenę Dędys – od szwagierki Heleny              

z rodziną.
17.30 Majowe
18.00 1. Za ++ Wiktorię, Alojzego Botorek, ++ z rodzin Botorek 

i Trojan.
 2. Za ++ Zofię Kula, 2 mężów, Jerzego Błasiak, jego ro-

dziców, ++ z rodziny Foltyn; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

09.05.2014   Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Józefa i Romana Staniek, Ludwika               

i Małgorzatę Mikołajczyk oraz dziadków z obu stron.
17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna:  Za ++ dziadków Helenę i Bronisława 

Kula, Marię i Józefa Szajter, Franciszka Wawrzyczek; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

10.05.2014   Sobota
 8.00 Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów Roberta            

i Henryka, ++ Antoniego Pieron, żonę Teresę, ++ synów       
i córki.

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Erwina, Helenę Herman, Franciszka Kłósko; do-

mostwo do Opatrzności Bożej.
11.05.2014    IV Niedziela  Wielkanocna
 7.30 Za ++ Franciszka Parchańskiego, 2 żony, brata Franciszka, 

bratową Zofię; domostwo do Opatrzności Bożej.  
 9.30 Rudnik:  Za ++ Bronisława Gabzdyl, brata Józefa, żonę 

Helenę, ojców Annę i Alojzego,  Franciszka Chmiel, sio-
stry Annę i Justynę, męża Józefa, syna Władysława, oj-
ców Rudolfa i Justynę Chmiel, Marię, Rudolfa Wawrzy-
czek, syna Alojzego, ++ z rodziny Chmiel, Wawrzyczek  
i Cymorek.

11.00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. oraz 
ich rodziców, z prośbą o Boże błogosławieństwo.

16.00 Majowe 
18.00 Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek,  

++ z rodziny Urbaniec, Konig, Mołek; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

12.05.2014   Poniedziałek
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Jana Grzybek, rodziców Emilię i Franciszka,              

+ Stanisława Dalach; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.05.2014   Wtorek
  8.00 Za ++ Annę Szweda, męża Kazimierza, szwagra Józefa 

Koczor, ++ z rodziny Goryczka oraz za całą rodzinę do 
Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ Franciszka Foltyn, żonę Agnieszkę, 3 zięciów; do-
mostwo do Opatrzności Bożej. 

 Nabożeństwo Fatimskie – procesja
14.05.2014   Środa Święto Św. Macieja, Apostoła
16.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon, siostrę Olgę, szwagra Józefa, 

brata Leopolda; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.30 Majowe                
18.00 Za ++ męża Józefa Pala, rodziców, teściów, dziadków      

z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.
15.05.2014   Czwartek
17.30 Majowe
18.00 1.  Alojzego Handzel, żonę Zofię, syna Teofila, Mateusza, 

Justynę Handzel, Antoniego Żyłę, 2 żony, ++ z rodzin 
Handzel, Żyła i Szuster.    

 2. Za ++ Elżbietę Kajstura, męża, rodziców, braci, siostry 
z obu stron, ++ Ludwika Hanus, Stanisława Mołek, Jana 
Kamińskiego, Wandę Gremlik, Bronisławę Karpińską, jej 
męża, + Anielę Sterkowiec, ++ z rodzin Niemczyk, Chra-
pek, Stokłosa, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii 
oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

16.05.2014    Piątek Święto Św. Andrzeja Boboli,  
 prezbitera i męczennika, patrona Polski
  8.00 Rudnik: Za ++ rodziców Helenę, Izydora Tomica, Stefa-

nię, Józefa Pieszka, dziadków z obu stron, szwagra Mi-
rosława Golca, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie 

dla Ks. Proboszcza Kanonika Andrzeja z okazji Imienin.       
 2. Za ++ Antoniego Małyjurek, rodziców z obu stron,         

3 braci, siostry, ++ z rodziny Haratyk, Czakon, Kawulok, 
+ Marię Ogrodzką oraz Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii.

21.00 Apel Jasnogórski
17.05.2014 Sobota
  8.00 Za ++ Wiesławę Nieckuła – od koleżanki z rodziną.
17.30 Majowe
18.00 Za + Helenę Smelik w 1 rocznicę śmierci, męża Karola; 

domostwo do Opatrzności Bożej. 
18.05.2014   V Niedziela Wielkanocna
7.30 Za ++ Waleriana, Stefanię Gałuszka, synów Jana,                

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

9.30 Rudnik:  Za ++ Justynę, Józefa Tomica, syna Władysława, 
Zofię, Tadeusza Golonka, Helenę, Alojzego Drobek.

11.00 Z okazji 18 urodzin Eweliny i Karoliny z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dorosłym 
życiu.

17.30 Majowe
18.00 Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski i zdrowie, 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrz-
ności Bożej dla Miłosza w 25 rocznicę urodzin.

19.05.2014  Poniedziałek
17.30 Majowe
18.00   O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki z okazji 

urodzin.
20.05.2014  Wtorek
  8.00 
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Franciszka Kuś, braci, siostrę, ++ Księży, któ-

rzy pracowali w tutejszej Parafii oraz  za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

21.05.2014    Środa        Wspomnienie Św. Jana  
 Nepomucena, prezbitera i męczennika
16.00 Rudnik: 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 ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, córkę Marię, wnu-

ka Wiesława, zięciów Pawła i Bolesława, dziadków z obu 
stron, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –  piątek po Mszy św. szkolnej

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – sobota godz. 10.00
Młodzież  -  piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca o 
godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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

W czwartek od godz. 17.00  –  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 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 piątek   
tj. 2 maja od godz. 9.00

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,  Katarzyna Czendlik, Sylwia Grzebień, Lidia Wajdzik.

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
02. V. –  Wygoda  -  piątek

  ul. Spacerowa  5,  5 A,  9, 11
  ul. Wygoda  4    

09. V. –   Rodzice dzieci I Komunijnych 
16. V. –   Wygoda  - piątek

  ul.  Wygoda   5, 7, 8  
  ul. Dworcowa  5
  ul. Cieszyńska 53

23. V. –   Wygoda -  piątek
  ul.  Wygoda  9, 11 
  ul.  Dworcowa  1
  ul. Cieszyńska 70
  ul. Ks. Kukli 13

30.V. –  Świerczyniec – piątek   
  ul. Leśna   9, 11, 15, 17, 19

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 
06.05. – Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba      
08.05. – Uroczystość św. Stanisława, biskupa  

i męczennika
14.05. – Święto Św. Macieja, Apostoła
15.05. – Święto Św. Andrzeja Boboli, prezbitera                    

i męczennika
21.05. – Wspomnienie św. Jana Nepomucena, 

prezbitera i męczennika
24.05. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, 

Wspomożycielki Wiernych
26.05. – Wspomnienie Św. Filipa Nereusza, 

prezbitera
29.05. – Wspomnienie św. Urszuli 

Ledóchowskiej, dziewicy
30.05. – Wspomnienie Św. Jana Sarkandra, 

prezbitera i męczennika, patrona 
Diecezji

31.05. – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny 

Nabożeństwa majowe  
– codziennie o godz. 17.30



Bartek Tomica

Weronika Wawrzyczek

Agata Pasterny

Marcin Kędzior

Paweł Obracaj

Nikoletta Cieślar Wojtek Czendlik
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