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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Kiedy wczytujemy się w karty naszej przeszłości, w dzieje naszej kultury i życia 
religijnego, to stwierdzić z pewnością możemy, że życie duchowe narodu związało się 
z kultem Bogurodzicy Dziewicy Maryi. 

Od zarania naszych dzie-
jów ojczystych kult Maryi 
trwa przez wszystkie wieki 
aż po czasy obecne. Najstar-
szy zabytek polskiej poezji, to 
pieśń do Bogurodzicy, która to 
pieśń przez długie wieki była 
hymnem polskiego rycerstwa. 
Śpiewało ją pod Grunwaldem, 
pod Chocimiem, pod Wiedniem. 
Rozbrzmiewała ta pieśń w cza-
sie obrzędów religijnych i przy 
koronacji królów. 

Pod wezwaniem Najświęt-
szej Maryi Panny wystawio-
no też najpiękniejszy kościół 
w Krakowie w XIII wieku, ozdo-
biony później rzeźbami artysty 
Wita Stwosza przedstawiający-
mi sceny z życia Najświętszej 
Panny. Przez wieki miejscem 
największego kultu w narodzie 
polskim stała się Częstochowa, 
z cudownym obrazem słyną-
cym łaskami. Stanął też w XVII 
wieku kościół kalwaryjski, nie 
mniej słynny z kultu Najświętszej Panienki.

W czasie szwedzkiego najazdu w XVII wieku ówcze-
sny król Jan Kazimierz mianuje Matkę Bożą Królową 
Korony Polskiej, ślubując Jej wierność całego narodu.

Uwielbienie dla Maryi przewija się przez całą po-
ezję i literaturę polską. Najwięksi jej twórcy: Mic-
kiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Wyspiański, 
Kasprowicz wielbią Tę, która jest miłością i nadzieją 
narodu Polskiego.

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w 
Ostrej świecisz Bramie! - zwraca się do Matki Bożej 
Mickiewicz. Całą twórczość poetów przenika duch 
maryjny. W poezji Juliusza Słowackiego, również dźwię-
czy nuta maryjna – zwraca się do Matki Bożej w nie-

zwykle pięknym hymnie 
napisanym po wybuchu 
powstania listopadowego:

Bogurodzico, Dziewico! 
Słuchaj nas, Matko Boża.

To ojców naszych śpiew, 
wolności błyszczy zorza,

Wolności bije dzwon, 
wolności rośnie krzew,

Bogarodzico! Wolnego 
ludu śpiew zanieś przed 
Boga tron.

Kim była Najświętsza 
Maryja Panna dla naszego 
narodu w czasie okupacji, 
najlepiej świadczą słowa, 
wroga Hansa Frank: „Gdy 
wszystkie światła zgasły 
dla Polski, to wtedy został 
jeszcze Kościół i Święta 
z Częstochowy. Nie należy 
o tym zapominać”. 

Zbliżmy nasze życie do 
Maryi przez miłosierdzie 

i życzliwość dla bliźnich, przez życie w łasce Bożej, 
przez starania o dobro Kościoła i naszej Ojczyzny. 
Idźmy przez życie, pełne problemów dnia dzisiejszego, 
z modlitwą maryjną, która jest zdolna przemienić 
nasze życie. 

Rozpoczynając przepiękny miesiąc maj poświęco-
ny Najświętszej Maryi Pannie wyrażamy wobec Niej 
uczucia naszego serca. Na nabożeństwach ku czci 
Matki Bożej niech będą napełnione nasze kościoły. 
Przy pięknej majowej pogodzie niech czciciele Maryi 
zbierają się przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych 
oddalonych od kościoła, by śpiewać Litanię Loretańską 
i pieśni maryjne. Echo niech niesie te śpiewy po polach, 
po łąkach, górach i dolinach. To właśnie jest Polska…

Ks. Proboszcz
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Modlitwy o urodzaje? Ktoś powiedział, że trącą myszką i że to raczej modlitwy naszych babć 
i dziadków. A jednak... W czasach, kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, łatwo zapominamy, 
że posiadanie żywności nie zależy od tego, czy zdążymy z zakupami zanim zamkną „market”, ale 
nadal zależy od słońca i deszczu, na które nie mamy żadnego wpływu.

CHLEB POKORNYCH
Warto docenić wiosenne modlitwy o urodzaje zano-

szone do Boga w dniu św. Marka Ewangelisty, podczas 
Dni Krzyżowych czy w święto Izydo-
ra Oracza. Pozwalają przyhamować 
codzienne tempo życia i z pokorą 
stwierdzić, że niewiele zależy od 
nas. „Nie troszczcie się zbytnio” - 
powtarza jak refren ewangelista 
Mateusz napominając, słowami Je-
zusa, by przesadna troska o byt nie 
stała się celem naszego życia (Mt, 
6, 25-34).

Historie świętych pozwalają spoj-
rzeć na świat w mniej materialny 
sposób. Przykładem może być św. 
Izydor, zwany Oraczem, patron rol-
ników. Ten święty materialistą na 
pewno nie był. Mówi o tym piękna 
legenda. Izydor urodził się w 1080 r. 
w Madrycie w biednej ale niezwykle 
religijnej rodzinie. Po przeprowadzce 
na wieś zmuszony był zatrudnić się 
do pracy na roli u bogatego gospo-
darza. Jego religijna postawa zaczęła 
wzbudzać podejrzenia i niechęć. 
Szybko oskarżono go, że zbyt dużo 
czasu poświęca modlitwie i zanie-
dbuje swoje obowiązki. Gospodarz 
postanowił podpatrzeć pobożnego 
młodzieńca. Rzeczywiście, znalazł 
go klęczącego w polu z różańcem w ręku. W pracy nie 
było jednak żadnych zaniedbań, bo tuż za klęczącym 
Izydorem pracował anioł, który orał pole. 

Witraż przedstawiający św. Izydora ze swoim 
anielskim pomocnikiem znajduje się w jednym z okien 
naszego parafialnego kościoła. Ufundowali go miejscowi 
rolnicy, czciciele św. Izydora, których w naszej parafii 
nie brakuje. Przez całe życie św. Izydor nie tylko nie 
ustawał w modlitwie, ale też zasłynął z ducha pokuty 
i uczynków miłosierdzia względem ubogich. Po śmierci  
otoczony został w  Hiszpanii wielkim kultem. W 1622 r. 
papież Grzegorz XV ogłosił go świętym.

O urodzaje i oddalenie klęsk żywiołowych modlono 
się od wieków. W 450 r. św. Mamert, biskup Vienne 
zainicjował procesje błagalne o oddalenie widma głodu 
po klęskach żywiołowych i wojnach, jakie w tym czasie 
nękały Francję. W VI wieku zwyczaj ten upowszechnił 
się we Francji, a z czasem przyjął się w innych krajach, 

również w Polsce.  Dzisiaj w wielu parafiach, zwłasz-
cza miejskich,  Dni Krzyżowe stają się coraz mniej 

popularne. W naszej parafii 
tradycja ta nadal trwa. W po-
niedziałek, wtorek i środę 
w tygodniu poprzedzającym 
niedzielę Wniebowstąpie-
nia Pańskiego wierni po 
odprawionej mszy wyru-
szają do przydrożnych ka-
plic i krzyży, żeby modlić 
się o pomyślność zasiewów, 
o uświęcenie pracy ludzkiej 
oraz za głodujących. Procesje 
błagalne, często z udziałem 
dzieci pierwszokomunijnych 
docierają m.in. do figury św. 
Jana Nepomucena. Ten świę-
ty męczennik czczony jest 
nie tylko jako patron spo-
wiedników, ale też patron 
chroniący przed powodziami 
i wzburzonymi wodami. 

Przykładem modlitwy 
błagalnej związanej z proś-
bami o urodzaje są suplika-
cje. Te piękne pieśni naszych 
przodków kryjące mądrość 
i pokorę człowieka, który 
zna „swoje miejsce w sze-

regu”, śpiewane są w kościołach w chwilach szcze-
gólnego zagrożenia, np. w obliczu wojny, epidemii, 
powodzi lub suszy. „Święty Boże, święty mocny, święty 
a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami! Abyś ludowi twemu 
deszczu użyczyć raczył, prosimy Cię Panie! - śpiewaliśmy 
wiosną i latem ubiegłego roku, kiedy susza dawała 
się wszystkim we znaki, a której skutki odczuwane 
są nawet dzisiaj. 

Na suplikacje mają swój sposób poeci. Ks. Jan 
Twardowski napisał „Suplikacje” przypominające 
prostą modlitwę:

Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty -
i żeś stworzył papugę, zaskrońca i zebrę pręgowaną
kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom -
teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami -
Dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno i ciemno
- uśmiechnij się nade mną

Krystyna Stoszek
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ŚWIĘTOŚĆ W AMPUŁCE

Przypisuje się im moc czynienia cudów, zamawia kosztowną oprawę, otacza czcią. Czasy, w ja-
kich żyjemy domagają się wręcz relikwii. Czego współczesny człowiek w nich szuka? Wzorców, 
autorytetów? Już za tydzień w naszej parafii powitamy obraz Jezusa Miłosiernego oraz towa-
rzyszące mu relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II. 

ŚWIĘTOŚĆ W AMPUŁCE
Już pierwsi chrześcijanie spotykali się przy gro-

bach męczenników i oddawali im cześć. Wspomnie-
nie życia i czynów ludzi, którzy oddali swe życie dla 
Chrystusa stanowiło dla pierwszych chrześcijan siłę 
w trudnej rzeczywistości prześladowań. Wyjątkowe 
zapotrzebowanie na relikwie zaczęło się od IV wieku, 
kiedy pojawiły się relikwie Drzewa Krzyża Świętego. 
Rosło przekonanie, że w relikwiach jest moc niosąca 
uzdrowienie. W obawie przed magicznym trakto-
waniem relikwii w połowie XVI w. Sobór Trydencki 
ogłosił, że ciała świętych były świątyniami Ducha 
Świętego i relikwiom należy się cześć. Teologowie 
tamtych czasów zauważyli, że relikwia nie jest rzeczą, 
która sama w sobie niesie dar życia wiecznego, ale 
jest środkiem, który pomaga umocnić się w wierze, 
podtrzymuje ducha pobożności. Podobne stanowisko 
utrzymuje się do dzisiaj. Wierni potrzebują wzorców, 
a relikwie mają przypominać o nieustannej bliskości 
świętych wśród nas, „świętych obcowaniu”. Dla wielu 
kontakt z relikwią może być impulsem do naślado-
wania świętego. 

Relikwiarze św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II 
ważą po 5 kg. i są do siebie bardzo podobne - kształtem 
przypominają monstrancję.  Oba zawierają relikwie 
pierwszego stopnia. W przypadku św. Jana Pawła II 
relikwią jest krew zamknięta w ampułce. Relikwiarzy 
z krwią papieża wykonano więcej, a stało się to tuż 
po beatyfikacji w 2011 r. Do ks. Stanisława Dziwisza 
i ks. Mieczysława Mokrzyckiego, depozytariuszy pa-
miątek po świętym papieżu, nadsyłano setki próśb 

o relikwie. W świat rozesłano kawałki papieskiej 
sutanny i wiele innych relikwii pierwszego, drugiego 
i trzeciego stopnia. Dziś najcenniejsze z nich prze-
chowywane są w Sanktuarium na Jasnej Górze oraz 
w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie-Łagiew-
nikach. W tym ostatnim znajduje się np. sutanna ze 
śladami krwi noszona przez papieża w dniu zamachu. 

Kustoszem grobu i relikwii św. siostry Faustyny 
Kowalskiej jest Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. W naszej parafii 
peregrynować będą relikwie w postaci maleńkiego 
kawałka kości świętej. Na stronie zgromadzenia, 
w którym żyła św. Faustyna czytamy, że relikwiarzy 
zawierających kości świętej rozesłano już ponad 4 ty-
siące. Starają się o nie głównie parafie pod wezwaniem 
Miłosierdzia Bożego, Jezusa Miłosiernego czy św. 
Faustyny, gdzie istnieje i rozwija się kult miłosier-
dzia bożego. Można się starać o relikwie drugiego 
stopnia pozyskane z habitu świętej, a indywidualni 
wierni o relikwie trzeciego stopnia w laminowanych 
obrazkach, różańcach czy medalikach. 

Krystyna Stoszek
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Modlitwa Roku Miłosierdzia
Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza 
oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia 
wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, 
jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
 
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc
przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie,
swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym,
którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, 
czuje się oczekiwana, kochana 
oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
 
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem 
mógł nieść dobrą nowinę ubogim,
głosić wolność więźniom i uciśnionym
oraz przywracać wzrok niewidomym.
 
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia,
Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
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ZAPACHNIAŁO EWANGELIĄ

11 i 12 kwietnia w kurii diecezji bielsko-żywiec-
kiej odbył się finałowy etap XIX Międzynarodowego 
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. 
Organizatorami jak co roku byli bielska kuria oraz 
Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” ze Skoczowa 
reprezentujące Kościół ewangelicko-augsburski. We 
wszystkich etapach konkursu  - szkolnym, rejono-
wym i diecezjalnym wzięło udział kilkanaście tysięcy 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Szkołę 
Podstawową w Kończycach Wielkich reprezentowali 
Paweł Stoszek z kl. III (grupa młodsza), Beata Król 
i Łukasz Stoszek z kl. V (grupa starsza), a miejscowe 
Gimnazjum Kacper Siąkała z kl. I c. 

Zakres tematyczny tegorocznego konkursu obej-
mował wiedzę z Ewangelii wg św. Marka. Witający 
uczniów ks. prałat Józef Oleszko powiedział, że naj-
bardziej cieszy go fakt, że kilkadziesiąt tysięcy dzieci 
uczestniczących w konkursie przeczytało Ewangelię 
św. Marka, a niektórzy przeczytali ją kilka razy. Marek 
Studencki, dyrektor wydziału katechetycznego bielskiej 
kurii przypomniał słowa Marcina Lutra, który porów-
nał Biblię do doskonałego zioła, które im bardziej się 
rozciera, tym bardziej pachnie. Bez względu na wynik 
diecezjalnego etapu wszyscy uczniowie biorący w nim 
udział są finalistami konkursu.

Krystyna Stoszek
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MODLITWA ROKU MIŁOSIERDZIA

Modlitwa Roku Miłosierdzia
Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza 
oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia 
wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, 
jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
 
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc
przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie,
swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym,
którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, 
czuje się oczekiwana, kochana 
oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
 
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem 
mógł nieść dobrą nowinę ubogim,
głosić wolność więźniom i uciśnionym
oraz przywracać wzrok niewidomym.
 
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia,
Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
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Upomnienie bliźniego
Kościół jest wspólnotą braterstwa. Jego członkowie – my wszyscy – jesteśmy 

dla siebie braćmi w Chrystusie, który żyje w Kościele jako jego Głowa. Wszyscy 
stanowimy jedną rodzinę braci. Gdy jeden z nich zbłądzi, pozostali mają obo-
wiązek starać się go ze złej drogi sprowadzić.

„Grzeszących upominać” - pierwszy z siedmiu, 
uczynek miłosierdzia względem duszy. Wypada to 
przypomnieć w przeżywanym Roku Miłosierdzia.

Obserwujemy dziś w relacjach ludzi co najmniej 
dwie błędne postawy. Pierwsza z nich obojętność - 
„Nie obchodzi mnie, co on robi, nie będę się wtrącał” 
albo: „ Jest dorosły – wie, co robi”. Druga postawa, 
chyba jeszcze gorsza, to rozgłaszanie wieści o złym 
postępowaniu kolegi, sąsiada czy przyjaciela. Wątpię, 
czy w ten sposób sprowadzimy go z błędnej drogi; 
raczej pomnożymy zło, a i sobie wyrządzimy szkodę.

Chrystus wzywa nas, byśmy reagowali na zło, ale 
przestrzega przed wydawaniem pochopnych wyro-
ków. Surowo nakazał: „Nie sądźcie, abyście nie byli 
sądzeni.” Nie należy przyczepiać etykiet ludziom. 
Jednocześnie Zbawiciel nakazuje podjęcie wysiłku 
braterskiego upomnienia.

Współczesna kultura niekiedy dziś ośmiesza upomi-
nanie twierdząc, że ingeruje ono w wolność człowieka. 
Upominanie nie narusza jednak niczyjej wolności. 
Jest apelem do sumienia. Przestrzeganie kogoś przed 
złem – to akt miłosierdzia.

W dzisiejszym języku nadużywa się pojęcia to-
lerancji. Źle ją dziś rozumiemy. Uważamy, że należy 
akceptować każde zachowanie. W skrajnych wypadkach 
walczy się z Kościołem i religią, nazywając je narzędzia-
mi nietolerancji. Łacińskie słowo „tolerancja” znaczy 
„znoszenie”. Jest to wyrozumiałość wobec poglądów 
innych ludzi. Zmuszanie kogoś do przyjęcia poglądu, 
narzucanie go komuś na siłę, jest nietolerancyjne.

Czy wobec tego wolno tolerować ludzkie występki? 
Upominać błądzących, czy pozwolić im dalej błądzić? 
Należy tu rozróżnić dwa pojęcia: przestępca i prze-
stępstwo. Grzesznika, czyli przestępcę mamy kochać, 
bo jest on nieszczęśnikiem opętanym przez zło. Nie 
wolno go potępiać. Miłosierdzie nakazuje przebaczać, 
ale nie umniejszać zła. Sprawiedliwość nakazuje na-
zywać zło po imieniu i zwalczać je. Sprawiedliwość 
bez miłosierdzia może być okrutna. Żydzi trzymali 
już w rękach kamienie, gotowi uśmiercić schwytaną 
na gorącym uczynku cudzołożnicę. Chcieli działać 
sprawiedliwie, bo tak nakazywało prawo. Miłosierdzie 
bez sprawiedliwości byłoby pobłażaniem dla grzechu.

W Liście św. Jakuba (5, 19-20) znajdujemy takie 
zdanie: „Jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi praw-
dy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił 
grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego 

od śmierci i zakryje liczne grzechy.” W Biblii znajdzie-
my mnóstwo przykładów upominania grzeszników. 
Prorok Natan, posłany przez Boga do króla Dawida 
napomina go. Pod wpływem tego napomnienia Dawid 
uświadamia sobie ogrom grzechu i czyni pokutę.

Trzeba się rozejrzeć wokół siebie, by zobaczyć 
wiele okazji, gdzie i kogo należałoby upomnieć. Myślę, 
że również i to miał na myśli św. Jan Paweł II, który 
po raz ostatni w 2002 r. gościł w Polsce i apelował 
wówczas o wyobraźnię miłosierdzia. Zło pleni się 
może i bardziej niż dawniej. Słyszymy wulgarny język 
ludzi, oszczerstwa, wiemy o ludziach siadających za 
kierownicą po pijanemu, znamy ludzi, którzy oszu-
kują innych, niedbale pracują, sprzeniewierzają się 
przysiędze małżeńskiej, dają zły przykład ludziom 
młodym. Czy reagujemy? 

Upominanie nie jest łatwe. Nikt nie lubi być upo-
minanym ani upominać. Jedno i drugie jest jednak 
potrzebne dla wzrostu i rozwoju duchowego człowieka.

Kto kogo, przede wszystkim, ma prawo a nawet 
obowiązek upominać? Szczególną wartość ma upomi-
nanie w pedagogice. Jest ono ważne w wychowaniu. 
Rodzice i nauczyciele są od tego, by upominać. Autor 
Listu do Hebrajczyków tak napisał: „Wszelkie karcenie 
na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem 
jednak przynosi tym, którzy to doświadczyli, błogi 
plon sprawiedliwości” (Hbr12,11). Gdy dzieci doro-
sną, a schodzą na manowce również rodzice (rodzice 
chrzestni) powinni dać im do zrozumienia – wyraźnie 
i delikatnie – że grzeszą i że rodziców to martwi. Nie 
dziwmy się też, że często pasterze Kościoła upominają 
swoje owce. Jest to ich obowiązkiem. 

Upominanie bliźniego jest trudną sztuką, wymaga-
jącą umiejętności i roztropności. Niesie z sobą gorzką 
prawdę, którą należy tak powiedzieć człowiekowi, by 
ona przyczyniła się do jego poprawy. Wymaga prze-
myślenia, przemodlenia i znalezienia odpowiedniego 
momentu. Nie może to być rodzaj napaści, ani też 
ze złością wygarnięta wymówka czy krytyka. Gdy 
zdecydujemy się , zachowajmy odpowiedni takt i ton 
rozmowy oraz postawę pokory – nie wywyższajmy 
się. Upominajmy bliźniego bez świadków, w cztery 
oczy, aby nie odczuwał, że chcemy go zawstydzić. 
Upominający powinien okazać maksimum życzliwości. 
Dobrze byłoby zaproponować delikatnie odpowiednią 
pomoc w wychodzeniu z zagubienia.

Józef
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Z życia szkoły w Rudniku  
- ostatnia prosta do letnich wakacji 

Idziemy przez wioskę wesołym pochodem
Niesiemy Marzannę na szumiącą wodę
Radują się drzewa, weselą się domy
Niesiemy Marzannę chochoła ze słomy – tak pisała Wanda Chotomska.

Mimo, że tegoroczna zima była łaskawa mrozem 
i śniegiem, to wszyscy z utęsknieniem czekali na 
promienie wiosennego słońca; bo słońce to uśmiech 
na twarzy i chęć do życia, pracy i nauki.

By zima odeszła precz, a wiosna zagościła na dobre, 
nasze dzieci, starym zwyczajem, spaliły i wysłały do 
morza Marzannę - symbol zimy. Jest to stary – zaba-
wowy – zwyczaj, znany już w czasach Jana Długosza, 

który tak relacjonował: „...kiedy przyszła czwarta 
niedziela postu, to zatykano na długich żerdziach 
wizerunki Dziewanny i Marzanny, a potem je rzucano 
i topiono w bagnach.”

Wraz z nadejściem wiosny postanowiliśmy upięk-
szyć nasze podwórze sadząc ozdobne drzewka i krzewy. 
Wykonaliśmy też jedyne w swoim rodzaju donice ze 

16.45	 Koronka	do	Bożego	Miłosierdzia
17.00		 Msza	św.	na	zakończenie	rekolekcji
18.00	 Próba	generalna	liturgii	powitania	obrazu	 
	 „Jezu	Ufam	Tobie”	(poczty	sztandarowe,	 
 górnicy,	strażacy,	panie	w	strojach	regionalnych	 
	 -	KGW,		ministranci,	organiści,	młodzież	klas	III	 
	 Gimnazjum	wraz	ze	świadkami	Bierzmowania)

DOBA NAWIEDZENIA
7 V  Sobota 
Miłosierni jak Ojciec 
16.00	 Nabożeństwo	oczekiwania
16.30	 Procesja	po	obraz
17.00	 Msza	św.	wraz	z	sakramentem	Bierzmowania
20.00		 Godzina	Miłosierdzia
21.00		 Apel	Jasnogórski
Msza	św.	o	powołania	-	odprawiana	przez	księży	roda-
ków,	oraz	księży	pracujących	niegdyś	w	naszej	Parafii

NOC CZUWANIA (plan	podany	w	gablotkach)
8 V Niedziela
  7.30	 Msza	św.	z	kazaniem	
  9.30		 Rudnik,	Msza	św.	(dla	tych,	którzy	nie	mogą		  
	 być	w	Kościele	Parafialnym)
11.00	 Msza	św.	dla	chorych	z	sakramentem	 
	 Namaszczenia
12.00	 Nabożeństwo	do	Miłosierdzia	Bożego	 
 i	błogosławieństwo	dzieci	i	matek	oczekujących  
	 potomstwa
14.30	 Godzina	Miłosierdzia
15.00	 Msza	św.	na	zakończenie	Peregrynacji,	 
	 pożegnanie	obrazu	i	relikwii	(cała	parafia,	 
	 poczty		 sztandarowe,	dzieci,	młodzież,	górnicy,	 
	 strażacy,	panie	w	strojach	regionalnych)

3 V  Wtorek  
Królowo Polski bądź naszą Matką Miłosierdzia
  7.30 	 Msza	św.	z	nauką	ogólną
  9.30 	 Rudnik,	Msza	św.	z	nauką	ogólną
11.00		 Msza	św.	z	nauką	ogólną, 
	 po	Mszy	św.	nauka	dla	kobiet
18.30	 Msza	św.	z	nauką	dla	młodzieży
20.00	 Apel	Maryjny

4 V  Środa  
„Moje grzechy ranią Jego serce”
  7.30	 Różaniec
  8.00	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	 
	 i	nabożeństwo	pokutne
10.00	 Rudnik,	Msza	św.	z	nauką	ogólną
15.30	 Nauka	rekolekcyjna	dla	dzieci
16.45	 Koronka	do	Bożego	Miłosierdzia
17.00	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	 
	 i	nabożeństwo	pokutne
18.00		 Nauka	rekolekcyjna	dla	mężczyzn
19.00	 Nauka	rekolekcyjna	dla	młodzieży
20.00	 Apel	Maryjny

5 V Czwartek - Dzień Spowiedzi 
„W imię Chrystusa pojednajcie się  z Bogiem” 
  7.30	 Różaniec
  8.00	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	-	Spowiedź	św.
10.00	 Odwiedziny	chorych
15.00		 Koronka	do	Bożego	Miłosierdzia	i	Spowiedź	św.
17.00	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	-	procesja	na	cmentarz

6 V Piątek  
„Dziś Jezus zamieszka w moim sercu” św. Faustyna
  7.30	 Różaniec
  8.00	 Msza	św.	z	nauką	ogólną
15.00	 	Rudnik,	Msza	św.	z	nauką	ogólną

REKOLEKCJE KOŃCZYCE WIELKIE
PRZED PEREGRYNACJĄ OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
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Upomnienie bliźniego
Kościół jest wspólnotą braterstwa. Jego członkowie – my wszyscy – jesteśmy 

dla siebie braćmi w Chrystusie, który żyje w Kościele jako jego Głowa. Wszyscy 
stanowimy jedną rodzinę braci. Gdy jeden z nich zbłądzi, pozostali mają obo-
wiązek starać się go ze złej drogi sprowadzić.

„Grzeszących upominać” - pierwszy z siedmiu, 
uczynek miłosierdzia względem duszy. Wypada to 
przypomnieć w przeżywanym Roku Miłosierdzia.

Obserwujemy dziś w relacjach ludzi co najmniej 
dwie błędne postawy. Pierwsza z nich obojętność - 
„Nie obchodzi mnie, co on robi, nie będę się wtrącał” 
albo: „ Jest dorosły – wie, co robi”. Druga postawa, 
chyba jeszcze gorsza, to rozgłaszanie wieści o złym 
postępowaniu kolegi, sąsiada czy przyjaciela. Wątpię, 
czy w ten sposób sprowadzimy go z błędnej drogi; 
raczej pomnożymy zło, a i sobie wyrządzimy szkodę.

Chrystus wzywa nas, byśmy reagowali na zło, ale 
przestrzega przed wydawaniem pochopnych wyro-
ków. Surowo nakazał: „Nie sądźcie, abyście nie byli 
sądzeni.” Nie należy przyczepiać etykiet ludziom. 
Jednocześnie Zbawiciel nakazuje podjęcie wysiłku 
braterskiego upomnienia.

Współczesna kultura niekiedy dziś ośmiesza upomi-
nanie twierdząc, że ingeruje ono w wolność człowieka. 
Upominanie nie narusza jednak niczyjej wolności. 
Jest apelem do sumienia. Przestrzeganie kogoś przed 
złem – to akt miłosierdzia.

W dzisiejszym języku nadużywa się pojęcia to-
lerancji. Źle ją dziś rozumiemy. Uważamy, że należy 
akceptować każde zachowanie. W skrajnych wypadkach 
walczy się z Kościołem i religią, nazywając je narzędzia-
mi nietolerancji. Łacińskie słowo „tolerancja” znaczy 
„znoszenie”. Jest to wyrozumiałość wobec poglądów 
innych ludzi. Zmuszanie kogoś do przyjęcia poglądu, 
narzucanie go komuś na siłę, jest nietolerancyjne.

Czy wobec tego wolno tolerować ludzkie występki? 
Upominać błądzących, czy pozwolić im dalej błądzić? 
Należy tu rozróżnić dwa pojęcia: przestępca i prze-
stępstwo. Grzesznika, czyli przestępcę mamy kochać, 
bo jest on nieszczęśnikiem opętanym przez zło. Nie 
wolno go potępiać. Miłosierdzie nakazuje przebaczać, 
ale nie umniejszać zła. Sprawiedliwość nakazuje na-
zywać zło po imieniu i zwalczać je. Sprawiedliwość 
bez miłosierdzia może być okrutna. Żydzi trzymali 
już w rękach kamienie, gotowi uśmiercić schwytaną 
na gorącym uczynku cudzołożnicę. Chcieli działać 
sprawiedliwie, bo tak nakazywało prawo. Miłosierdzie 
bez sprawiedliwości byłoby pobłażaniem dla grzechu.

W Liście św. Jakuba (5, 19-20) znajdujemy takie 
zdanie: „Jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi praw-
dy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił 
grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego 

od śmierci i zakryje liczne grzechy.” W Biblii znajdzie-
my mnóstwo przykładów upominania grzeszników. 
Prorok Natan, posłany przez Boga do króla Dawida 
napomina go. Pod wpływem tego napomnienia Dawid 
uświadamia sobie ogrom grzechu i czyni pokutę.

Trzeba się rozejrzeć wokół siebie, by zobaczyć 
wiele okazji, gdzie i kogo należałoby upomnieć. Myślę, 
że również i to miał na myśli św. Jan Paweł II, który 
po raz ostatni w 2002 r. gościł w Polsce i apelował 
wówczas o wyobraźnię miłosierdzia. Zło pleni się 
może i bardziej niż dawniej. Słyszymy wulgarny język 
ludzi, oszczerstwa, wiemy o ludziach siadających za 
kierownicą po pijanemu, znamy ludzi, którzy oszu-
kują innych, niedbale pracują, sprzeniewierzają się 
przysiędze małżeńskiej, dają zły przykład ludziom 
młodym. Czy reagujemy? 

Upominanie nie jest łatwe. Nikt nie lubi być upo-
minanym ani upominać. Jedno i drugie jest jednak 
potrzebne dla wzrostu i rozwoju duchowego człowieka.

Kto kogo, przede wszystkim, ma prawo a nawet 
obowiązek upominać? Szczególną wartość ma upomi-
nanie w pedagogice. Jest ono ważne w wychowaniu. 
Rodzice i nauczyciele są od tego, by upominać. Autor 
Listu do Hebrajczyków tak napisał: „Wszelkie karcenie 
na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem 
jednak przynosi tym, którzy to doświadczyli, błogi 
plon sprawiedliwości” (Hbr12,11). Gdy dzieci doro-
sną, a schodzą na manowce również rodzice (rodzice 
chrzestni) powinni dać im do zrozumienia – wyraźnie 
i delikatnie – że grzeszą i że rodziców to martwi. Nie 
dziwmy się też, że często pasterze Kościoła upominają 
swoje owce. Jest to ich obowiązkiem. 

Upominanie bliźniego jest trudną sztuką, wymaga-
jącą umiejętności i roztropności. Niesie z sobą gorzką 
prawdę, którą należy tak powiedzieć człowiekowi, by 
ona przyczyniła się do jego poprawy. Wymaga prze-
myślenia, przemodlenia i znalezienia odpowiedniego 
momentu. Nie może to być rodzaj napaści, ani też 
ze złością wygarnięta wymówka czy krytyka. Gdy 
zdecydujemy się , zachowajmy odpowiedni takt i ton 
rozmowy oraz postawę pokory – nie wywyższajmy 
się. Upominajmy bliźniego bez świadków, w cztery 
oczy, aby nie odczuwał, że chcemy go zawstydzić. 
Upominający powinien okazać maksimum życzliwości. 
Dobrze byłoby zaproponować delikatnie odpowiednią 
pomoc w wychodzeniu z zagubienia.

Józef
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skrzynek po jabłkach. Skrzynki zostały pomalowane 
białą farbą. Następnie uszczelnione folią i napełnione 
urodzajną ziemią. Dziś rosną w nich kwiaty i rośliny 
ozdobne. Na dotychczas świecących pustką parapetach 
pojawiły się też tzw. ogródki parapetowe nadające 
nowego wyglądu. Gratulujemy pomysłu i zachęcamy 
do oglądania i naśladowania. Mamy także nawieźć 
urodzajnej ziemi i rozplantować teren wokół budynku 
szkoły, a  następnie zasiejemy nową trawę. 

W tym roku Święta Wielkanocne były bardzo 
wcześnie. Ich obchód przypadł na ostatnią niedzielę 
marca. Do tych najważniejszych świąt chrześcijań-
skich przygotowaliśmy się uczestnicząc w szkolnych 
rekolekcjach wielkopostnych. Na Niedzielę Palmową 
wykonaliśmy strojne palmy. Potem był ostatni ty-
dzień – Wielki Tydzień - przeżyty w zadumie oraz 
przygotowując ozdoby wielkanocne. Jak każe zwyczaj 
nie zabrakło kolorowych pisanek i pięknych koszy 
pełnych smakowitych pokarmów. Również budynek 
naszej szkoły przybrał świąteczny wygląd. Przed 
samymi świętami zjedliśmy śniadanie wielkanocne, 
składając sobie życzenia. Za nim jeszcze rozpoczęła 
się przerwa świąteczna, chłopcy mieli już przygoto-
wany plan na śmigusa-dyngusa. Niestety, aura trochę 
pokrzyżowała szyki.

Po świętach, mimo nieśmiało przebijającego się 
przez chmury słońca, rozpoczęliśmy ostatni – można 
powiedzieć finiszowy odcinek naszej pracy edukacyj-
no-wychowawczej, której meta będzie 24 czerwca. 
Trzeba ten czas spędzić bardzo pracowicie. Oprócz 
codziennej – prozaicznej pracy, która prowadzona 
systematycznie przyniesie zamierzony i wyczekiwany 
efekt wedle powiedzenia: ziarnko do ziarnka, a zbie-
rze się miarka, nasze dzieci wzięły udział w licznych 
konkursach i turniejach.

Kiedyś oklaskiwaliśmy Andrzeja Grubbę i Leszka 
Kucharskiego, gdy zdobywali najwyższe miejsca i me-
dale Mistrzostw Europy i Świata – nawet Chińczycy 
i Szwedzi czuli przed nimi respekt. Dziś mamy Woj-
ciecha Czendlika, który w kategorii dzieci i młodzieży 
zajął zaszczytne V miejsce w Turnieju Tenisa Stoło-
wego Gminy Hażlach. Rośnie nam talent celuloidowej 
piłeczki, choć od 1 lipca 2014 r. wszystkie turnieje są 
rozgrywane plastikowymi piłeczkami – ale co to za 
różnica - ważne, że Nasz wygrywa!

Kategoria do 27 kg – II miejsce w turnieju judo – to 
osiągnięcie naszej wschodzącej, nieprzeciętnie utalen-
towanej gwiazdy tej dyscypliny sportu - Adama Bor-
kowskiego. Medal na szyi, a dyplom w dłoni, to dopiero 
zapowiedz osiągnięć, które staną się jego udziałem.

Będziemy wnikliwie obserwować sportową ka-
rierę naszych mistrzów sportu Wojciecha i Adama. 
Gratulacje.

Regularnie w każdą środę, nasze dzieci, uczestniczą 
także w zajęciach na pływalni. Uczą się sztuki obco-
wania z wodą, która często staje się niebezpiecznym 
żywiołem ale także służy zabawie  i rozrywce; samo 
pływanie podnosi tężyznę fizyczną i jest niezastąpio-
ne w rehabilitacji. Cieszymy, się że nasze dzieci mają 
możliwość brania udziału w takich ćwiczeniach, ostat-
nie zajęcia to realizacja projektu „Jak ryba w wodzie”  
wspófinansowanego przez Urząd Gminy Hażlach.

W ostatnim czasie nasza szkoła przystąpiła do 
realizacji projektu WOŚP pt. Ratujemy i uczymy ra-
tować. W ramach realizacji projektu wykonaliśmy 
plakat czytelnie ilustrujący jakie należy podjąć dzia-
łania w razie wypadku. Na plakacie widzimy zdjęcia 
przedstawiające procedurę postępowania przy udzie-
laniu pierwszej pomocy oraz najbardziej potrzebne 
w takiej sytuacji numery telefonów alarmowych. 
Bohaterami tych wydarzeń, przedstawionych na 
zdjęciach, wykonanych przez  uczniów, są oni sami, 
którzy przeszli kurs pierwszej pomocy i doskonale 
orientują się jak w takiej sytuacji kryzysowej należy 
się zachować.

W najbliższym czasie tj. 27 kwietnia br. weźmiemy 
udział w II Przeglądzie Artystycznym pt. Roztańczone 
Przedszkolaki 2016 organizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz Przedszkole przy 
SP im. Orła Białego w Zamarskach. Na chwilę obecną 
trwają intensywne próby, aby zaprezentować się jak 
najlepiej w tańcu japońskim.

Na początku maja, dokładnie 7 maja br. odbędzie 
się 45 Rajd Młodzieżowy – Powitanie Wiosny. Jako 
szkoła otrzymaliśmy zaproszenie do udziału, z czego 
mamy zamiar skorzystać, tym bardziej, że meta rajdu 
przewidziana jest w schronisku na Błatniej, a szlaki 
tam prowadzące są jednymi z najpiękniejszych w na-
szej Małej Ojczyźnie. Zapraszamy do udziału uczniów 
wraz z rodzicami.

Nasza szkoła ciągle się rozwija. Cieszymy się z od-
nowionego budynku szkoły, ale też staramy się jeszcze 
bardziej zadbać o bardzo dobrą edukację i wychowa-
nie dzieci. Staramy się,  jak nigdy dotąd, wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców. Jesteśmy 
na etapie opracowywania nowych wytycznych, któ-
re pozwolą zrealizować zamierzony cel. Służy temu 
m.in. ankieta, którą rodzice otrzymali do wypełnie-
nia. Na podstawie jej analizy będziemy mogli podjąć 
jak najwłaściwsze kroki, by nasza praca i wzajemna 
współpraca była najefektywniejsza. 

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

Monika Tatka
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W niedzielę, 1 maja rozpoczynamy maryjne nabożeństwa 

majowe. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 16.30. 

2. 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 przydrożnych krzyży. Kościół 
modli się o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.
02. V. -  poniedziałek  - 16.30 - w okresie zasiewów  

-     majowe - procesja do kapliczki p.p. Łazarz. 
03. V. -  wtorek   - 16.30 - o uświęcenie pracy ludzkiej   

- majowe - procesja do Krzyża i kapliczki przy  
ul. Długiej -  Os. ,,Karolinka”.

04. V. - środa - 16.00 - za głodujących - majowe  
- procesja    do Św. Jana Nepomucena.

3. We wtorek, 3 maja rozpoczynamy rekolekcje przed 
peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego. Plan rekolekcji 
podany jest w kwietniowym numerze ,,Anioła Kończyckiego” 
oraz wywieszony w gablotkach przy kościele. 

4. W piątek, 13 maja - Dzień Fatimski. Po Mszy św. 
wieczornej nabożeństwo Fatimskie i procesja z figurą 
Matki Bożej  ul. Dębina do kaplicy Opatrzności Bożej. 

5. W niedzielę, 22 maja przypada uroczystość Najświętszej 
Trójcy. Nasza diecezja obchodzi 21 rocznicę pobytu 
papieża Jana Pawła II w Skoczowie, Bielsku-Białej  
i Żywcu.

6. W czwartek, 26 maja - Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o godz. 8.00 i 11.00 
Po Mszy św. o godz. 8.00 wyruszy procesja 
Eucharystyczna ulicami Parafii do czterech ołtarzy.

   I  Ołtarz  -  p. p. Majętny - Machej  
  II  Ołtarz -   p.p.  Parchański - Foltyn
 III  Ołtarz  -  Mieszkańcy Bloku - ul. Ks. Kukli
 IV  Ołtarz  - Kaplica Opatrzności Bożej

Zapraszam poczty sztandarowe, dzieci do sypania 
kwiatów przed Najświętszym Sakramentem, panów 
do niesienia baldachimu oraz wszystkich wiernych do 
licznego udziału w Uroczystości Bożego Ciała.
Dzieci sypiące kwiatki zapraszam do udziału w procesji 
również w oktawie Bożego Ciała tj. do Uroczystości 
Najświętszego Serca Pana Jezusa - do 3 czerwca.

7. W niedzielę, 29 maja na sumie o godz. 11.00 - Chrzty                 
i Roczki. Nauka chrzcielna w piątek, 27 maja po Mszy św. 
wieczornej. 

INTENCJE MSZALNE
01.05.2016 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 

Wspomnienie Św. Józefa, rzemieślnika
 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 ++ Helenę, Karola Szajter, Rudolfa, Stefanię 
Bijok, Józefa, Marię Szajter, Stanisławę Grubka, Zbignie-
wa Krótki; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo, opiekę Opatrzności Bożej  
i zdrowie dla Erwina Machej z okazji 85 urodzin.

 2. W intencji tegorocznych maturzystów z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w czasie egza-
minów.

16.30 Majowe 
17.00 W 25 rocznicę ślubu Jolanty i Ryszarda z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
na dalsze wspólne lata. 

02.05.2016 Poniedziałek Wspomnienie  
Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła  
- Dni Krzyżowe

 8.00 1. Za + Alojzego Krzyżowskiego - od wnuczek.
 2. Za + Helenę Foltyn - od rodziny Borzuckich.
12.00 Ślub: Marta Penkala - Piotr Goszyk
16.30 Majowe - Procesja do kapliczki P. Łazarz
03.05.2016 Wtorek - UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
KRÓLOWEJ POLSKI - Dni Krzyżowe

 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: O radość wieczną dla + wujka Adriana Klocka  
- od Pauliny i Kamila.

11.00 1. Za ++ Helenę Kubacką, męża Józefa - od rodzin Matu-
szek i Pyszny.

 2. Za ++ Eugeniusza Waligórskiego, Józefa Pszczółkę,  
Janusza Koryckiego, ++ z rodzin Pszczółka, Waligórski, 
Legierski, dusze w czyśćcu cierpiące. 

16.30 Majowe - procesja - ,,Karolinka”.
18.30 W intencji młodzieży.
20.00 Apel Maryjny
04.05.2015 Środa Wspomnienie Św. Floriana, 

męczennika - Dni Krzyżowe
 8.00 Za + Józefa Surmiak - od rodzin Swoboda, Dyjak, Mołek, 

Kamiński.
10.00 Rudnik: 
16.00 Majowe - procesja do św. Jana Nepomucena
17.00 Za ++ Leszka Pawłowskiego w 7 rocznicę śmierci, bra-

tową Annę, rodziców Herminę i Zygmunta, ++ z rodzin 
Pawłowski i Wawrzyczek.

20.00 Apel Maryjny
05.05.2016 I Czwartek
 8.00 Za + Helenę Foltyn - od chrześniaka Antoniego z rodziną 

ze Sośnia. 
17.00 1. Za ++ Annę Szajter, męża Karola, syna Edwarda,  

rodzeństwo, Józefa i Marię Szajter, ich synową Marię,  
brata Alojzego.
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skrzynek po jabłkach. Skrzynki zostały pomalowane 
białą farbą. Następnie uszczelnione folią i napełnione 
urodzajną ziemią. Dziś rosną w nich kwiaty i rośliny 
ozdobne. Na dotychczas świecących pustką parapetach 
pojawiły się też tzw. ogródki parapetowe nadające 
nowego wyglądu. Gratulujemy pomysłu i zachęcamy 
do oglądania i naśladowania. Mamy także nawieźć 
urodzajnej ziemi i rozplantować teren wokół budynku 
szkoły, a  następnie zasiejemy nową trawę. 

W tym roku Święta Wielkanocne były bardzo 
wcześnie. Ich obchód przypadł na ostatnią niedzielę 
marca. Do tych najważniejszych świąt chrześcijań-
skich przygotowaliśmy się uczestnicząc w szkolnych 
rekolekcjach wielkopostnych. Na Niedzielę Palmową 
wykonaliśmy strojne palmy. Potem był ostatni ty-
dzień – Wielki Tydzień - przeżyty w zadumie oraz 
przygotowując ozdoby wielkanocne. Jak każe zwyczaj 
nie zabrakło kolorowych pisanek i pięknych koszy 
pełnych smakowitych pokarmów. Również budynek 
naszej szkoły przybrał świąteczny wygląd. Przed 
samymi świętami zjedliśmy śniadanie wielkanocne, 
składając sobie życzenia. Za nim jeszcze rozpoczęła 
się przerwa świąteczna, chłopcy mieli już przygoto-
wany plan na śmigusa-dyngusa. Niestety, aura trochę 
pokrzyżowała szyki.

Po świętach, mimo nieśmiało przebijającego się 
przez chmury słońca, rozpoczęliśmy ostatni – można 
powiedzieć finiszowy odcinek naszej pracy edukacyj-
no-wychowawczej, której meta będzie 24 czerwca. 
Trzeba ten czas spędzić bardzo pracowicie. Oprócz 
codziennej – prozaicznej pracy, która prowadzona 
systematycznie przyniesie zamierzony i wyczekiwany 
efekt wedle powiedzenia: ziarnko do ziarnka, a zbie-
rze się miarka, nasze dzieci wzięły udział w licznych 
konkursach i turniejach.

Kiedyś oklaskiwaliśmy Andrzeja Grubbę i Leszka 
Kucharskiego, gdy zdobywali najwyższe miejsca i me-
dale Mistrzostw Europy i Świata – nawet Chińczycy 
i Szwedzi czuli przed nimi respekt. Dziś mamy Woj-
ciecha Czendlika, który w kategorii dzieci i młodzieży 
zajął zaszczytne V miejsce w Turnieju Tenisa Stoło-
wego Gminy Hażlach. Rośnie nam talent celuloidowej 
piłeczki, choć od 1 lipca 2014 r. wszystkie turnieje są 
rozgrywane plastikowymi piłeczkami – ale co to za 
różnica - ważne, że Nasz wygrywa!

Kategoria do 27 kg – II miejsce w turnieju judo – to 
osiągnięcie naszej wschodzącej, nieprzeciętnie utalen-
towanej gwiazdy tej dyscypliny sportu - Adama Bor-
kowskiego. Medal na szyi, a dyplom w dłoni, to dopiero 
zapowiedz osiągnięć, które staną się jego udziałem.

Będziemy wnikliwie obserwować sportową ka-
rierę naszych mistrzów sportu Wojciecha i Adama. 
Gratulacje.

Regularnie w każdą środę, nasze dzieci, uczestniczą 
także w zajęciach na pływalni. Uczą się sztuki obco-
wania z wodą, która często staje się niebezpiecznym 
żywiołem ale także służy zabawie  i rozrywce; samo 
pływanie podnosi tężyznę fizyczną i jest niezastąpio-
ne w rehabilitacji. Cieszymy, się że nasze dzieci mają 
możliwość brania udziału w takich ćwiczeniach, ostat-
nie zajęcia to realizacja projektu „Jak ryba w wodzie”  
wspófinansowanego przez Urząd Gminy Hażlach.

W ostatnim czasie nasza szkoła przystąpiła do 
realizacji projektu WOŚP pt. Ratujemy i uczymy ra-
tować. W ramach realizacji projektu wykonaliśmy 
plakat czytelnie ilustrujący jakie należy podjąć dzia-
łania w razie wypadku. Na plakacie widzimy zdjęcia 
przedstawiające procedurę postępowania przy udzie-
laniu pierwszej pomocy oraz najbardziej potrzebne 
w takiej sytuacji numery telefonów alarmowych. 
Bohaterami tych wydarzeń, przedstawionych na 
zdjęciach, wykonanych przez  uczniów, są oni sami, 
którzy przeszli kurs pierwszej pomocy i doskonale 
orientują się jak w takiej sytuacji kryzysowej należy 
się zachować.

W najbliższym czasie tj. 27 kwietnia br. weźmiemy 
udział w II Przeglądzie Artystycznym pt. Roztańczone 
Przedszkolaki 2016 organizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz Przedszkole przy 
SP im. Orła Białego w Zamarskach. Na chwilę obecną 
trwają intensywne próby, aby zaprezentować się jak 
najlepiej w tańcu japońskim.

Na początku maja, dokładnie 7 maja br. odbędzie 
się 45 Rajd Młodzieżowy – Powitanie Wiosny. Jako 
szkoła otrzymaliśmy zaproszenie do udziału, z czego 
mamy zamiar skorzystać, tym bardziej, że meta rajdu 
przewidziana jest w schronisku na Błatniej, a szlaki 
tam prowadzące są jednymi z najpiękniejszych w na-
szej Małej Ojczyźnie. Zapraszamy do udziału uczniów 
wraz z rodzicami.

Nasza szkoła ciągle się rozwija. Cieszymy się z od-
nowionego budynku szkoły, ale też staramy się jeszcze 
bardziej zadbać o bardzo dobrą edukację i wychowa-
nie dzieci. Staramy się,  jak nigdy dotąd, wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców. Jesteśmy 
na etapie opracowywania nowych wytycznych, któ-
re pozwolą zrealizować zamierzony cel. Służy temu 
m.in. ankieta, którą rodzice otrzymali do wypełnie-
nia. Na podstawie jej analizy będziemy mogli podjąć 
jak najwłaściwsze kroki, by nasza praca i wzajemna 
współpraca była najefektywniejsza. 

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

Monika Tatka
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17.00 1. Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów Roberta  
i Henryka, ++ z rodzin Wawrzyczek i Baraniok

 2. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisła-
wę, + Ojca Ottona.

11.05.2016 Środa
16.00 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, Justynę Chmiel, Marię, Rudolfa Wawrzyczek, 
syna Alojzego, ++ z rodzin Gabzdyl, Chmiel, Wawrzyczek 
i Cymorek..

16.30 Majowe 
17.00 Za ++ męża Antoniego, siostrę Marię, brata Stanisława, 

kuzynkę Paulinę, ++ rodziców i teściów; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

12.05.2016 Czwartek 
16.30 Majowe
17.00 1. Alojzego Handzel, syna Teofila, żonę Zofię, Mateusza, 

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

 2. Za ++ Alojzego, Wiktorię Botorek, ++ z rodzin Botorek 
i Trojan.

13.05.2016 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon, siostrę Olgę, brata  

Leopolda.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Anielę, Rudolfa Wę-

glarzy, męża Henryka Lenartek, jego rodziców Jana i Ste-
fanię, dziadków Józefa i Joannę, Jana i Alojzję; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

 Nabożeństwo Fatimskie - procesja
14.05.2016 Sobota Święto Św. Macieja, Apostoła
 8.00 Za + Wiesławę Nieckuła - od koleżanki z rodziną.
15.00 Rudnik: W intencji Strażaków i ich rodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo za wstawiennictwem Św. Floriana.
16.30 Majowe
17.00  Za ++ Jana, Marię Stoszek, rodziców, teściów, rodzeń-

stwo z obu stron, zięcia Józefa, + Jadwigę Pala, wszystkich  
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

15.05.2016 NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ 
ZESŁANIA DUCHA SWIĘTEGO

7.30 Za + Otylię Foltyn - od kuzyna Jana z żoną.
9.30 Rudnik: Za ++ męża Adolfa Kałużę w 6 rocznicę śmierci, 

syna Józefa, ojców, Alojzję Tomaszko, 3 mężów, teściów 
Justynę i Wiktora; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za + Jadwigę Pala - od rodziny Knauer z Kaczyc.
16.30 Majowe 
17.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Józefa Kajstura, ich rodziców, 

rodzeństwo, ++ z rodziny Waleczek, ++ Ludwika Hanus, 
Stanisława Mołek, Jana Kamińskiego, Wandę Grem-
lik, Anielę Sterkowiec, Bronisławę Karpińską, jej męża,  
++ z rodziny Niemczyk, ++ Księży, którzy pracowali  
w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.05.2016 Poniedziałek ŚWIETO 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI 
KOŚCIOŁA

 7.30 Za + Józefa Surmiak - od mieszkańców z Bloku i Kierow-
nictwa Stadniny Koni.

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

16.30 Majowe
17.00  Za + Zofię Bijok w 8 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Bijok  

i Kamiński, dusze w czyśćcu cierpiące.

 2. Za ++ Emilię, Józefa Wawrzyczek, córkę Marię, wnu-
ka Wiesława, zięciów Pawła i Bolesława, dziadków z obu 
stron, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

 Procesja na cmentarz
06.05.2016 I Piątek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 

FILIPA I JAKUBA
 8.00 Za + Józefa Surmiak - od rodzin Brychcy, Podgórski,  

Kąkol i Kuczaj.  
15.00 Rudnik: 1. Za ++ Józefa, Helenę Gabzdyl, Krystynę, Ka-

zimierza Wiśniewskich, ++ z rodzin Matuszek, Gabzdyl, 
Wiśniewski.

 2. W 15 rocznicę ślubu Jadwigi i Krystiana z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże  
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze wspólne 
lata. 

17.00 Za ++ Czesława Stoły w 14 rocznicę śmierci, rodziców 
Annę, Stanisława Stoły, Marię, Franciszkę, Władysła-
wa Motyka, Annę Słupecką, Emilię, Józefa Surmiak,  
Marię, Michała Kąkol, Annę Solnicką, + Ks. Kan. Karola  
Śmiecha. 

07.05.2016 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny.
17.00 W intencji Bierzmowanych z prośbą o Dary Ducha Świę-

tego oraz owoce Peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego 
,, Jezu ufam Tobie „. 

20.00 Godzina Miłosierdzia
21.00 Apel Jasnogórski - Msza św. o powołania do służby  

w Kościele.
08.05.2016 NIEDZIELA - Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego
 7.30 1. Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Bronisława, 

dziadków Franciszka i Justynę Wawrzyczek, Emilię, Józe-
fa Pupek, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 2. Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek, 
++ z rodzin Urbaniec, Konig, Mołek, Kamiński, Gwiżdż, 
Suchodolski; domostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Wilhelma Szuster w 33 rocznicę śmierci, 
jego ojców, + Elżbietę Tomica, 2 mężów, syna Wilhelma

11.00 1. W intencji Chorych
 2. Za ++ Edwarda Foltyn, żonę Danielę, rodziców z obu 

stron, ++ rodzeństwo; domostwo do Opatrzności Bożej.
14.30 Godzina Miłosierdzia  
15.00 Msza św. - zakończenie Peregrynacji 
 1. Dziękczynna - za dar Peregrynacji Obrazu Jezusa  

Miłosiernego.
 2. Z okazji 15 rocznicy ślubu Renaty i Tomasza z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

 3. Za ++ rodziców Helenę i Emeryka Foltyn - od córki 
Bożeny z rodziną.

09.05.2016 Poniedziałek UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. STANISŁAWA, Biskupa i męczennika, 
głównego Patrona Polski

 8.00 1. Za ++ Alojzego i Władysława, rodziców, teściów,  
++ z rodzin Matuszek, Krzyżowski, Czakon; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

  2. Za ++ Henryka Rudol, jego rodziców i rodzeństwo, 
Edwarda Żyłę i jego ojca Józefa.

16.30 Majowe 
10.05.2016 Wtorek
16.30 Majowe
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21.00 Apel Jasnogórski
17.05.2016 Wtorek
16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Albinę, Leopolda Dworok, Stanisława Kwik,  

rodziców, rodzeństwo z obu stron, za rodzinę do Opatrz-
ności Bożej.

 2. Za + Otylię Foltyn - od rodzin Kula i Smelik.

18.05.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Ewę Szuster, męża Ludwika, 3 córki, 2 sy-

nów, zięciów, + Irenę Dędys, + Ks. Franciszka Kubaloka.
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Helenę, Franciszka Parchański, ++ 2 synów.

19.05.2016 Czwartek ŚWIĘTO JEZUSA 
CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO  
I WIECZNEGO KAPŁANA

16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Antoniego i Jadwigę Małyjurek, rodziców z obu 

stron, ++ braci, siostry, ++ z rodzin Czakon i Ogrocki,  
++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki  
z okazji urodzin.

20.05.2016 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Jana Hanzel, rodziców, Janinę, Józefa  

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

16.30 Majowe 
17.00 Msza św. szkolna: Za + mamę Otylię.

21.05.2016 Sobota Wspomnienie Św. Jana 
Nepomucena, prezbitera i męczennika

8.00 Za + Henryka Rudol - od Gminnego Związku Pszczelar-
skiego z Hażlacha. 

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Helenę, Erwina Herman, Franciszka Kłósko;  

domostwo do Opatrzności Bożej.

22.05.2016 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

 7.30 1. Za ++ Helenę Smelik w 3 rocznicę śmierci, jej męża 
Karola, rodziców, teściów, + Alojzego Kula, wszystkich  
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Jerzego Piesta w 1 rocznicę śmierci, + Jerzego 
Foszczyńskiego. 

 9.30 Rudnik: Za ++ Justynę Chmiel, męża Rudolfa, syna Fran-
ciszka, córkę Justynę, męża Józefa, syna Władysława, 
Bronisława, Józefa i Helenę Gabzdyl, Zdzisława Werłos; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ Annę, Ferdynanda Węglarzy, Mariana Żmudę,  
++ z rodzin Węglarzy i Gawłowski. 

16.30 Majowe 
17.00 Za ++ dziadków Karola, Anielę Sufa, Mateusza, Marię 

Kowal, mamę Marię, braci Karola i Andrzeja, ++ z bliższej 
i dalszej rodziny, ++ Księży pracujących w naszej Parafii; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.05.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Józefa Surmiak - od siostry Marii z rodziną  

z Zawoi.
  2.
16.30 Majowe

24.05.2016 Wtorek Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

16.30 Majowe

17.00 1. Za ++ Alojzję, Józefa Czakon, Marię, Karola Bierski, 
siostrę Bronisławę, ++ z rodzin Czakon, Bierski Zahrad-
nik; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Erwina Matuszek, żonę Monikę, rodziców  
i rodzeństwo z obu stron, Józefa Gabryś, synową Danutę, 
wnuka Tomasza, + Ks. Kan. Bernarda Jarka.

25.05.2016 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę Żyła w 13 rocznicę śmierci, męża 

Wiktora, rodziców, zięcia Franciszka, Helenę, Andrzeja 
Polok, Elżbietę, Emila i Eugeniusza Jurgała, Zofię, Gabrie-
la Machej; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Annę, Ferdynanda Bierski, córkę Marię, Martę, 

Teofila Wawrzyczek, syna Władysława, zięcia Waldemara, 
++ rodziców, rodzeństwo, całe ++ pokrewieństwo; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

26.05.2016 CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA

 8.00 1. Za Parafian
 2. W intencji Żyjących i Zmarłych Członków Adoracji 

Nocnej w Rodzinach.
11.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla wszystkich Matek 

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

16.00 Godzina Święta - Majowe

27.05.2016 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Marię, Jana Machej, Rozalię Możdżeń,  

Stefana Kowalczyka, Renatę Machej.
16.30 Majowe
17.00 Za + Józefa Surmiak, + Helenę Foltyn - 6 - tygodni po 

śmierci 

28.05.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Emila Kuchejdę, Rudolfa Machej.
11.00 Ślub: Joanna Rynkiewicz - Mateusz Dzikiewicz
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Emeryka i Helenę Foltyn, ++ z rodzin Foltyn,  

Tomaszko, dusze w czyśćcu cierpiące.

29.05.2016 IX NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Marię Wawrzyczek i syna Jana.
 9.30  Rudnik: Za ++ Elżbietę Tomica, 2 mężów, syna Wilhel-

ma, zięcia Wilhelma Szuster; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Majowe 
17.00 Za ++ rodziców Zofię Kula, 2 mężów, ++ całą rodzinę 

Foltynów, + Jerzego Błasiak; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

30.05.2016 Poniedziałek Wspomnienie Św. Jana 
Sarkandra, prezbitera i męczennika, patrona 
diecezji

 8.00 1. Za + Józefa Surmiak - od rodziny Bury z Radoczy
 2.

31.05.2016 Wtorek  Święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny

17.00 1. Za ++ Anielę Sufa w 40 rocznicę śmierci, męża Karola, 
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Jana Gremlik w rocznicę śmierci, żonę Zofię, 
rodziców i rodzeństwo z obu stron; za rodzinę do Bożej 
Opatrzności. 
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17.00 1. Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów Roberta  
i Henryka, ++ z rodzin Wawrzyczek i Baraniok

 2. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisła-
wę, + Ojca Ottona.

11.05.2016 Środa
16.00 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, Justynę Chmiel, Marię, Rudolfa Wawrzyczek, 
syna Alojzego, ++ z rodzin Gabzdyl, Chmiel, Wawrzyczek 
i Cymorek..

16.30 Majowe 
17.00 Za ++ męża Antoniego, siostrę Marię, brata Stanisława, 

kuzynkę Paulinę, ++ rodziców i teściów; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

12.05.2016 Czwartek 
16.30 Majowe
17.00 1. Alojzego Handzel, syna Teofila, żonę Zofię, Mateusza, 

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

 2. Za ++ Alojzego, Wiktorię Botorek, ++ z rodzin Botorek 
i Trojan.

13.05.2016 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon, siostrę Olgę, brata  

Leopolda.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Anielę, Rudolfa Wę-

glarzy, męża Henryka Lenartek, jego rodziców Jana i Ste-
fanię, dziadków Józefa i Joannę, Jana i Alojzję; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

 Nabożeństwo Fatimskie - procesja
14.05.2016 Sobota Święto Św. Macieja, Apostoła
 8.00 Za + Wiesławę Nieckuła - od koleżanki z rodziną.
15.00 Rudnik: W intencji Strażaków i ich rodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo za wstawiennictwem Św. Floriana.
16.30 Majowe
17.00  Za ++ Jana, Marię Stoszek, rodziców, teściów, rodzeń-

stwo z obu stron, zięcia Józefa, + Jadwigę Pala, wszystkich  
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

15.05.2016 NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ 
ZESŁANIA DUCHA SWIĘTEGO

7.30 Za + Otylię Foltyn - od kuzyna Jana z żoną.
9.30 Rudnik: Za ++ męża Adolfa Kałużę w 6 rocznicę śmierci, 

syna Józefa, ojców, Alojzję Tomaszko, 3 mężów, teściów 
Justynę i Wiktora; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za + Jadwigę Pala - od rodziny Knauer z Kaczyc.
16.30 Majowe 
17.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Józefa Kajstura, ich rodziców, 

rodzeństwo, ++ z rodziny Waleczek, ++ Ludwika Hanus, 
Stanisława Mołek, Jana Kamińskiego, Wandę Grem-
lik, Anielę Sterkowiec, Bronisławę Karpińską, jej męża,  
++ z rodziny Niemczyk, ++ Księży, którzy pracowali  
w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.05.2016 Poniedziałek ŚWIETO 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI 
KOŚCIOŁA

 7.30 Za + Józefa Surmiak - od mieszkańców z Bloku i Kierow-
nictwa Stadniny Koni.

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

16.30 Majowe
17.00  Za + Zofię Bijok w 8 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Bijok  

i Kamiński, dusze w czyśćcu cierpiące.

 2. Za ++ Emilię, Józefa Wawrzyczek, córkę Marię, wnu-
ka Wiesława, zięciów Pawła i Bolesława, dziadków z obu 
stron, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

 Procesja na cmentarz
06.05.2016 I Piątek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 

FILIPA I JAKUBA
 8.00 Za + Józefa Surmiak - od rodzin Brychcy, Podgórski,  

Kąkol i Kuczaj.  
15.00 Rudnik: 1. Za ++ Józefa, Helenę Gabzdyl, Krystynę, Ka-

zimierza Wiśniewskich, ++ z rodzin Matuszek, Gabzdyl, 
Wiśniewski.

 2. W 15 rocznicę ślubu Jadwigi i Krystiana z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże  
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze wspólne 
lata. 

17.00 Za ++ Czesława Stoły w 14 rocznicę śmierci, rodziców 
Annę, Stanisława Stoły, Marię, Franciszkę, Władysła-
wa Motyka, Annę Słupecką, Emilię, Józefa Surmiak,  
Marię, Michała Kąkol, Annę Solnicką, + Ks. Kan. Karola  
Śmiecha. 

07.05.2016 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny.
17.00 W intencji Bierzmowanych z prośbą o Dary Ducha Świę-

tego oraz owoce Peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego 
,, Jezu ufam Tobie „. 

20.00 Godzina Miłosierdzia
21.00 Apel Jasnogórski - Msza św. o powołania do służby  

w Kościele.
08.05.2016 NIEDZIELA - Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego
 7.30 1. Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Bronisława, 

dziadków Franciszka i Justynę Wawrzyczek, Emilię, Józe-
fa Pupek, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 2. Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek, 
++ z rodzin Urbaniec, Konig, Mołek, Kamiński, Gwiżdż, 
Suchodolski; domostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Wilhelma Szuster w 33 rocznicę śmierci, 
jego ojców, + Elżbietę Tomica, 2 mężów, syna Wilhelma

11.00 1. W intencji Chorych
 2. Za ++ Edwarda Foltyn, żonę Danielę, rodziców z obu 

stron, ++ rodzeństwo; domostwo do Opatrzności Bożej.
14.30 Godzina Miłosierdzia  
15.00 Msza św. - zakończenie Peregrynacji 
 1. Dziękczynna - za dar Peregrynacji Obrazu Jezusa  

Miłosiernego.
 2. Z okazji 15 rocznicy ślubu Renaty i Tomasza z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

 3. Za ++ rodziców Helenę i Emeryka Foltyn - od córki 
Bożeny z rodziną.

09.05.2016 Poniedziałek UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. STANISŁAWA, Biskupa i męczennika, 
głównego Patrona Polski

 8.00 1. Za ++ Alojzego i Władysława, rodziców, teściów,  
++ z rodzin Matuszek, Krzyżowski, Czakon; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

  2. Za ++ Henryka Rudol, jego rodziców i rodzeństwo, 
Edwarda Żyłę i jego ojca Józefa.

16.30 Majowe 
10.05.2016 Wtorek
16.30 Majowe
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Spotkania:
Służba Liturgiczna – piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.

Młodzież  – piątek po Mszy św.

WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca  
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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

Nabożeństwa  
Pompejańskie 

22 maja (tj. niedziela)  
godzina 19.00

Zapraszamy do licznego udziału

Liturgiczne obchody miesiąca:
02.05. – Wspomnienie Św. Atanazego, biskupa                   

i doktora Kościoła
03.05. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

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

i męczennika
14.05. – Święto Św. Macieja, Apostoła
15.05. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
16.05. – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła
19.05. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego  

i Wiecznego Kapłana
21.05. – Wspomnienie św. Jana Nepomucena, 

prezbitera i męczennika
22.05. – Uroczystość Najświętszej Trójcy
24.05. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, 

Wspomożycielki Wiernych
26.05. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa 
30.05. – Wspomnienie Św. Jana Sarkandra, 

prezbitera i męczennika, patrona Diecezji
31.05. – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny

06. V. –  Odnóżka  -  sobota - godz. 9.00
  ul. Cieszyńska   8,  6 , 12, 20, 18
13. V. –   Odnóżka  -  piątek
  ul. Lipowa  11,  9,  9 A, 10, 5

  ul. Żwirowa 6, 10
20. V. –   Odnóżka  - piątek

ul.  Żwirowa   5, 7
ul. Cieszyńska 15, 11,  21,  25  

27. V. –   Statek -   piątek 
ul.  Statek  1, 2, 3, 4, 5

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta
Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - 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 czwartek, 5 maja 
od godz. 10.00 - w czasie rekolekcji

Nabożeństwa majowe – codziennie  
o godz. 16.30
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Spotkania:
Służba Liturgiczna – piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.

Młodzież  – piątek po Mszy św.

WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca  
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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

Nabożeństwa  
Pompejańskie 

22 maja (tj. niedziela)  
godzina 19.00

Zapraszamy do licznego udziału

Liturgiczne obchody miesiąca:
02.05. – Wspomnienie Św. Atanazego, biskupa                   

i doktora Kościoła
03.05. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

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

i męczennika
14.05. – Święto Św. Macieja, Apostoła
15.05. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
16.05. – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła
19.05. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego  

i Wiecznego Kapłana
21.05. – Wspomnienie św. Jana Nepomucena, 

prezbitera i męczennika
22.05. – Uroczystość Najświętszej Trójcy
24.05. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, 

Wspomożycielki Wiernych
26.05. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa 
30.05. – Wspomnienie Św. Jana Sarkandra, 

prezbitera i męczennika, patrona Diecezji
31.05. – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny

06. V. –  Odnóżka  -  sobota - godz. 9.00
  ul. Cieszyńska   8,  6 , 12, 20, 18
13. V. –   Odnóżka  -  piątek
  ul. Lipowa  11,  9,  9 A, 10, 5

  ul. Żwirowa 6, 10
20. V. –   Odnóżka  - piątek

ul.  Żwirowa   5, 7
ul. Cieszyńska 15, 11,  21,  25  

27. V. –   Statek -   piątek 
ul.  Statek  1, 2, 3, 4, 5

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta
Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - 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 czwartek, 5 maja 
od godz. 10.00 - w czasie rekolekcji

Nabożeństwa majowe – codziennie  
o godz. 16.30




