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CHRYSTUSOWE KAPŁAŃSTWO

Chrystusowe Kapłaństwo

potrzebuje od kapłana?”. I odpowiada, że potrzeba ta 
sprowadza się właściwie do jednego wielkiego ocze-
kiwania, do oczekiwania na Chrystusa, bo rzeczywi-
ście wszystko, czego potrzebuje człowiek, może on 
w mniejszym czy większym stopniu sam osiągnąć, czy 
otrzymać od innych, kapłana natomiast prosi mniej 
lub bardziej otwarcie o Jezusa Chrystusa. 

Kapłan i tylko on, słowami konsekracji: „To jest 
Ciało moje (...). To jest Krew moja.” - może sprowadzić 
Boga na ziemię. Kapłan i tylko on, na mocy specjal-
nego polecenia: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym 
grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie są im zatrzymane” (J 20,22,23) - jest 
szafarzem Bożego miłosierdzia. 

Uroczystość prymicyjna zmierza do oddania czci 
osobie naszego drogiego ks. Pawła, ale ma również 
inny wymiar. Podczas tej uroczystości sięgamy do 
źródeł kapłaństwa - do Wieczernika i oddajemy naj-
wyższą cześć Chrystusowi za cud Jego miłości - aż 
po krzyż - bez której trudno by było wyobrazić sobie 
losy Kościoła i świata. 

Kapłaństwo było zawsze, we wszystkich czasach 
i u wszystkich narodów w wielkiej czci i poważaniu.

Dlatego jest sprawą słuszną, że wierzący w Boga 
zjednoczeni są wokół swoich kapłanów, tworząc wspól-
notę wiary i miłości. Kapłanów daje Kościołowi - 
katolicka, wierząca i praktykująca rodzina. Dlatego 
wyrażam szczerą wdzięczność Szanownym Rodzicom, 
rodzinie ks. Pawła oraz całej wspólnocie parafialnej.

ks. Proboszcz

Wielki to dzień, który uczynił nam Pan w swojej dobroci. Słowa te wypowiedział Ojciec Święty 
Jan Paweł II podczas pielgrzymki do naszego kraju. Chciejmy je wspólnie rozważyć w kontekście tej 
podniosłej uroczystości prymicyjnej, czyli pierwszej Mszy świętej sprawowanej przez nowo wyświę-
conego kapłana, którą w sposób szczególny przeżywać będziemy 31 maja w naszej parafii. 

Cieszymy się, że po dwudziestu siedmiu latach 
znów możemy się wspólnie zgromadzić na uroczy-
stej Mszy świętej, podczas której ks. Paweł okazuje 
swoją wdzięczność Panu Bogu za dar Chrystusowego 
Kapłaństwa. 

Spróbujmy więc zatrzymać się nieco nad tym wspa-
niałym darem, bo takiej chwili nie wolno nam zmar-
nować. Przewodnikiem na tej drodze niech będzie 
Święty Jana Paweł II, który jest autorem książki na 
temat sakramentu kapłaństwa zatytułowanej „Dar i ta-
jemnica”. W tej właśnie książce Papież opisuje historię 
swojego powołania, historię znaną przede wszystkim 
samemu Bogu. Powołanie jest wielką tajemnicą. Jest 
darem, który przerasta każdego człowieka. Wobec 
wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie 
dorastamy. Powołanie, jak mówił Ojciec Święty, jest 
tajemnicą Bożego Wybrania. 

W Ewangelii według św. Jana czytamy: „Nie wyście 
mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc 
wasz trwał”. Pięknie pisze o powołaniu św. Łukasz: 
„Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, 
Mną gardzi, kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie 
posłał” (Łk 10,16). 

Niezwykła to misja występować w imieniu samego 
Boga, Jezusa Chrystusa. Niezwykła to rola być sza-
farzem Bożych łask. Wielki to zaszczyt lecz jeszcze 
większa odpowiedzialność.

We wspomnianej książce „Dar i tajemnica” Ojciec 
Święty stawia takie pytanie: „Czego dzisiejszy świat 
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„O, PANIE, TO TY NA MNIE SPOJRZAŁEŚ”

„O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś”
W Katechizmie znalazłem takie zdanie: „Duch 

przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby 
pociągnąć ich do Chrystusa” (p. 737). Duch Święty 
wieje, kędy chce. Jego tchnienie jest obecne w całej 
historii Kościoła. Wciąż na nowo i w sposób niepojęty 
dostrzegamy Jego obecność i działanie. Przejawem 
tego działania są zwłaszcza czasy współczesne, lata 
po II Soborze Watykańskim, czasy ostatnich wielkich 
Papieży. Duch Święty wciąż odnawia oblicze ziemi.

Bóg powołuje ludzi, zgodnie z Jego wolą, do służby 
w Kościele. Człowiek odpowiada na Boże wezwanie. 
Trzeba dodać:  Bóg powołuje nie zawsze zgodnie 
z naszą, światową logiką. Na przestrzeni wieków 
powoływał wielu – pozornie ludzi prostych i słabych 
– jak: św. Teresę od Dzieciątka Jezus, św. Jana Vian-
ney’a, św. Faustynę, św. Bernadettę i wielu innych. 
Apostołowie też byli prostymi ludźmi. Święty Augu-
styn, czy Święty Paweł prowadzili nawet niegodziwe 
życie, zanim przeżyli wstrząs nawrócenia i dziś są 
filarami Kościoła.

Piszę te słowa w kontekście czekających nas uro-
czystości święceń kapłańskich naszego Parafianina, 
diakona Pawła, a potem Jego Mszy św. prymicyjnej.

To tam na peryferiach Kończyc Wielkich, w za-
kątku nam mniej znanym, na styku naszej parafii 
i kaczyckiej, stoi dom rodziny państwa Marty i Józefa 
Ściskałów – ojcowizna p. Józefa.

Mieszkańcom tego zakątka parafii łatwiej było 
wypełniać praktyki religijne w Kaczycach – bo bliżej 
było. Tak było i w przypadku Rodziny Pawła, dziś 
Kandydata do święceń kapłańskich. Tam też On, jak 
i Jego siostra starsza o dwa lata Justyna, uczęszczali 
do szkoły podstawowej, gimnazjum. Tam w parafii 
w Kaczycach przyjęli Pierwszą Komunię Świętą i przy-
gotowali się do Bierzmowania. Jednak w naszej parafii 
św. Michała Archanioła zapisani są w Księdze Chrztu.

Po skończonym gimnazjum Paweł podjął czterolet-
nią naukę w Technikum Budowlanym w Cieszynie. Sześć 
lat temu jeszcze wielu naszym rodakom był nieznany. 
Tylko nazwisko było jakieś swojskie, powiedziałbym 
„kończyckie”. Koleżanki i Koledzy z mojego rocznika 
mieli okazję uczyć się w szkole podstawowej w Koń-
czycach Wielkich z Ciocią diakona Pawła – Anielą. 
Wyobrażam sobie, jak obecnie nasza Koleżanka Aniela 
jest szczęśliwa w przededniu tak doniosłych dla Niej 
i Jej Rodziny uroczystości.

Dom p. Józefa Ściskały zawsze przesiąknięty był 
atmosferą chrześcijańską. Ojciec Pawła – p. Józef przez 
dziewięć lat posługiwał w czasie Mszy św. – jako mini-
strant i angażował się w różne prace na rzecz parafii 
w Kaczycach. Brat Jego Babci był kapłanem pracującym 
jako proboszcz przed wojną w pobliskim Dębowcu.

Mama diakona Pawła – Marta pochodzi z Kolbu-
szowej – miasta w Diecezji Przemyskiej, z rodziny 
katolickiej, z której wywodzi się dwóch kapłanów.

Kiedy dziś rozmawia się z Rodzicami, okazuję się, 
że trudno im sprecyzować, kiedy  Ich Syn podjął osta-

teczną decyzję. Rodzice mówią o cechach opiekuńczości, 
cierpliwości i delikatności Syna – wspominał czasem 
o zawodzie ratownika medycznego, ale wspominał 
też o innych swoich zamiarach.

Wg Rodziców moment przełomowy nastąpił już 
po maturze i zdobyciu dyplomu technika. Ze swo-
imi zamiarami zwrócił się Paweł do ks. Proboszcza 
Andrzeja Wieliczki. Potem wydarzenia potoczyły 
się już szybko: rozmowa z ks. bp. Tadeuszem Rako-
czym, skierowanie do władz duchownych seminarium 
w Krakowie i tygodniowe rekolekcje poprzedzające 
rozpoczęcie sześcioletnich studiów w październiku. 
Tak zaczęła się droga, której finał – ufamy, że z Bożą 
pomocą – nastąpi już za niespełna miesiąc.

Pozwolę sobie na kilka osobistych wspomnień. 
Co roku Paweł, jako kleryk, będąc w czasie wakacji 
w domu, znajdywał zawsze czas na miłą pogawędkę 
ze mną. Interesowały mnie zawsze tematy z życia 
Kościoła, życia w seminarium, nowości, ciekawost-
ki… Nigdy w czasie spotkań nie nudziliśmy się. Dziś 
Mu za te chwile budującej rozmowy dziękuję! Każde 
kolejne takie spotkanie z klerykiem Pawłem bywało 
coraz ciekawsze. Zauważyłem, jak nabierał animuszu 
i wiedzy; jak coraz odważniej poruszał się w gąszczu 
problemów biblijnych, teologicznych i społecznych. 
Coraz chętniej zresztą On sam podsuwał różne tematy 
do pogawędki.

Obserwując Go przy naszym ołtarzu w parafii, 
zauważyliśmy wszyscy u Niego coraz większą „lek-
kość”, pewność, sprawność i precyzję. Przyszedł taki 
moment w Jego życiu, że „pożegnał krawatkę i założył 
koloratkę” – przywdział strój duchownego i stanął 
przed naszym ołtarzem. Przecieraliśmy oczy ze zdu-
mienia. Widywaliśmy  Go skupionego i rozmodlonego. 
Sierpniowa zaś homilia w roku ubiegłym – wtedy już 
diakona Pawła – przy ołtarzu w Kończycach Wielkich 
przyjęta została entuzjastycznie. Wszyscy wyrażaliśmy 
podziw: jak pięcioletnia seminaryjna formacja może 
zmienić człowieka!

Dziś, gdy cała parafia oczekuje z radością na chwilę 
święceń prezbiteratu naszego Parafianina, dziękujemy 
Bogu, że wzbudził to powołanie i że Młody Człowiek 
spośród nas wzięty odpowiedział pozytywnie na ten 
głos Boży,  że zechciał pójść drogą, którą tak niewielu 
dziś podejmuje. Życzymy ks. diakonowi Pawłowi, aby 
nic nie stanęło w najbliższym miesiącu na przeszkodzie 
w drodze do obranego celu. Życzymy Mu zdrowia i aby, 
kiedy już będzie kapłanem, uświęcał ludzi, a przez to 
sam uświęcał siebie.

Rodzicom i całej Rodzinie ks. Pawła życzymy, aby 
nadchodzące dni napełniły ich radością i były czasem 
łaski od Chrystusa Najwyższego Kapłana.

Parafia nie zapomni o ks. Pawle w modlitwach, ani 
o Rodzicach i Rodzinie Kapłana.

Józef
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DROGI KSIĘŻE PRYMICJANCIE

Drogi Księże Prymicjancie

Odpowiedziałeś „Tak” na Chrystusowe „Pójdź za mną”.
Dziękujemy za dar Twojego Kapłaństwa.

Życzymy wielu łask Bożych.
Niech w gorliwym i pełnym poświęcenia wypełnianiu woli Pana,

wspiera Cię zawsze moc Ducha Świętego,
a Maryja - Matka Kapłanów swą macierzyńską miłością  

Cię broni, osłania i czuwa nad Tobą.
Niech wzrasta w Tobie miłość do Eucharystii.

Sprawuj codziennie Mszę Świętą z radością i głęboką wiarą
tak, jakby była to zawsze ta pierwsza, prymicyjna...
Niech Twoja posługa siania ziarna Słowa Bożego

i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem w sakramentach
przynosi Ci radość.

Wszystko cokolwiek czynisz, czyń na chwałę Bożą.
Ciesz się światem i spotkanymi ludźmi.

A w chwilach szczególnego osamotnienia,
braku zrozumienia wśród ludzi,

przytul się do Chrystusowego Krzyża.

 Ciesz się więc, Matko, raduj się, Ojcze, Siostro Prymicjanta.  
W kapłanie, który odprawi Mszę Świętą Prymicyjną 

 jest coś z Was i coś dla Was.
 Kto wypowie radość Zgromadzonego Dzisiaj Ludu Bożego?  
Oto przybył jeszcze jeden sługa Chrystusa! Cieszmy się, chrześcijanie.

Szczęść Boże!
Duszpasterze, Parafianie, Redakcja Anioła Kończyckiego
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PRZYGODA ABRAHAMA

i prowadzą rozmowę. Nieopodal Abraham, Sara i ich 
służący przygotowują posiłek. 

W GOŚCINIE U BOGA
Ikona Rublowa, choć nawiązuje do tego rodzaju 

przedstawień, zdecydowanie się od nich różni. Rublow 
usunął postacie Abrahama i Sary, 
bogate nakrycie stołu zastąpił 
jedynie kielichem, a wielki dąb 
zamienił w malutkie drzewko. 
W ten sposób na ikonie znala-
zło się tylko to, co wieczne i nie-
zmienne. Na obrazie widzimy więc 
trzech aniołów siedzących wokół 
niskiego stołu. Wyglądają bardzo 
podobnie: mają tę samą budowę 
ciała i rysy twarzy. Mimo to różnią 
się między sobą, głównie kolorem 
szat. Najbardziej popularna in-
terpretacja mówi, że w aniołach 
należy widzieć trzy Osoby Boskie, 
począwszy od lewej strony ogląda-
jącego, w takiej kolejności, w jakiej 
wymieniamy ich w każdą niedzielę 
w Credo: Ojca, Syna i Ducha Świę-
tego. Centralną postacią jest Syn, 
a czerwona tunika i palce prawej 

ręki wskazujące na kielich sugerują ofiarę krzyżową. 
Syn delikatnie zwraca się w prawą stronę patrząc 
na sąsiedniego anioła - Ojca. Komentatorzy piszą, że 
spogląda na „Ojca, z którego odwiecznie się rodzi”, 
„Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy 
z Boga prawdziwego” . Niebieską tunikę Ojca okrywa 
przeźroczysty płaszcz, co mówi o jego niedostępnej 
boskości, która jednak przebija przez wszystko i daje 
się nam poznać. Ojciec kieruje wzrok na Syna, ale też 
na Ducha Świętego, który ubrany jest w niebieską 
tunikę i zielony płaszcz - symbol życia i nadziei. 

Rublow stara się opowiedzieć o Trójcy Świętej jako 
o spotkaniu kochających się osób. Żadna z postaci nie 
siedzi prosto, każda się pochyla. Syn w stronę Ojca, 
Ojciec w stronę Syna i Ducha, Duch w kierunku Ojca 
i Syna. Zarys pochylonych ramion, skłony głów, a także 
boki stołu wyznaczają okrąg. „Jesteśmy zaproszeni do 
stołu Trójcy Świętej, więc odpowiedzmy na tę gościnność. 
Kiedy uda nam się wejść w ten krąg, Bóg będzie dotykał 
naszego doświadczenia życiowego, tak jak aniołowie 
dotknęli Abrahama i Sary” - pisze Andrzej Kamiński 
OP (List 03/2005). 

Krystyna Stoszek

PRZYGODA ABRAHAMA
„Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze 

dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu 
na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać 
Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod dębami. Ja zaś 
pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. 
A oni mu rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś” (Rdz. 18,1-5).

TRZY RÓWNA SIĘ JEDEN
Starotestamentowa scena zwana „Gościnnością 

Abrahama” lub „Trójcą Starotestamentową” ma swój 
dalszy ciąg. Tajemniczy goście obiecują niepłodnym 
Abrahamowi i Sarze potomstwo. Jednak teologowie 
znajdują tu przede wszystkim zapowiedź objawienia 
Trójcy Świętej. Każdy chrześci-
janin wierzy, że jest jeden Bóg, 
ale w trzech Osobach. Patriarchę 
odwiedziły trzy Osoby, a on po-
kłonił się im jako jednemu Panu. 
W wyjątkowy sposób tę biblijną 
scenę u Abrahama zobrazował 
Andrzej Rublow, XV-wieczny autor 
ikony „Trójca Święta”.  O tej ikonie 
rosyjski teolog i naukowiec Paweł 
Floreński powiedział, że jest ona 
wystarczającym dowodem na ist-
nienie Boga (Jest „Trójca” Rublowa, 
a więc jest i Bóg”).

Już w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa artyści próbo-
wali poradzić sobie z przedstawie-
niem dogmatu Trójcy Świętej. Od 
V wieku Boga Ojca, Syna i Ducha 
przedstawiano kolejno jako osobę 
ludzką, baranka i gołębia. Ten 
sposób obrazowania, tzw. Tron Łaski, rozwinął się 
w XII w.: Bóg Ojciec jest starcem siedzącym na tronie 
i podtrzymującym na kolanach krzyż, na którym wisi 
Syn Boży. Pomiędzy nimi ukazywano Ducha Świętego 
w postaci gołębicy. Odwołanie do Trójcy widziano 
także w architekturze, na przykład w trzech nawach 
kościoła, za jej symbol uważano trójkąt równobocz-
ny czy trzy koncentryczne koła. Wielu z twórców 
do przedstawienia Trójcy wykorzystywało biblijną 
scenę u Abrahama. Jednym z najstarszych wyobra-
żeń spotkania Abrahama z trzema postaciami są 
mozaiki w kościele Santa Maria Maggiore w Rzymie 
z V w. Pierwsza scena pokazuje Abrahama witającego 
wędrowców. Wszyscy wyglądają podobnie, przy czym 
środkowy z przybyłych wyróżniony jest poprzez 
umieszczenie całej postaci w owalu.  Już w następ-
nej scenie w celu ukazania równorzędności goście 
wyglądają podobnie i siedzą za jednym bokiem stołu 
przygotowanego do uczty. Z następnego wieku pocho-
dzi mozaika w świątyni San Vitale w Rawennie. Trzej 
młodzieńcy o jednakowym wyglądzie w oczekiwaniu 
na ucztę siedzą ramię w ramię za stołem, pod dębem, 
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O EDMUNDZIE BOJANOWSKIM

Bł. Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 
1814 r. w wiosce Grabonóg k. Gostynia, w rodzinie 
drobnoszlacheckiej, głęboko katolickiej i przepojonej 
duchem patriotyzmu. Ze względu na słabe zdrowie 
Edmund początkowe nauki pobierał w domu od pry-
watnych nauczycieli. Również wykształcenie średnie 
uzyskał przez lekcje prywatne. W dziedzinie nauk 
humanistycznych odznaczał się wielkimi zdolnościami 
literackimi. W dwudziestym roku życia przetłumaczył 
i wydał drukiem Pieśni serbskie, poprzedzając je dość 
pokaźnym wstępem o dziejach Serbii, a rok później 
przetłumaczył z angielskiego i wydał Manfreda By-
rona. Przetłumaczył też inne arcydzieła literatury 
światowej i pozostawił własne oryginalne publikacje. 
Choroba płuc nie pozwoliła mu jednak na ukończenie 
studiów rozpoczętych na Uniwersytecie Wrocławskim 
i kontynuowanych w Berlinie. 

W 24. roku życia powrócił więc do wspomniane-
go Grabonoga. Tutaj rozpoczął się dla Bojanowskie-
go niejako nowy okres życia. Dostrzegł nędzę ludu 
wiejskiego we wszystkich jej wymiarach i poświęcił 
się całym sercem pracy społecznej, mającej na celu 
uzdrowienie tej sytuacji. Zakładał szkoły, ochronki, 
sierocińce, biblioteki – czytelnie ludowe, w których 
wieśniacy mogli wypożyczać książki, i inne podobne 
instytucje. 

Podczas epidemii cholery, która nawiedziła Go-
styń i okolice w roku 1849, Bojanowski dniem i nocą 
odwiedzał chorych, pomagał im i wykonywał wobec 
nich wszystkie możliwe posługi pielęgniarskie. Zor-
ganizował także dom dla ubogich, chorych i sierot. 

W trosce o zaspokojenie potrzeb ludu wiejskiego 
zrozumiał, że nie ma co liczyć na pomoc z zewnątrz, 
że trzeba zaradzić wła-
snymi siłami. Zbierał 
więc wiejskie proste 
dziewczęta, kształcił je 
i przygotowywał, by sta-
ły się narzędziem odno-
wy społecznej, zwłaszcza 
w ochronkach wiej-
skich. Na nich zależało 
mu najbardziej. Założył 
najpierw Bractwo Wy-
chowawczyń Ochronek. 
Tak bardzo przepoił to 
Bractwo duchem wiary 
i praktyk religijnych oraz 
miłości chrześcijańskiej, 
że wkrótce stało się ono 
zgromadzeniem zakon-
nym Sióstr Służebniczek 
Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Pan-
ny. W ten sposób – rzecz 
naprawę niezwykła – 
Bojanowski, człowiek 
świecki, stał się założy-

cielem żeńskiego zgromadzenia zakonnego. On też, 
człowiek świecki, przy pomocy innych, napisał Regułę 
tego zgromadzenia. 

Ochronki wiejskie, które były zarazem placówkami 
nowego zgromadzenia, coraz bardziej się rozpowszech-
niały, nie tylko w Wielkim Księstwie Poznańskim, lecz 
także w innych częściach okupowanej wówczas Polski 
(pod zaborem austriackim, rosyjskim, i na Śląsku), jak 
również budziły zainteresowanie poza jej granicami. 

Obecnie Siostry Służebniczki liczą łącznie, w czte-
rech gałęziach, ponad 3 500 sióstr i pracują we wszyst-
kich prawie częściach świata. Jest to największe 
zgromadzenie zakonne powstałe w Polsce. 

E. Bojanowski  do końca życia oddawał wszystkie 
siły kształtowaniu i rozwojowi nowych wspólnot 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Chciał służyć Zgro-
madzeniu jako kapłan, dlatego w 1869 r. rozpoczął 
przygotowanie do przyjęcia sakramentu kapłaństwa 
w Seminarium Gnieźnieńsko-Poznańskim. Jednak 
ze względu na chorobę musiał opuścić Seminarium. 
Wówczas Metropolita Gnieźnieńsko-Poznański Kard. 
Mieczysław Ledóchowski wypowiedział znamienne 
słowa: „Jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg chce 
tego człowieka w stanie świeckim uświęcić”. 

 
Działalność bł. Edmunda Bojanowskiego była owocem 
jego głębokiego życia wewnętrznego. Przede wszystkim 
był człowiekiem wiary i modlitwy. Słuchał i rozważał 
Słowo Boże: co roku odprawiał rekolekcje zamknięte 
u ojców jezuitów w Śremie, centralnym punktem 
każdego dnia była dla niego Msza św., chociaż do ko-
ścioła – w zimie nie ogrzewanego – miał do pokonania 
piechotą ponad 3 kilometry, i czynił to bez względu 

O Edmundzie Bojanowskim
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i prowadzą rozmowę. Nieopodal Abraham, Sara i ich 
służący przygotowują posiłek. 

W GOŚCINIE U BOGA
Ikona Rublowa, choć nawiązuje do tego rodzaju 

przedstawień, zdecydowanie się od nich różni. Rublow 
usunął postacie Abrahama i Sary, 
bogate nakrycie stołu zastąpił 
jedynie kielichem, a wielki dąb 
zamienił w malutkie drzewko. 
W ten sposób na ikonie znala-
zło się tylko to, co wieczne i nie-
zmienne. Na obrazie widzimy więc 
trzech aniołów siedzących wokół 
niskiego stołu. Wyglądają bardzo 
podobnie: mają tę samą budowę 
ciała i rysy twarzy. Mimo to różnią 
się między sobą, głównie kolorem 
szat. Najbardziej popularna in-
terpretacja mówi, że w aniołach 
należy widzieć trzy Osoby Boskie, 
począwszy od lewej strony ogląda-
jącego, w takiej kolejności, w jakiej 
wymieniamy ich w każdą niedzielę 
w Credo: Ojca, Syna i Ducha Świę-
tego. Centralną postacią jest Syn, 
a czerwona tunika i palce prawej 

ręki wskazujące na kielich sugerują ofiarę krzyżową. 
Syn delikatnie zwraca się w prawą stronę patrząc 
na sąsiedniego anioła - Ojca. Komentatorzy piszą, że 
spogląda na „Ojca, z którego odwiecznie się rodzi”, 
„Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy 
z Boga prawdziwego” . Niebieską tunikę Ojca okrywa 
przeźroczysty płaszcz, co mówi o jego niedostępnej 
boskości, która jednak przebija przez wszystko i daje 
się nam poznać. Ojciec kieruje wzrok na Syna, ale też 
na Ducha Świętego, który ubrany jest w niebieską 
tunikę i zielony płaszcz - symbol życia i nadziei. 

Rublow stara się opowiedzieć o Trójcy Świętej jako 
o spotkaniu kochających się osób. Żadna z postaci nie 
siedzi prosto, każda się pochyla. Syn w stronę Ojca, 
Ojciec w stronę Syna i Ducha, Duch w kierunku Ojca 
i Syna. Zarys pochylonych ramion, skłony głów, a także 
boki stołu wyznaczają okrąg. „Jesteśmy zaproszeni do 
stołu Trójcy Świętej, więc odpowiedzmy na tę gościnność. 
Kiedy uda nam się wejść w ten krąg, Bóg będzie dotykał 
naszego doświadczenia życiowego, tak jak aniołowie 
dotknęli Abrahama i Sary” - pisze Andrzej Kamiński 
OP (List 03/2005). 

Krystyna Stoszek

PRZYGODA ABRAHAMA
„Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze 

dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu 
na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać 
Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod dębami. Ja zaś 
pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. 
A oni mu rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś” (Rdz. 18,1-5).

TRZY RÓWNA SIĘ JEDEN
Starotestamentowa scena zwana „Gościnnością 

Abrahama” lub „Trójcą Starotestamentową” ma swój 
dalszy ciąg. Tajemniczy goście obiecują niepłodnym 
Abrahamowi i Sarze potomstwo. Jednak teologowie 
znajdują tu przede wszystkim zapowiedź objawienia 
Trójcy Świętej. Każdy chrześci-
janin wierzy, że jest jeden Bóg, 
ale w trzech Osobach. Patriarchę 
odwiedziły trzy Osoby, a on po-
kłonił się im jako jednemu Panu. 
W wyjątkowy sposób tę biblijną 
scenę u Abrahama zobrazował 
Andrzej Rublow, XV-wieczny autor 
ikony „Trójca Święta”.  O tej ikonie 
rosyjski teolog i naukowiec Paweł 
Floreński powiedział, że jest ona 
wystarczającym dowodem na ist-
nienie Boga (Jest „Trójca” Rublowa, 
a więc jest i Bóg”).

Już w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa artyści próbo-
wali poradzić sobie z przedstawie-
niem dogmatu Trójcy Świętej. Od 
V wieku Boga Ojca, Syna i Ducha 
przedstawiano kolejno jako osobę 
ludzką, baranka i gołębia. Ten 
sposób obrazowania, tzw. Tron Łaski, rozwinął się 
w XII w.: Bóg Ojciec jest starcem siedzącym na tronie 
i podtrzymującym na kolanach krzyż, na którym wisi 
Syn Boży. Pomiędzy nimi ukazywano Ducha Świętego 
w postaci gołębicy. Odwołanie do Trójcy widziano 
także w architekturze, na przykład w trzech nawach 
kościoła, za jej symbol uważano trójkąt równobocz-
ny czy trzy koncentryczne koła. Wielu z twórców 
do przedstawienia Trójcy wykorzystywało biblijną 
scenę u Abrahama. Jednym z najstarszych wyobra-
żeń spotkania Abrahama z trzema postaciami są 
mozaiki w kościele Santa Maria Maggiore w Rzymie 
z V w. Pierwsza scena pokazuje Abrahama witającego 
wędrowców. Wszyscy wyglądają podobnie, przy czym 
środkowy z przybyłych wyróżniony jest poprzez 
umieszczenie całej postaci w owalu.  Już w następ-
nej scenie w celu ukazania równorzędności goście 
wyglądają podobnie i siedzą za jednym bokiem stołu 
przygotowanego do uczty. Z następnego wieku pocho-
dzi mozaika w świątyni San Vitale w Rawennie. Trzej 
młodzieńcy o jednakowym wyglądzie w oczekiwaniu 
na ucztę siedzą ramię w ramię za stołem, pod dębem, 
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MOJA MAŁA OJCZYZNA

Moja mała 
Ojczyzna

Dbałość o przekazanie młodemu pokoleniu dzie-
dzictwa kulturowego najbliższego środowiska, to 
jeden z głównych celów prowadzonych w szkole zajęć 
regionalnych. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończycach 
Wielkich śpiewają piosenki, tańczą, poznają trady-
cje, zwyczaje, gwarę swoich przodków. Ubierają się 
w stroje śląskie, uświetniają występami imprezy 
szkolne i lokalne.

Koło regionalne współpracuje z zespołem Wiel-
kokończanie, prowadzonym przez pana Stanisława 
Żyłę. Zespół wystąpił na Dniu Seniora, Dożynkach, 
Biesiadzie w Zamarskach, 60 leciu KGW, Przeglądzie 
Pieśniczki w Hażlachu, koncercie kolęd w Gimnazjum 
w Kończycach Wielkich. 

Co roku występy dzieci, przy akompaniamencie 
kapeli uświetniają Gwiazdkę oraz Festyn szkolny.

Należy się cieszyć, że w dobie współczesnych cza-
sów komputera i telewizji młodzi wykorzystują swój 
wolny czas, by zgłębiać wiedzę o najbliższym otoczeniu. 
Robią to z dużym zaangażowaniem i wielką radością 
– za co Im serdecznie dziękujemy.

Teresa Staniek

na pogodę. Często spowiadał się, przyjmował Komu-
nię św. i wiele godzin spędzał przed Najświętszym 
Sakramentem. Szczególne miejsce w jego duchowości 
zajmowała Maryja – bo przecież Jej Imieniu i służbie 
poświęcił założoną przez siebie wspólnotę zakonną. 
Jak mówił, wiara i zawierzenie Bogu było jego co-
dziennym pokarmem, tarczą w zmaganiach z trudami 
i przeciwnościami życia, siłą do ponoszenia ofiar. Jako 
człowiek odznaczał się wielką prostotą, delikatnością, 
serdecznością i miłością bliźniego. Kiedyś zapisał 
w swoim „Dzienniku”, komentując zaistniałą sytuację: 
I mnie, mój Boże ciężko, bardzo ciężko, ale wolę ja 
mieć kłopot, niż pozostawić kogoś w kłopocie. Często 
powtarzał: Każda dobra dusza jest jako ta świeca, 
która sama się spala, a innym przyświeca.

Po opuszczeniu Seminarium bł. Edmund zamiesz-
kał u swego przyjaciela ks. Gieburowskiego w Górce 
Duchownej, gdzie zmarł rok później, 7 sierpnia 1871 r. 
Mowę żałobną w parafii wygłosił ks. Gieburowski, 
w której podkreślił charakterystyczne rysy życia 
zmarłego: „[...] całe jego życie to jeden wątek miłości 
bliźniego, to ciągła pamięć o tym, który cierpi, a za-
pomnienie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie. I dalej: 
„Powiedzcież sami, czyż was nie budował tym śp. Ed-
mund, że sam będąc chory, o żadnym z was chorym 
nie zapomniał, choćby to było najdrobniejsze dziecię? 
Pełno miał plastrów, mikstur, ziółek, recept, kropli, 

doskonale już u Sióstr Miłosierdzia w Gostyniu i po 
ochronkach wypróbowanych, każdemu nimi służył. 
I nie dość mu było lekarstwo posłać, łyżką strawy 
od stołu nawet się podzielił; i nie chcąc przez kogoś 
innego siebie dać zastąpić, sam, mimo wielkiego śnie-
gu i mrozu, wichru lub burzy, po parę razy dla braku 
tchu odpoczywając, idzie chorego odwiedzić”.

W hołdzie Zmarłemu tak napisano w „Tygodniku 
Katolickim”: Odszedł „serdecznie dobry człowiek”, 
jeden z najpobożniejszych, najpokorniejszych i najza-
służeńszych katolików Wielkopolski (...), wzór cichej 
pobożności, łagodnej wyrozumiałości i wyrzeczenia 
się siebie.

 13.06.1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył 
Edmunda Bojanowskiego do grona  błogosławionych, 
czyniąc go patronem laikatu.

Nasza parafia również cieszy się powołaniem  
siostry Służebniczki NMP - Anny Stoszek, która                      
w Zgromadzeniu otrzymała imię zakonne Ewelina. 
S. Ewelina złożyła swoje pierwsze śluby zakonne  
w 1981 roku. W Zgromadzeniu pracowała długie lata 
jako pielęgniarka, obecnie przebywa i służy w klasz-
torze w Miasteczku Śląskim.

Oprac. Siostry Służebniczki NMP  
w Miasteczku Śląskim
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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Zesłanie Ducha Świętego dało początek historii Kościoła. Duch Święty, Pocieszyciel, Sprawca, zstąpił na 
apostołów, którzy odtąd zaczęli odważnie głosić Słowo Boże. To było dwa tysiące lat temu. Jaki jest Kościół 
dzisiaj? Gdzie i w jakich warunkach żyją nasi współcześni współwyznawcy? Szymon Hołownia w najnow-
szej książce „Last minute. 24 h chrześcijaństwa na świecie” udowadnia, że mocne tętno chrześcijaństwa 
można wyczuć nawet w odległych zakątkach globu. 

którzy idą do kościoła zakładając, że tam ich nikt nie 
skrzywdzi (...)”.

Zambia. Hołownia odwiedza ochronkę prowadzoną 
przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Kasisi 
koło Lusaki. Dzieci jest ponad dwieście. Większość 
śmiertelnie chorych, bezdomnych, osieroconych. W Pol-
sce połowa z nich nie mieściłaby się w klasycznych 
standardach. Bo zbyt ciasno, bo sanepid. Tu siostry 
przyjmują każdego, choćby same miały spać na podło-
dze. Esencja chrześcijaństwa -  pisze Hołownia - miłość 
pomnożona przez codzienność. 

Bhutan, wyspa Guam w Mikronezji, Filipiny, opactwo 
Pluscarden w Szkocji, owiane tajemnicą miejsce, gdzie 
Koptyjka Mariam, na którą w Egipcie wydano wyrok 
śmierci za porzucenie islamu  opowiada o swoim życiu. 
Jedna z myśli, jakie natarczywie snują się po głowie 
podczas podróży z Hołownią  to myśl, że zbyt sno-
bistycznie zajmujemy się sobą i swoimi problemami. 
Zresztą autor pisze: „Książka ta spełni swój cel, jeśli 
choć jeden polski katolik po jej lekturze (...) poczuje dumę 
z tego, że jest częścią wielkiego i tak nieprawdopodobnie 
fascynującego organizmu. W miejsce lęku i przekonania, 
że Kościół się wali, pojawi się zachwyt nad tym, z jaką 
wiernością, konsekwencją, kreatywnością i troskliwością 
Bóg wciąż wpisuje się w ten świat”.

Krystyna Stoszek

Zesłanie Ducha Świętego

KOŚCIÓŁ JAK AMBASADA
W „Last minute” Hołownia odwiedza miejsca, któ-

rych atrakcje rzadko znajdują się w ofercie biur po-
dróży. W końcu kluczem, według którego podróżuje, 
nie jest ilość wysączonych drinków na egzotycznych 
plażach, ale spotkanie swoich braci w wierze. Hołownia 
podąża więc śladami chrześcijan żyjących w zapomnia-
nych miejscach świata. Zapomnianych przez nas ale 
nie przez Boga. Bo jak inaczej wytłumaczyć historię 
opowiedzianą przez papuaskiego górala o ludziach 
poświęcających długie lata życia, by przetłumaczyć 
Biblię na język, którym posługuje się zaledwie jedno 
plemię Agarabi w Papui-Nowej Gwinei?  „My nigdy nie 
byliśmy poganami - mówi góral Ken Andi i tłumaczy, 
jak wyglądała jego pierwotna religia, która jeszcze 
sto lat temu nie była zmieniona przez misjonarzy.  
Był Tiyarafenu - Bóg nad naszą głową, Tepro - Ja Umie-
ram, jego Syn, i Kantaaunan - Oddech Życia”. Coś nam 
to przypomina.

Honduras. Hołownia przylatuje do Tegucigalpy, 
by porozmawiać z kardynałem Oskarem Maradiagą 
i dowiedzieć się, że w krajach skorumpowanej i prze-
siąkniętej narkomanią Ameryki Łacińskiej, jedynym 
rozwiązaniem dla Kościoła nie jest teologia wyzwole-
nia, ale roztropna ewangelizacja. „ Poza nią jest tylko 
przemoc, pusta energia, niszczenie życia poprzez stanie 
w miejscu. Wiara to jedyne źródło światła w mroku, 
inne rozwiązania prowadzą człowieka do labiryntu”  - 
mówi Maradiaga.

Salwador. W stolicy, San Salwadorze, autor „Last 
minute” chce stanąć w miejscu śmierci zastrzelonego 
arcybiskupa Askara Romero. Akurat trwają tu za-
mieszki wokół usunięcia z frontonu katedry muralu 
z ludowymi motywami. Pod te zamieszki podszywają 
się ze swoimi pretensjami ekspartyzanci z czasów 
wojny domowej. Efekt? Trwa okupacja katedry, nie ma 
mszy. Na pytanie, dlaczego katedra i co Kościół w ogóle 
ma z tym wspólnego, jeden z mężczyzn odpowiada:  
„Jak to dlaczego? Przecież jak pójdziemy okupować 
rząd, znowu będzie wojna”. I świetny komentarz Ho-
łowni: „Dla mnie, człowieka z Europy, przelatującego 
przez kościół konsumenta usług religijnych, bezcenne 
jest jednak spotkanie z ludźmi, którzy nie ogarniają do 
końca znaczenia sakramentów, ale przecież instynktow-
nie rozumieją, że tu rządzi Boże prawo. Dostrzegają, 
że każdy kościół to eksterytorialna ambasada Bożej 
normalności w środku tego, co wyrwaliśmy spod Jego 
kontroli. To dom, nawet jeśli tym ludziom służy tylko 
do tego, by się w nim zabarykadować i wykrzyczeć to, 
co ich boli. Niech krzyczą. Jak u nas żebracy, bezdomni, 
nawet smętni, śpiący w ostatniej ławce pijaczkowie, 
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MOJA MAŁA OJCZYZNA

Moja mała 
Ojczyzna

Dbałość o przekazanie młodemu pokoleniu dzie-
dzictwa kulturowego najbliższego środowiska, to 
jeden z głównych celów prowadzonych w szkole zajęć 
regionalnych. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończycach 
Wielkich śpiewają piosenki, tańczą, poznają trady-
cje, zwyczaje, gwarę swoich przodków. Ubierają się 
w stroje śląskie, uświetniają występami imprezy 
szkolne i lokalne.

Koło regionalne współpracuje z zespołem Wiel-
kokończanie, prowadzonym przez pana Stanisława 
Żyłę. Zespół wystąpił na Dniu Seniora, Dożynkach, 
Biesiadzie w Zamarskach, 60 leciu KGW, Przeglądzie 
Pieśniczki w Hażlachu, koncercie kolęd w Gimnazjum 
w Kończycach Wielkich. 

Co roku występy dzieci, przy akompaniamencie 
kapeli uświetniają Gwiazdkę oraz Festyn szkolny.

Należy się cieszyć, że w dobie współczesnych cza-
sów komputera i telewizji młodzi wykorzystują swój 
wolny czas, by zgłębiać wiedzę o najbliższym otoczeniu. 
Robią to z dużym zaangażowaniem i wielką radością 
– za co Im serdecznie dziękujemy.

Teresa Staniek

na pogodę. Często spowiadał się, przyjmował Komu-
nię św. i wiele godzin spędzał przed Najświętszym 
Sakramentem. Szczególne miejsce w jego duchowości 
zajmowała Maryja – bo przecież Jej Imieniu i służbie 
poświęcił założoną przez siebie wspólnotę zakonną. 
Jak mówił, wiara i zawierzenie Bogu było jego co-
dziennym pokarmem, tarczą w zmaganiach z trudami 
i przeciwnościami życia, siłą do ponoszenia ofiar. Jako 
człowiek odznaczał się wielką prostotą, delikatnością, 
serdecznością i miłością bliźniego. Kiedyś zapisał 
w swoim „Dzienniku”, komentując zaistniałą sytuację: 
I mnie, mój Boże ciężko, bardzo ciężko, ale wolę ja 
mieć kłopot, niż pozostawić kogoś w kłopocie. Często 
powtarzał: Każda dobra dusza jest jako ta świeca, 
która sama się spala, a innym przyświeca.

Po opuszczeniu Seminarium bł. Edmund zamiesz-
kał u swego przyjaciela ks. Gieburowskiego w Górce 
Duchownej, gdzie zmarł rok później, 7 sierpnia 1871 r. 
Mowę żałobną w parafii wygłosił ks. Gieburowski, 
w której podkreślił charakterystyczne rysy życia 
zmarłego: „[...] całe jego życie to jeden wątek miłości 
bliźniego, to ciągła pamięć o tym, który cierpi, a za-
pomnienie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie. I dalej: 
„Powiedzcież sami, czyż was nie budował tym śp. Ed-
mund, że sam będąc chory, o żadnym z was chorym 
nie zapomniał, choćby to było najdrobniejsze dziecię? 
Pełno miał plastrów, mikstur, ziółek, recept, kropli, 

doskonale już u Sióstr Miłosierdzia w Gostyniu i po 
ochronkach wypróbowanych, każdemu nimi służył. 
I nie dość mu było lekarstwo posłać, łyżką strawy 
od stołu nawet się podzielił; i nie chcąc przez kogoś 
innego siebie dać zastąpić, sam, mimo wielkiego śnie-
gu i mrozu, wichru lub burzy, po parę razy dla braku 
tchu odpoczywając, idzie chorego odwiedzić”.

W hołdzie Zmarłemu tak napisano w „Tygodniku 
Katolickim”: Odszedł „serdecznie dobry człowiek”, 
jeden z najpobożniejszych, najpokorniejszych i najza-
służeńszych katolików Wielkopolski (...), wzór cichej 
pobożności, łagodnej wyrozumiałości i wyrzeczenia 
się siebie.

 13.06.1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył 
Edmunda Bojanowskiego do grona  błogosławionych, 
czyniąc go patronem laikatu.

Nasza parafia również cieszy się powołaniem  
siostry Służebniczki NMP - Anny Stoszek, która                      
w Zgromadzeniu otrzymała imię zakonne Ewelina. 
S. Ewelina złożyła swoje pierwsze śluby zakonne  
w 1981 roku. W Zgromadzeniu pracowała długie lata 
jako pielęgniarka, obecnie przebywa i służy w klasz-
torze w Miasteczku Śląskim.

Oprac. Siostry Służebniczki NMP  
w Miasteczku Śląskim
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ŚWIĄTECZNIE I WIOSENNIE W RUDNICKIEJ SZKOLE 

Świątecznie i wiosennie  
w rudnickiej szkole 

Słoneczko coraz dłużej świeci, więc cieszą się 
w Rudniku dzieci, że idzie wiosna. I razem z nauczy-
cielami, by tradycji stało się zadość, poszły przepędzić 
zimę do morza, rozprawiając się z Marzanną, którą 
wykonali uczniowie z klasy pierwszej. Były śpiewy 
i uśmiechy, bo wiosna wyszła im naprzeciw.

Szkoła i przedszkole to czas na naukę połączoną 
z zabawą, więc i nasi uczniowie przysiedli fałdów, aby 
jak najlepiej zaprezentować się, uczestnicząc w kon-
kursach przedmiotowych i artystycznych. Królowa 
nauk - matematyka – zaproponowała Matematycz-
nego Kangura 2015, do którego przystąpili:  Marcin 
Kędzior - 3 klasa, Emilia Woźny – 3 klasa, Bartło-
miej Tomica – 3 klasa i Wojciech Czendlik – 2 klasa. 
Liczymy na wspaniały wynik i wszyscy trzymamy 
kciuki. Artyści plastycy z przedszkola wzięli udział 
w przedszkolnym konkursie na najpiękniejszą pisankę 
w Przedszkolu w Kończycach, gdzie zdobyli dyplomy, 
a byli to: Anna Gabzdyl i Wiktoria Miesiączek. Braliśmy 
także udział w konkursie na Wielkanocną pisankę 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, gdzie 
zdobyliśmy uznanie.

Święta Wielkanocne zbliżały się dużymi krokami, 
więc i my zabraliśmy się za przygotowania. Rozpoczę-

liśmy od przystrojenia ogromnej Palmy i wykonania 
wielkanocnych ozdób, które rozprowadzaliśmy na 
corocznym kiermaszu świątecznym. Nie zabrakło też 
ciast i słodkości, które cieszyły się wielką popularno-
ścią. Za zaangażowanie się, przygotowanie i przepro-
wadzenie Kiermaszu oraz upieczenie ciast - składamy 
Rodzicom serdeczne podziękowania.

Święta tuż, tuż. W Wielką Środę było Śniadanie 
Wielkanocne, w przygotowaniach do którego brali 
udział wszyscy: I klasa przygotowała baranka, II  i III 
klasa wykonały ozdobne jajka - myszki, przedszkolaki 
super smaczne kanapki. Złożyliśmy sobie wzajemnie 
życzenia i nie zapomnieliśmy o tradycjach związanych 
z tymi świętami. Pani Kasia nawet przyniosła do szkoły 
ogromną sikawkę, aby zapoczątkować śmigusa dyn-
gusa, co wszyscy przyjęli z radością. Co prawda , lany 
poniedziałek nie dopisał, bo padał śnieg i mieszkańcy 
Rudnika niewiele się polewali wodą. 

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w Rekolek-
cjach w rudnickiej kaplicy, a w Sobotę Wielkanocną 
przyniosły koszyki do poświęcenia  z tradycyjnymi 
potrawami  na uroczyste Śniadanie Wielkanocne.

Po świętach wszyscy wypoczęci i z nowymi siłami 
wróciliśmy do szkoły.

Opracowała: Monika Tatka

Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich przygotowuje się  
do uroczystości jubileuszu 50-lecia.

W związku z tym Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do wszystkich  
absolwentów o wypożyczenie zdjęć klasowych związanych z życiem szkoły. 
Fotografie zostaną wykorzystane w publikacji poświęconej historii szkoły.
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OGŁOSZENIA

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W piątek, 1 maja wspominamy św. Józefa rze-

mieślnika. 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. W niedzielę, 10 maja – uroczystość I Komu-
nii św. w naszej Parafii.  O godz. 11.00 Msza św. 
w intencji dzieci, które po raz pierwszy będą w peł-
ni 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, 9 maja 
o godz. 10.00. Dzieci przez cały tydzień będą przy-
chodziły do kościoła  w bieli, uczestnicząc w nabo-
żeństwach majowych i Mszach św. wieczornych.

3. W poniedziałek, wtorek i środę VI tygodnia 
wielkanocnego przypadają Dni Modlitw o urodzaje. 
W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ 
procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do przy-
drożnych krzyży. Kościół modli się o błogosławieństwo 
w każdej ludzkiej pracy.

11. V. -  poniedziałek  - 18.00 - w okresie zasie-
wów -   procesja do kapliczki p.p. Łazarz. 

MOJŻESZ, AARON  
I EGIPSKIE CIEMNOŚCI

12. V. -  wtorek   - 18.00 - o uświęcenie pracy 
ludzkiej  - procesja do Krzyża i kapliczki przy ul. 
Długiej - Os. ,,Karolinka”.

13. V. - środa - 18.00 - za głodujących - procesja 
do Św. Jana Nepomucena.

W tym dniu przypada także – Dzień Fatimski.  
O godz. 17.00 nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy św. 

procesja do Św. Jana Nepomucena.
  
4. W piątek, 22 maja przypada 20 rocznica poby-

tu papieża Jana Pawła II w Skoczowie, Bielsku-Białej 
i Żywcu.

5. W niedzielę, 24 maja na sumie o godz. 11.00 
- Chrzty i Roczki.   Nauka chrzcielna w piątek, 22 
maja po Mszy św. wieczornej. 

6. W sobotę, 30 maja w Katedrze p.w. Św. Mi-
kołaja w Bielsku-Białej o godz. 10.00 J. E. Ksiądz 
Biskup Roman Pindel udzieli diakonom naszej diecezji 
święceń prezbiteriatu. Wśród kandydatów jest również 
diakon Paweł Ściskała - nasz parafianin. Kandydatów 
do święceń polecamy Panu Bogu w modlitwie.

7. W niedzielę, 31 maja o godz. 11.00 Ks. Paweł 
Ściskała - neoprezbiter odprawi Mszę św. prymicyjną.

Kim były Szifra i Pua, kogo pobłogosławił Mojżesz tuż 
przed swoją śmiercią, jak wyglądały plagi egipskie - takie 
i wiele innych pytań pojawiło się na finale 18. Między-
narodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
„Jonasz”, jaki odbył się 13 i 14 kwietnia w Kurii Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej.

Do finału zakwalifikowali się uczniowie ze szkół w Koń-
czycach Wielkich -  Leon Jojko, Beata Król i Łukasz Stoszek 
z kl. IV Szkoły Podstawowej oraz Ewelina Siąkała z kl. III 
Gimnazjum. Wszyscy wcześniej przeszli pomyślnie etap 
szkolny i rejonowy.

Tegoroczny temat konkursu to „Dzieje Mojżesza”. Do 
opanowania wyznaczono poszczególne rozdziały Księgi 
Wyjścia, Księgi Liczb i Księgi Powtórzonego Prawa oraz 
stosowne fragmenty „Przewodnika po Biblii”. Na finał do 
Bielska przyjechało ponad 300 uczniów ze szkół podsta-
wowych i prawie tyle samo gimnazjalistów. Wyniki finału 
na razie nie są znane. Uroczyste podsumowanie konkursu, 
w którym wezmą udział wszyscy finaliści, odbędzie się 
2 czerwca w Bielskim Centrum Kultury.

Krystyna Stoszek
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ŚWIĄTECZNIE I WIOSENNIE W RUDNICKIEJ SZKOLE 

Świątecznie i wiosennie  
w rudnickiej szkole 

Słoneczko coraz dłużej świeci, więc cieszą się 
w Rudniku dzieci, że idzie wiosna. I razem z nauczy-
cielami, by tradycji stało się zadość, poszły przepędzić 
zimę do morza, rozprawiając się z Marzanną, którą 
wykonali uczniowie z klasy pierwszej. Były śpiewy 
i uśmiechy, bo wiosna wyszła im naprzeciw.

Szkoła i przedszkole to czas na naukę połączoną 
z zabawą, więc i nasi uczniowie przysiedli fałdów, aby 
jak najlepiej zaprezentować się, uczestnicząc w kon-
kursach przedmiotowych i artystycznych. Królowa 
nauk - matematyka – zaproponowała Matematycz-
nego Kangura 2015, do którego przystąpili:  Marcin 
Kędzior - 3 klasa, Emilia Woźny – 3 klasa, Bartło-
miej Tomica – 3 klasa i Wojciech Czendlik – 2 klasa. 
Liczymy na wspaniały wynik i wszyscy trzymamy 
kciuki. Artyści plastycy z przedszkola wzięli udział 
w przedszkolnym konkursie na najpiękniejszą pisankę 
w Przedszkolu w Kończycach, gdzie zdobyli dyplomy, 
a byli to: Anna Gabzdyl i Wiktoria Miesiączek. Braliśmy 
także udział w konkursie na Wielkanocną pisankę 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, gdzie 
zdobyliśmy uznanie.

Święta Wielkanocne zbliżały się dużymi krokami, 
więc i my zabraliśmy się za przygotowania. Rozpoczę-

liśmy od przystrojenia ogromnej Palmy i wykonania 
wielkanocnych ozdób, które rozprowadzaliśmy na 
corocznym kiermaszu świątecznym. Nie zabrakło też 
ciast i słodkości, które cieszyły się wielką popularno-
ścią. Za zaangażowanie się, przygotowanie i przepro-
wadzenie Kiermaszu oraz upieczenie ciast - składamy 
Rodzicom serdeczne podziękowania.

Święta tuż, tuż. W Wielką Środę było Śniadanie 
Wielkanocne, w przygotowaniach do którego brali 
udział wszyscy: I klasa przygotowała baranka, II  i III 
klasa wykonały ozdobne jajka - myszki, przedszkolaki 
super smaczne kanapki. Złożyliśmy sobie wzajemnie 
życzenia i nie zapomnieliśmy o tradycjach związanych 
z tymi świętami. Pani Kasia nawet przyniosła do szkoły 
ogromną sikawkę, aby zapoczątkować śmigusa dyn-
gusa, co wszyscy przyjęli z radością. Co prawda , lany 
poniedziałek nie dopisał, bo padał śnieg i mieszkańcy 
Rudnika niewiele się polewali wodą. 

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w Rekolek-
cjach w rudnickiej kaplicy, a w Sobotę Wielkanocną 
przyniosły koszyki do poświęcenia  z tradycyjnymi 
potrawami  na uroczyste Śniadanie Wielkanocne.

Po świętach wszyscy wypoczęci i z nowymi siłami 
wróciliśmy do szkoły.

Opracowała: Monika Tatka

Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich przygotowuje się  
do uroczystości jubileuszu 50-lecia.

W związku z tym Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do wszystkich  
absolwentów o wypożyczenie zdjęć klasowych związanych z życiem szkoły. 
Fotografie zostaną wykorzystane w publikacji poświęconej historii szkoły.
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01.05.2015 I Piątek Wspomnienie Św. Józefa, 

rzemieślnika
15.00 Ślub: Bernadeta Berek - Przemysław Strzępek
16.00 Rudnik: Za ++ Monikę, Jana Matuszek, córkę Helenę, zię-

cia Józefa, + Zdzisława Werłos, ++ z rodzin Werłos, Gabz-
dyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe 
18.00 W intencji Aleksandry w 15 rocznicę urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 
Matki Bożej i Dary Ducha Świętego. 

02.05.2015 I Sobota Wspomnienie Św. Atanazego, biskupa 
i doktora Kościoła

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

15.00 Rudnik: W intencji Strażaków i ich rodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo za wstawiennictwem Św. Floriana.

16.00 W intencji Strażaków ich rodzin z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo za wstawiennictwem Św. Floriana.

17.30 Majowe
18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 60 urodziny
 Gustawa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie  

i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

03.05.2015 V Niedziela Wielkanocna – Uroczystość NMP, 
Królowej Polski

7.30 O Miłosierdzie Boże i Wieczną Szczęśliwość dla ++ Jo-
anny i Józefa Kula, ++ dzieci, rodziców, wnuka Jarosława 
oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

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

11.00 W 50 rocznicę ślubu Marii i Adolfa z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie dla całej rodziny i opiekę Matki Bożej na dalsze 
wspólne lata .

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

++ z rodziny Foltyn; domostwo do Opatrzności Bożej.

04.05.2015 Poniedziałek
 8.00 Za + Wiesławę Nieckuła – od koleżanki z rodziną.
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Leszka Pawłowskiego w 6 rocznicę śmierci, rodzi-

ców Herminę i Zygmunta, ++ z rodzin Pawłowski i Waw-
rzyczek.

05.05.2015 Wtorek
 8.00 Za + Marię Sufa - od rodziny Marii i Jerzego Pawlus  

z Bystrej.
17.30 Majowe
18.00  Za ++ Czesława Stoły w 13 rocznicę śmierci, jego rodzi-

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

06.05.2015 Środa ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
FILIPA I JAKUBA

16.00 Rudnik: Za ++ Józefa Gabzdyl w 16 rocznicę śmierci, żonę 
Helenę, Krystynę, Kazimierza Wiśniewskich, ++ z rodzin 
Gabzdyl, Matuszek, Wiśniewski.

17.30 Majowe
18.00 Z okazji 80 urodzin Zofii z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę Opatrzności Bożej
07.05.2015 I Czwartek
17.30 Majowe
18.00 1. Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów Henryka 

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

 2. Za ++ Wiktorię, Alojzego Botorek, całą ++ rodzinę Bo-
torkową i Trojanową.

08.05.2015 I Piątek UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, 
biskupa i męczennika, głównego patrona polski

16.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon, siostrę Olgę, brata Leopol-
da.

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Franciszkę Motyka w 27 roczni-

cę śmierci, męża Władysława, rodziców Karola i Krysty-
nę, brata Franciszka, siostrę Marię, męża Michała Kąkol,  
+ Czesława Stoły, Teresę Stoły, Franciszka Chmiel. 

09.05.2015 Sobota
 8.00 O Miłosierdzie Boże dla + mamy Gertrudy w 1 rocznicę 

śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Botorek, Steller, Ko-
łodziej i Gryckiewicz.

12.00 Ślub: Klaudia Isztok - Krzysztof Dzięgiel
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów Roberta  

i Henryka, ++ z rodzin Wawrzyczek i Baraniok.
10.05.2015 VI Niedziela  Wielkanocna
 7.30 Za ++ Marię, Henryka Koczy, rodziców, dzieci, + Jarosła-

wa, ++ z rodzin Koczy, Kula, Czyż; domostwo do Opatrz-
ności 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, ojców 
Rudolfa i Justynę Chmiel, Marię, Rudolfa Wawrzyczek, 
syna Alojzego, ++ z rodziny Chmiel, Wawrzyczek i Cy-
morek.

11.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci 
przystępujących do I Komunii św. oraz ich rodziców.

16.00 Majowe - z udziałem dzieci I - szo Komunijnych
18.00 Za ++ dziadków Karola, Anielę Sufa, + Marię Sufa, jej ro-

dziców Mateusza i Marię Kowal oraz synów Karola i An-
drzeja, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży, którzy pra-
cowali w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.05.2015 Poniedziałek DNI KRZYŻOWE
 8.00 Za + Marię Sufa - od Mariana Sufy z Bystrej. 
18.00 Za + Antoniego Kuchejdę, ++ Marię, Stanisława, Paulinę, 

++ rodziców i teściów; za rodzinę do Opatrzności Bożej.
 Majowe - Procesja do kapliczki p. Łazarz
12.05.2015 Wtorek DNI KRZYŻOWE
 8.00 Za + Zofię Miletic - od członkiń II Róży Żywego Różańca.
18.00 Za + Józefa Kocur w rocznicę śmierci, ++ rodziców i bra-

ta, ++ z rodzin Jurgała i Kocur.
  Majowe – Procesja do Krzyża i kapliczki przy ul. Długiej.
13.05.2015 Środa DNI KRZYŻOWE
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Stefanię, Alojzego Tomica, Ma-

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

17.00 Nabożeństwo Fatimskie
18.00 Za ++ ojca Karola Sufa w 40 rocznicę śmierci, żonę Anie-

lę, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
 Majowe - Procesja do Św. Jana Nepomucena 
14.05.2015 Czwartek ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 
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 ++ Albinę, Leopolda Dworok, rodziców, siostry  
i braci z obu stron, + Stanisława Kwik, ++ z rodzin Dwo-
rok i Kwiczala oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.

15.05.2015 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Jana Hanzel, ojców jego, Janinę, Józefa 

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

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Antoniego Foltyn, siostrę Marię, 

brata Franciszka, rodziców, teściów, ++ z rodziny, dusze  
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.
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16.05.2015 Sobota Święto Św. Andrzeja Boboli, 
prezbitera i męczennika, Patrona Polski

 8.00 Z okazji 40 urodzin Mariana z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej  
i opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

17.30 Majowe
18.00  Za ++rodziców Elżbietę, Józefa Kajstura, ich rodziców, 

rodzeństwo, ++ z rodzin Kajstura i Stokłosa, ++ Ludwi-
ka Hanus, Wandę Gremlik, Anielę Sterkowiec, Stanisła-
wa Mołek, Jana Kamińskiego, Bronisławę Karpińską, jej 
męża, ++ Księży pracujących w naszej Parafii; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

21.00 Apel Jasnogórski
17.05.2015 Niedziela Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego
7.30 Za ++ Stefanię, Waleriana Gałuszka, synów Jana, Broni-

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

9.30 Rudnik: Za ++ Marię, Jana Machej, Stefana Kowalczyka, 
Rozalię Możdzeń, Renatę Machej, Alojzję Tomica, Emilię 
Bijok i wszystkich ++ z najbliższej rodziny.

11.00 Za + Helenę Smelik w 2 rocznicę śmierci, jej męża Karola, 
++ z rodzin Smelik, Chwolek, Czendlik, Kula; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Agnieszkę Foltyn, męża 

Franciszka, córkę Stefanię, 3 zięciów, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii.

18.05.2015 Poniedziałek
 8.00 Za + Otylię Pietrzyk.
17.30 Majowe
18.00 Za + Gustawa Stoszek, ++ rodziców, teściów oraz  

o Boże błogosławieństwo dla rodziny.
19.05.2015 Wtorek
 8.00 Za + Marię Sufa - od Józefa Sufy z rodziną z Żywca.
17.30 Majowe
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki z okazji 

urodzin.
20.05.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę, Izydora Tomica, Stefanię, Józefa 

Pieszka, dziadków z obu stron, + szwagra Mirosława Gol-
ca, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stanisławę.
21.05.2015 Czwartek Wspomnienie Św. Jana Nepomucena,
17.30 Majowe
18.00 1. Za ++ Antoniego Małyjurek, rodziców z obu stron,  

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

 2. Za ++ Marię Botorek, męża, braci, siostry; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

22.05.2015 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Zofię, Franciszka Machej, dziad-

ków z obu stron, ++ Jana i Władysława Kołatek. 
17.30 Majowe 
18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Erwina Matuszek, żonę Monikę, 

++ rodziców, rodzeństwo z obu stron, + Józefa Gabryś, 
synową Danutę, wnuka Tomasza oraz + Gastrona.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.05.2015 Sobota
8.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Aniołów Stróżów  

i Dary Ducha Świętego dla Jasia w 5 rocznicę urodzin.
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Helenę, Karola Smelik, Marię, Rudolfa Gałuszka, 

Władysława Gałuszka, ++ z rodzin Smelik, Gałuszka, 
Czendlik, Golasowski .

24.05.2015 Niedziela Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
 7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, jego ro-

dziców Joannę i Gabriela Machej, wszystkich ++ z rodzin 
Machej i Brachaczek, dusze w czyśćcu cierpiące.

 9.30 Rudnik: Za + męża Adolfa Kałużę w 5 rocznicę śmierci, 
syna Józefa, + ojców, + Alojzję Tomaszko, 3 mężów, te-
ściów Justynę i Wiktora, domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 1. Chrzty - Roczki
 2. Z okazji urodzin Mikołaja i Mai z prośbą o zdrowie, 

opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego. 
17.30 Majowe - w kaplicy Opatrzności Bożej
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ rodziców Martę i Syl-

westra Salamon, dziadków z obu stron, teściów Annę, 
Henryka Parchański, Herminę, Barbarę i Józefa Żyła, El-
frydę Pieczonka; domostwo do Opatrzności Bożej.

25.05.2015 Poniedziałek Święto Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła

 7.30 Za + Helenę Kubacką - od rodzin Pilch i Czakon.
16.00 Rudnik: ++ Helenę, Karola Szajter, Rudolfa, Stefanię Bi-

jok, Józefa, Marię Szajter, Stanisławę Grubka, Zbigniewa 
Krótki; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe
18.00 Z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego 

i zdrowie dla Rafała z okazji 18 urodzin.

26.05.2015 Wtorek Wspomnienie Św. Filipa Nereusza, 
prezbitera

 8.00 Za + Marię Sufa - od Irka i Oli Brachaczek z rodziną.
17.30 Majowe
18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla wszystkich Matek 

naszej Parafii oraz o Radość Życia Wiecznego dla + Zofii 
Berek i wszystkich ++ Matek.

27.05.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę Żyła w 12 rocznicę śmierci, męża 

Wiktora, ich rodziców, Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę, 
Emila i Eugeniusza Jurgała, Zofię, Gabriela Machej; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe
18.00 Za ++ Jana Gremlik w rocznicę śmierci, żonę Zofię,  

++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
28.05.2015 Czwartek Święto Jezusa Chrystusa Jedynego  

i Wiecznego Kapłana
17.30 Majowe.
18.00 1. Za ++ Franciszka Kuś, rodziców, braci, siostrę,  

+ Ks. Franciszka Maronia.
 2. Za ++ Zofię i Ludwika Berek - od rodziny Pieczonka.

29.05.2015 Piątek Wspomnienie Św. Urszuli 
Ledóchowskiej, dziewicy

16.00 Rudnik: Za + Irenę Dędys - od szwagra Kazimierza z ro-
dziną.

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: Za + śp. Władysława Hanzel - 6 tyg. po 

śmierci.
30.05.2015 Sobota Wspomnienie Św. Jana Sarkandra, pre-

zbitera i męczennika, patrona diecezji
 8.00 Za ++ Marię Wawrzyczek, syna Jana, ++ z rodziny.
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Emeryka Foltyn w 20 rocznicę śmierci, jego rodzi-

ców, brata Franciszka, Teresę, Józefa Tomaszko, ++ 6 - ro 
rodzeństwa, + Marię Cholewik.

31.05.2015 NIEDZIELA Uroczystość Najświętszej Trójcy
 7.30 W intencji Anieli z okazji 80 urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie w dalszym życiu oraz opiekę Opatrzności Bożej 
dla rodziny.

 9.30 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 3 cór-
ki, 2 synów, zięciów, ++ z rodzin Wawrzyczek, Hałgas,  
++ Ks. Tadeusza Czerneckiego i Ks. Franciszka Kubaloka.

11.00 Msza św. Prymicyjna Ks. Neoprezbitera Pawła Ściskały 
17.30 Majowe - w kaplicy Opatrzności Bożej.
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Bronisławę Szafarczyk 

w 25 rocznicę śmierci, męża Józefa, rodziców, ++ pokre-
wieństwo.
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INTENCJE MSZALNE
01.05.2015 I Piątek Wspomnienie Św. Józefa, 

rzemieślnika
15.00 Ślub: Bernadeta Berek - Przemysław Strzępek
16.00 Rudnik: Za ++ Monikę, Jana Matuszek, córkę Helenę, zię-

cia Józefa, + Zdzisława Werłos, ++ z rodzin Werłos, Gabz-
dyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.30 Majowe 
18.00 W intencji Aleksandry w 15 rocznicę urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 
Matki Bożej i Dary Ducha Świętego. 

02.05.2015 I Sobota Wspomnienie Św. Atanazego, biskupa 
i doktora Kościoła

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

15.00 Rudnik: W intencji Strażaków i ich rodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo za wstawiennictwem Św. Floriana.

16.00 W intencji Strażaków ich rodzin z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo za wstawiennictwem Św. Floriana.

17.30 Majowe
18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 60 urodziny
 Gustawa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie  

i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

03.05.2015 V Niedziela Wielkanocna – Uroczystość NMP, 
Królowej Polski

7.30 O Miłosierdzie Boże i Wieczną Szczęśliwość dla ++ Jo-
anny i Józefa Kula, ++ dzieci, rodziców, wnuka Jarosława 
oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

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

11.00 W 50 rocznicę ślubu Marii i Adolfa z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie dla całej rodziny i opiekę Matki Bożej na dalsze 
wspólne lata .

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

++ z rodziny Foltyn; domostwo do Opatrzności Bożej.

04.05.2015 Poniedziałek
 8.00 Za + Wiesławę Nieckuła – od koleżanki z rodziną.
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Leszka Pawłowskiego w 6 rocznicę śmierci, rodzi-

ców Herminę i Zygmunta, ++ z rodzin Pawłowski i Waw-
rzyczek.

05.05.2015 Wtorek
 8.00 Za + Marię Sufa - od rodziny Marii i Jerzego Pawlus  

z Bystrej.
17.30 Majowe
18.00  Za ++ Czesława Stoły w 13 rocznicę śmierci, jego rodzi-

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

06.05.2015 Środa ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
FILIPA I JAKUBA

16.00 Rudnik: Za ++ Józefa Gabzdyl w 16 rocznicę śmierci, żonę 
Helenę, Krystynę, Kazimierza Wiśniewskich, ++ z rodzin 
Gabzdyl, Matuszek, Wiśniewski.

17.30 Majowe
18.00 Z okazji 80 urodzin Zofii z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę Opatrzności Bożej
07.05.2015 I Czwartek
17.30 Majowe
18.00 1. Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów Henryka 

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

 2. Za ++ Wiktorię, Alojzego Botorek, całą ++ rodzinę Bo-
torkową i Trojanową.

08.05.2015 I Piątek UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, 
biskupa i męczennika, głównego patrona polski

16.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon, siostrę Olgę, brata Leopol-
da.

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Franciszkę Motyka w 27 roczni-

cę śmierci, męża Władysława, rodziców Karola i Krysty-
nę, brata Franciszka, siostrę Marię, męża Michała Kąkol,  
+ Czesława Stoły, Teresę Stoły, Franciszka Chmiel. 

09.05.2015 Sobota
 8.00 O Miłosierdzie Boże dla + mamy Gertrudy w 1 rocznicę 

śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Botorek, Steller, Ko-
łodziej i Gryckiewicz.

12.00 Ślub: Klaudia Isztok - Krzysztof Dzięgiel
17.30 Majowe
18.00 Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów Roberta  

i Henryka, ++ z rodzin Wawrzyczek i Baraniok.
10.05.2015 VI Niedziela  Wielkanocna
 7.30 Za ++ Marię, Henryka Koczy, rodziców, dzieci, + Jarosła-

wa, ++ z rodzin Koczy, Kula, Czyż; domostwo do Opatrz-
ności 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, ojców 
Rudolfa i Justynę Chmiel, Marię, Rudolfa Wawrzyczek, 
syna Alojzego, ++ z rodziny Chmiel, Wawrzyczek i Cy-
morek.

11.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci 
przystępujących do I Komunii św. oraz ich rodziców.

16.00 Majowe - z udziałem dzieci I - szo Komunijnych
18.00 Za ++ dziadków Karola, Anielę Sufa, + Marię Sufa, jej ro-

dziców Mateusza i Marię Kowal oraz synów Karola i An-
drzeja, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży, którzy pra-
cowali w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.05.2015 Poniedziałek DNI KRZYŻOWE
 8.00 Za + Marię Sufa - od Mariana Sufy z Bystrej. 
18.00 Za + Antoniego Kuchejdę, ++ Marię, Stanisława, Paulinę, 

++ rodziców i teściów; za rodzinę do Opatrzności Bożej.
 Majowe - Procesja do kapliczki p. Łazarz
12.05.2015 Wtorek DNI KRZYŻOWE
 8.00 Za + Zofię Miletic - od członkiń II Róży Żywego Różańca.
18.00 Za + Józefa Kocur w rocznicę śmierci, ++ rodziców i bra-

ta, ++ z rodzin Jurgała i Kocur.
  Majowe – Procesja do Krzyża i kapliczki przy ul. Długiej.
13.05.2015 Środa DNI KRZYŻOWE
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Stefanię, Alojzego Tomica, Ma-

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

17.00 Nabożeństwo Fatimskie
18.00 Za ++ ojca Karola Sufa w 40 rocznicę śmierci, żonę Anie-

lę, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
 Majowe - Procesja do Św. Jana Nepomucena 
14.05.2015 Czwartek ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 
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 ++ Albinę, Leopolda Dworok, rodziców, siostry  
i braci z obu stron, + Stanisława Kwik, ++ z rodzin Dwo-
rok i Kwiczala oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.

15.05.2015 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Jana Hanzel, ojców jego, Janinę, Józefa 

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

17.30 Majowe
18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Antoniego Foltyn, siostrę Marię, 

brata Franciszka, rodziców, teściów, ++ z rodziny, dusze  
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –    piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 16.00
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. 
18.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

Spowiedź św.  –  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota –  godzinę  
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych –  w I sobotę   
tj. 2 maja od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Tadeusz Machej, Krystyna 
Stoszek, Monika Tatka, Teresa Staniek.
Adres Redakcji:     43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Liturgiczne obchody miesiąca:
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
16.05. Święto Św. Andrzeja Boboli, prezbitera  

i męczennika
17.05. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
21.05. Wspomnienie św. Jana Nepomucena, 

prezbitera i męczennika
24.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
25.05. Święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła
26.05. Wspomnienie Św. Filipa Nereusza, prezbitera
28.05. Święto Jezusa Chrystusa Jedynego  

i Wiecznego Kapłana
29.05. Wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, 

dziewicy
30.05. Wspomnienie Św. Jana Sarkandra, prezbitera  

i męczennika, patrona Diecezji
31.05. Uroczystość Najświętszej Trójcy

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 maja (tj. piątek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

01. V. –  Holica  -  piątek
 ul. Górna  21,  15 ,  7
 ul. Dolna 32,  30

09. V. –   Rodzice dzieci I Komunijnych 
15. V. –   Sośnie  - piątek

 ul.  Sośnie   11, 21, 23, 23 b,  27,   
22. V. –   Pudłowiec -  / piątek - godz. 15.00  

albo sobota -  9.00 /
 ul. Tęczowa  2, 6, 9, 10, 12 
 ul. Topolowa  11

29.V. –  Pudłowiec – piątek   
 ul. Cieszyńska   78, 84, 100, 94, 69



Mateusz Bystranowski Paweł Cyrzyk Anna Folwarczny

Patryk Gazurek Dacjan Jałowiczor Justyna Klimosz Katarzyna Labak

Dominik Malina Martyna Matuszek Zofia Parchańska Damian Pastuszek

Wojciech Staniek Paweł Stoszek Marlena Tymon Aleksandra Walica
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MAM ZASZCZYT  
ZAPROSIĆ PARAFIAN

NA UROCZYSTOŚĆ
PRZYJĘCIA ŚWIĘCEŃ  

PREZBITERATU,
KTÓRE OTRZYMAM PRZEZ NAŁOŻENIE RĄK  

JEGO EKSCELENCJI ROMANA PINDLA,  
BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO

W SOBOTĘ 30 MAJA 2015 ROKU  

O GODZINIE 10.00
W KATEDRZE PW. ŚW. MIKOŁAJA  

W BIELSKU-BIAŁEJ

ORAZ

NA MSZĘ ŚWIĘTĄ PRYMICYJNĄ
KTÓRĄ BĘDĘ SPRAWOWAŁ W KOŚCIELE PARAFIALNYM

PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  
W KOŃCZYCACH WIELKICH

W NIEDZIELĘ 31 MAJA 2015 ROKU  

O GODZINIE 11.00

DIAKON PAWEŁ ŚCISKAŁA


