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AVE, MARYJA!

Ave, Maryja!

NMP Królowej Polski, MB Częstochowskiej, Piekarskiej, 
Kalwaryjskiej, Gromnicznej, Zielnej, Śnieżnej, Siewnej, 
Pszowskiej. Liczniej w te dni przychodzimy do kościoła, 
przystępujemy do Sakramentów Świętych. W maju sławi-
my Bożą Rodzicielkę Litanią Loretańską, w październiku 
różańcem, w Adwencie roratami. 

Wszędzie tę Matkę naszą i Królową znają i kochają, 
czczą Ją i służą jej na polskiej ziemi. W tym nasza nadzieja, 
ponieważ żywe nabożeństwo do Matki Najświętszej rokuje 
pewne zbawienie, powiedział święty Albert Wielki „Nie 
może zginąć żaden z tych, którzy służą Maryi”. To wszystko 
prawda, ale należy wspomnieć o niespełnionych ślubach 
Narodku Polskiego, złożonych Matce Bożej i o naszych 
wadach narodowych. Cóż na to dziś odpowiemy? W Sali 
Rycerskiej na Jasnej Górze jest pamiątkowa tablica ku czci 
Henryka Sienkiewicza, a na niej ten cytat z Potopu „Szydzi 
z nas i pogardza nieprzyjaciel pytając, co nam z dawnych 
cnót pozostało? A ja odpowiadam: Wszystko zginęło, tylko 
wiara i cześć do Najświętszej Panny pozostała, na którym 
to fundamencie reszta odbudowana być może.”

 Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo!
 Ty za nami przemów słowo Maryjo!
 Miej w opiece naród cały
 Który żyje dla Twej chwały
 Niech rozwija się wspaniały Maryjo!

Szczęść Boże
ks. Proboszcz

Wielkie jest nabożeństwo do Matki Najświętszej w narodzie naszym. Moż-
na śmiało powiedzieć, że kult Matki Bożej, jest duchową potrzebą Polaków. 
A ta pobożność Maryjna sięga samych początków chrześcijaństwa w Polsce.

Przejdźmy Polskę wszerz i wzdłuż. Ile znajdziemy kościołów Maryjnych, 
kaplic i figur przydrożnych. Najwspanialsze świątynie na ziemi naszej to 
akurat Sanktuaria Maryjne. A pośród nich na pierwszym miejscu jest Jasna 
Góra, w której przesławny Obraz Matki naszej i Królowej szczególną czcią 
otaczamy. Nie sposób przecenić tego miejsca, które Ona na stolicę sobie od 
wieków obrała. Nic nie straciły ze swej aktualności znamienne słowa: Czym 
Wawel jest dla Krakowa, Tym dla Polski Częstochowa.

Spójrzmy, jak wytarte są progi Sanktuariów Maryjnych! 
Pod stopami niezliczonych pielgrzymów ustąpił twardy 
kamień. Żaden Tej Matki nie wzywał daremnie. Świadczą 
o tym kroniki kościele i te stare, i nowe oraz rozliczne 
wota dziękczynne rozwieszone wokół wizerunków NMP. 

 Maryjo!
 Iluż to pokoleniom
 Jesteś lekiem, rosą, manną.
 Iluż smutkom, ilu cieniom
 Gwiazdą stajesz się zaranną?
 Przez posępny ciąg stuleci
 Twó,j jak słońc,e Obraz Świeci.

 Obciążonaś srebrem złotem,
 Sukienkami perłowymi
 Lecz najdroższym Twym klejnotem
 Miłość całej naszej ziemi:
 Jak szeroka i jak długa
 Jest poddana Twa i Sługa.
   (Wiktor Gomulicki)
Zdumiewająca jest ofiarność Polaków na potrzeby 

kultu Maryjnego. Ojcowie nasi nie szczędzili złota, ani 
srebra, trudu, talentu, by godnie uczcić swą Niebieską 
Wspomożycielkę. I obecnemu pokoleniu Polaków trudno 
pod tym względem cokolwiek zarzucić. 

Wiele też mamy Świąt Maryjnych w polskim kalendarzu 
o bogatej tradycji, gdyż zrosły się z tą ziemią i ludem, co 
na niej żyje. Jakże swojsko brzmią ich nazwy - Uroczystość 

Trzeciomajowa jutrzenka 
3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową,  

która do historii przeszła pod nazwą Konstytucji 3 maja. „Każdy człowiek do państw 
Rzeczypospolitej nowo z którejkolwiek strony przybyły, lub powracający, jak tylko 
stanie nogą na ziemi polskiej, wolny jest zupełnie...” – pisali jej autorzy.
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TRZECIOMAJOWA JUTRZENKA

Ministrowie podlegali kontroli izby 
poselskiej, która wraz z senatem mogła 
większością 2/3 głosów zażądać ustą-
pienia ministra. 

Konstytucja 3 maja była pierwszą 
w Europie i drugą, po Stanach Zjedno-
czonych. Prawodawcy stworzyli dzieło 
narodowe w tym znaczeniu, że narodo-
wi podporządkowali króla, rząd, sejm, 
wojsko, wszystko. „Poświęcając wolność 
jednostek starali się ugruntować wolność 
narodu, tj. niepodległość” – napisał znany 
historyk, Władysław Konopczyński.

W czasie II wojny światowej w oku-
powanym kraju nie można było obcho-
dzić 3 majowego święta. Polacy jednak 
zawsze pamiętali o tym dniu. Działające 
w podziemiu organizacje przeprowadzały 
różne akcje: napisy na murach, ulotki, 
wywieszenie biało-czerwonych flag. Prze-
bywające w lasach oddziały partyzanckie 
zbierały się na polowych Mszach św. 
Swobodnie i uroczyście świętowali ten 
dzień Polacy, żołnierze i oficerowie roz-
rzuceni po całym świecie oraz Polonia.

„Warszawa uczciła Trzeci Maj wywieszeniem biało-czer-
wonych sztandarów w wielu punktach miasta, ogromną 
ilością nalepek na murach z Orłem Białym i napisem „Zwy-
ciężymy”, wielkimi plakatami oraz wieńcami złożonymi 
na pomnikach” – donoszono o w konspiracyjnej prasie. 
3 maja 1943 r. w stolicy na placu Wilsona przechodnie 
usłyszeli niespodziewanie polski hymn narodowy „Jesz-
cze Polska nie zginęła” z zainstalowanych tam ulicznych 
megafonów tzw. „szczekaczek”. Grupie konspiratorów 
podległych Kierownictwu Walki Czynnej udało się pod-
łączyć do głośników i nadać okolicznościową audycję. 
Dookoła megafonu zgromadziły się tłumy Polaków, a na 
ulicach „zapanował nastrój nie do opisania”.

3 maja 1941 roku do Polaków wygłosił radiowe prze-
mówienie premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill. 
Rok później arcybiskup Westminsteru, ks. kard. Arthur 
Hinsely wzywał wolny świat. „Z okazji  święta 3 maja 
pragnę powtórzyć słowa nieodpartej prawdy, że Polska 
jest miernikiem i kamieniem probierczym słuszności 
i szczerości celów wojennych Wielkiej Brytanii, Ameryki 
i narodów sprzymierzonych (...) My dzisiaj mamy obo-
wiązek protestować i wołać jeszcze głośniej i z jeszcze 
większym uporem, sprzeciwiając się okrutnemu męczeniu 
narodu, który przez wieki stanowił przedmurze cywilizacji 
w Europie Środkowej”.

W 1943 roku speaker Izby Reprezentantów Stanów 
Zjednoczonych, Sam Reyburn wygłosił specjalne przemó-
wienie dla uczczenia święta narodowego Polski na otwarcie 
dwugodzinnej debaty Izby na temat Polski. „Składamy 
wam hołd, za to żeście stali niezłomnie wówczas, gdy 
wszyscy inni zginali się przed widmem wojny. Byliście 
pierwsi, którzyście odrzucili ugodę. Trzykrotnie przedtem 
w dziejach ratowaliście Europę i obecnie teraz po raz 

Przez następne pokolenia trzecio-
majowa Konstytucja była symbolem 
przekonania, że nawet w najtrudniej-
szej chwili naród może wydobyć z sie-
bie siły do naprawy państwa wobec 
zagrożenia ze strony sąsiadów. Pracę 
nad nią kontynuowali posłowie Sejmu 
zwanego Wielkim obradującego w la-
tach 1788-1792. Projekt konstytucji 
był już gotowy na początku 1791 roku. 
Do jej uchwalenia doszło w drodze 
swoistego zamachu stanu. Dokument 
przedłożono bowiem izbom – niezgod-
nie z regulaminem sejmowym – gdy 
jeszcze część posłów, sprzeciwiających 
się reformom, nie wróciła z ferii świą-
tecznych do Warszawy. 

O przyspieszeniu sesji powiado-
miono jedynie posłów przychylnych 
zmianom proponowanym w konstytu-
cji, a galerię obsadzono zwolennikami 
reform. Przed Zamkiem zgromadzono 
20-tysięczny tłum. Natomiast izbie 
odczytano niepokojące depesze, aby 
wywołać groźbę kolejnego rozbioru. 
W takiej atmosferze, król wskazał ratunek w Ustawie 
Rządowej, którą poparła większość posłów. Odezwały się 
jedynie nieliczne głosy dezaprobaty. Po sześciogodzinnej 
sesji, w końcu poseł Michał Zabiełło krzyknął: „Jestem 
za projektem i każdy jest za nim, kto prawdziwie kocha 
Ojczyznę. Prosimy cię Najjaśniejszy Panie, abyś na wy-
konanie jego złożył przysięgę”. Przy ogólnym aplauzie 
król stając na krześle zaprzysiągł konstytucję. Po czym 
uroczyście udano się do kościoła św. Jana na Mszę św. 

Konstytucja 3 maja składała się z 11 rozdziałów. Usta-
nawiała religię katolicką jako wyznanie państwowe Rze-
czypospolitej, zapewniając jednak tolerancję dla innych 
wyznań. Potwierdzała pełne prawa obywatelskie dla stanu 
szlacheckiego, jednak z wyłączeniem gołoty – czyli nie 
posiadających majątku. Mieszczanom zapewniała samorząd 
i dostęp do szlachectwa oraz 24 osobową reprezentację 
do sejmu z głosem doradczym. Obejmowała włościan 
opieką prawa. Zgodnie z doktryną Monteskiusza, dzieliła 
władze państwowe na: prawodawcze – sejm, wykonawcze 
– król i Straż Praw (rząd), sądowniczą – niezawisłe sądy. 
Znosiła liberum veto i konfederacje. Ustanawiała monar-
chię dziedziczną dla dynastii saskiej i gabinet królewski 
ministrów na wzór angielski.

Główna władza miała spoczywać w rękach dwuizbowe-
go parlamentu. Izba poselska, złożona z 204 posłów, była 
wybierana na sejmikach szlacheckich. Zniesiono jednak 
moc instrukcji sejmikowych, uznając posłów za przedsta-
wicieli „całego narodu”. Obok posłów szlacheckich mieli 
zasiadać reprezentanci miast, z prawem przemawiania 
w izbie, ale nie głosowania. Senat składał się z wojewodów, 
kasztelanów, biskupów i ministrów – 132 osób z królem, 
któremu przysługiwało w wypadku równości głosów prawo 
rozstrzygania sporu. Król przestał być trzecim stanem.
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ŚWIĘCENIA DIAKONÓW W NASZEJ DIECEZJI

czwarty cywilizacja chrześcijańska znalazła w narodzie 
polskim swego pierwszego i wiernego obrońcę. Składamy 
wam hołd, bo ani jeden z synów waszego narodu nie podał 
ręki wrogowi mimo wszelkiej zachęty, jak również mimo 
niewypowiedzianych męczarni jakie wasz naród znosi. 
Składamy wam hołd albowiem w wojnie o waszą własną 

egzystencję otoczyliście opieką i miłością miliony Żydów 
skazanych na rzeź w ohydnych murach ghett. Składamy 
wam hołd z racji waszego nieśmiertelnego umiłowania 
wolności co pobudziło inne narody do walki o wolność”.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Święcenia diakonów w naszej diecezji

Po maturze już rzadziej widywaliśmy Maćka 
przy ołtarzu, gdyż kształcił się w Krakowie. 
Podjął się studiów historycznych na Uniwersy-
tecie Pedagogicznym. Zaliczył niejedną praktykę 
pracy z młodzieżą, poznał wielu ludzi – także 
wybitnych naukowców, poznawał przeszłość 
i teraźniejszość, obserwował życie ludzi, oddy-
chał atmosferą dawnej stolicy Polski – miasta 
słynnych kościołów i dzieł sztuki. Ukończył 
studia, odebrał dyplom, zdobył zawód. Myśle-
liśmy: Czy i gdzie znajdzie pracę? Ale Maciej 
usłyszał zapewne inny Głos. Zrozumiał, że są 
jeszcze inne, wyższe cele. Posłuchał tego Głosu 
i podążył za nim, by te cele osiągnąć. 

8 maja, w uroczystość św. Stanisława, Biskupa 
i Męczennika, o godz. 10.00 w bazylice Matki 
Boskiej Bolesnej w Hałcnowie, Maciej – nasz 
parafianin przyjmie z rąk Biskupa Romana, wraz 
z siedmioma innymi kandydatami z naszej diecezji 
pierwsze święcenia – diakonatu. Patronem ich 
rocznika jest papież, św. Jan XXIII, którego zale-
dwie 5 – letni pontyfikat zapoczątkował istotne 
reformy Kościoła Powszechnego. W czasie liturgii 
tego sakramentu kandydaci złożą ślubowanie 
i przyrzeczenie posłuszeństwa Biskupowi. Od tej 
chwili diakonów obowiązuje życie w celibacie. 
Po nałożeniu rąk przez ks. Biskupa na głowę, 
kandydat staje się diakonem. Zostaje mu nałożona 
stuła i dalmatyka – szata liturgiczna nieco różnią-
ca się od ornatu. Stuła jest symbolem godności 
i władzy. Władzy tej nie należy jednak kojarzyć 
z jakimkolwiek panowaniem, a raczej ze służbą.  
Chrystus nauczał, iż przyszedł nie po to, aby 

Szukałem we współczesnym Katechizmie informacji na temat 
sakramentu Kapłaństwa. Okazuje się, że żaden z rozdziałów nie nosi 
takiego tytułu, w przeciwieństwie do tego, jak ja się niegdyś uczyłem 
wymieniać siedem sakramentów. Trzeba wspomnieć o trzech – bardzo 
ważnych sakramentach – wtajemniczenia chrześcijańskiego. Są to: 
Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia. Chrzest – zawsze na pierw-
szym miejscu, bo on otwiera nam drogę prowadzącą do zbawienia 
i pozwala na przyjęcie pozostałych sakramentów. Wspomnę też, że 
trzy sakramenty – Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo, jak nas na-
uczono, można przyjąć w życiu tylko jeden raz, bo to one wyciskają 
na naszej duszy niezatarty charakter. Gdy czytamy Katechizm, jest 
w nim mowa o szóstym z kolei – Sakramencie Święceń. A gdzie 
Kapłaństwo? Ono jest ujęte w Sakrament Święceń. Ten sakrament 
jest trzystopniowy i obejmuje święcenia diakonatu, prezbiteratu 
(kapłanów) i episkopatu (biskupów) – w tej właśnie kolejności.

Za kilka dni przeżyjemy uroczysty dzień święceń diakonatu naszego 
parafianina Macieja. Będą to jego pierwsze święcenia, bo na drugie 
będziemy jeszcze oczekiwać kolejny rok. Będziemy mogli zwracać się 
do Niego „księże diakonie”, aczkolwiek nie będzie On jeszcze kapłanem.

Nasz parafianin, za niedługo diakon – Maciej obrał drogę prowa-
dzącą do kapłaństwa, aby mógł uświęcać ludzi, do których będzie 
posłany. W minionych latach seminaryjnej formacji został już przez 
Biskupa pobłogosławiony i ustanowiony do posługi w Kościele – 
najpierw jako lektor, a po roku – jako akolita. Pełniąc posługę lektora 
w Kościele, mógł czytać Słowo Boże (oprócz Ewangelii). Posługa 
akolity zezwalała naszemu Alumnowi posługę przy Stole Eucharystii. 
Widzieliśmy Go, gdy na krótko przyjeżdżał do parafii i mógł wtedy 
podawać wiernym Ciało Pańskie i „obsługiwać” tabernakulum. 

Nasz kandydat do święceń – Maciej – pełnił służbę przy ołtarzu 
w naszej parafii nieprzerwanie od 1998 r. W miejscowej szkole uczył 
się przez 9 lat (najpierw w podstawowej, później w gimnazjum). 
Podjął dalszą naukę w liceum, w klasie o profilu historycznym. Wybór 
tej humanistycznej „specjalizacji” kształcenia ponadgimnazjalnego 
mogło już wiele mówić o Maćku i dawać do myślenia. Z tego okre-
su Jego ministranckiej posługi utkwił w mojej pamięci szczególnie 
jeden epizod, o którym chcę teraz wspomnieć.

Było majowe, ciepłe, pogodne popołudnie wtorkowe i odbywaliśmy 
procesję Dni Krzyżowych do kapliczki przydrożnej przy ul. Długiej. 
W połowie drogi zatrzymaliśmy się przy krzyżu przydrożnym. Maciek 
posługiwał, jak zawsze, kapłanowi, już wtedy ubrany w albę – zawsze 
czystą i starannie odprasowaną. Stałem w odległości kilku metrów 
tak, że nikt mi Go nie przysłaniał. Podziwiałem Go i sądzę, że nie 
ja tylko – sylwetka wyprostowana, skupiony, prawie nieruchomy. 
Pomyślałem wtedy: „Jak ksiądz!” Nie umniejszając nic pozostałym 
ministrantom, On był dla nich wzorem.
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XV POMPEJAŃSKA ŚWIĘTA NOC MODLITWY

Mu służono, lecz by sam służył. Służba zawsze kojarzy się 
z odpowiedzialnością, a ta z kolei nie jest łatwa; stanowi 
pewien ciężar, który trzeba dźwigać na swoich ramionach. 
Może dlatego stuła nałożona na jeden, lewy bark diakona 
i spięta na boku prawym, symbolizuje to, że ten ciężar 
(jarzmo) odpowiedzialności i zadań, jeszcze nie jest tak 
wielki, jaki będzie nałożony na ramiona kapłana. Za rok, 
jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, diakoni nałożą orna-
ty, a stuła będzie spoczywała na obydwóch ramionach. 
Sam obrzęd święceń zakończy przekazanie Ewangeliarza 
diakonom i pocałunek pokoju Biskupa.

Odtąd wyświęceni do posługi Biskupowi i jego prezbi-
terów diakoni, będą mogli odczytywać w czasie liturgii 
Ewangelię i głosić Słowo Boże. Będą mogli udzielać (na 
zlecenie ks. proboszcza) sakramentu Chrztu św., asystować 
przy zawieraniu związku małżeńskiego i błogosławić za-
warte związki, dokonywać błogosławienia (poświęcenia) 
np. wody, kredy, przedmiotów kultu religijnego (różań-
ce, obrazki, medaliki, modlitewniki itp.) Diakoni będą 
uprawnieni do prowadzenia obrzędów pogrzebowych 
(z wyjątkiem Mszy pogrzebowej). Będą uprawnieni do 

udzielania błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 
Być może spotkamy diakona, który samodzielnie będzie 
celebrował takie nabożeństwa jak nieszpory, różaniec 
czy nabożeństwo majowe. Tylko trzech sakramentów, 
zarezerwowanych dla kapłanów i biskupów, diakon nie 
będzie sprawował: Mszy świętej, sakramentu Pokuty oraz 
Namaszczenia Chorych. Święcenia diakonatu zobowiązują 
diakonów do codziennej modlitwy brewiarzowej. 

We wrześniu diakoni będą skierowani do pomocy dusz-
pasterskiej we wskazanych przez ks. Biskupa parafiach. 
Jednocześnie kontynuować będą studia seminaryjne, by 
za rok przyjąć święcenia prezbiteriatu. 

Życzę Maćkowi Darów Ducha Świętego na te i następ-
ne chwile, aby mógł sprostać nałożonym obowiązkom. 
Rodzinie życzę radosnych przeżyć w czekających Ich 
dniach. My, parafianie, Bogu dziękujemy za dar święceń.

Za rozmowę z kandydatem do święceń – Maciejem 
i uzyskane informacje, które pozwoliły mi napisać ten 
artykuł – dziękuję. 

Józef

Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Matka Boża wielokrotnie powtarzała w swoich orędziach  
w Gietrzwałdzie, Fatimie, Medjugoriu: 

Nawróćcie się, zostańcie świętymi…
Zatem NIECH USTĄPI w nas DUCHOWE Lenistwo…

WKRÓTCE
w Sanktuarium Świętego Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie  

XV POMPEJAŃSKA
ŚWIĘTA NOC MODLITWY

w formie Jerycha

Świętość możesz osiągnąć przez mocną wiarę, mocną nadzieję  
oraz cnoty chrześcijańskie wykute na wytrwałej modlitwie.

Spróbuj w tę NOC NAWRÓCENIA SERC osiągnąć piękno, które pochodzi z serca, z wewnątrz,   
aby przynosić Jezusa do naszego codziennego życia w Rodzinie, w pracy, a zwłaszcza do ludzi  

dotkniętych rażącą obojętnością i nieczułością na wezwania Boga miłości!
Przyjdź i dziękuj razem z nami za wszelkie dobro i bezmiar otrzymanych łask, i przez ręce Maryi powierz Jezusowi 
sprawy raniące twoje serce.
Zapamiętaj: 7 do 8 maja 2018 roku
Rozpoczęcie w poniedziałek w samo południe, o godz. 21.oo Msza święta, zakończenie we wtorek, też w samo 
południe, Mszą świętą z odczytaniem supliki bł. Bartolo Longo.

NIE ODRZUCAJ ZAPROSZENIA 
KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Kontakt: ANIMATORZY:  794 423 362, 696 852 632;  691 892 545
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NASZE KOMUNIE

„Uroczystości rodzinne, które nastąpiły w dniu mojej pierwszej Komunii Świętej, nie były mi obojętne; 
wielką radość sprawił mi piękny zegarek, który podarował mi mój Król; szczęście moje było jednak 
pełne ciszy i nic nie mogło zmącić wewnętrznego pokoju. Następny dzień po mojej pierwszej Komunii 
Świętej był również piękny, ale nieco smutny. Piękna sukienka kupiona mi przez Marię, prezenty, które 
otrzymałam, wszystko to nie było w stanie zapełnić mi serca, bo tylko sam Jezus mógł je zadowolić; 
wzdychałam do chwili, kiedy wolno mi będzie przyjąć Go po raz drugi”.

(św. Teresa z Lisieux, Dzieje duszy)

NASZE KOMUNIE
Agnieszka Czempiel (po mężu Bijok) delikatnie uśmiecha się ze zdjęcia wykonanego 

w dniu swojej pierwszej Komunii Świętej. Jest rok 1915. W dniu uroczystości ma na 
sobie prostą sukienkę ozdobioną jedynie skromnymi koronkami, a we włosach białą 
kokardę. Tak wyglądał strój pierwszokomunijny sprzed stu lat – prosty i dziewczęcy.

- Liczył się przede wszystkim Sakrament – komentuje uroczystość swojej mamy 
Antonina Stoszek. - Za moich czasów komunie też były skromne, i to bardzo. Po Mszy 
dzieci wracały do domu i pomagały rodzicom w gospodarstwie. Antonina Stoszek 
pierwszą Komunię Św. przyjmowała w 1938 r. Dzieci z jej rocznika, utrwalone na 
zdjęciu w towarzystwie ks. Stanisława Kukli, kierownika szkoły Franciszka Bagińskiego 
i nauczycielki Marii Sprencel, są skromnie ubrane. Chłopcy w ciemnych garniturkach, 
dziewczynki w białych sukienkach za kolana, przystrojonych jedynie zielonymi ga-
łązkami mirtu. Buty – jakie kto miał: białe, czarne. Wtedy o przyjęciu komunijnym 
i prezentach nikomu się nawet nie śniło. Sporym wsparciem dla biednej społeczności 
była działalność hrabiny Gabrieli Thun Hohenstein. Dobra Pani wiele razy zapraszała 
dzieci pierwszokomunijne na śniadania, które przy ładnej pogodzie odbywały się na 
dziedzińcu zamkowym.

Po wojnie uroczystości pierwszokomunijne wyglądały podobnie. - Moja pierwsza 
Komunia Św. Odbyła się w 1948 roku. Msza święta była rano, potem cała klasa z księ-
dzem Józefem Stecem szła do szkoły, gdzie nasi rodzice przygotowali dla wszystkich 
śniadanie. Po południu były nieszpory i nabożeństwo majowe. Jedynym prezentem, jaki 
dostałam, był tort od chrzestnej – wspomina Zofia  Żyła.

Z okresu powojennego pochodzi seria zdjęć pierwszokomunijnych, jakie posiadają 
starsi mieszkańcy Kończyc Wielkich, wykonanych przed budynkiem starej szkoły na 
tle wejściowych drzwi z charakterystycznymi okuciami, prawie nie zmienionych do 
dziś. Tylko dzieci i księża siedzący pośrodku zmieniają się. Ks. Stanisława Kuklę po 
aresztowaniu w 1939 r. i wywiezieniu do Dachau zastąpił ks. Józef Stec, potem na 
krótko ks. Franciszek Maroń, a od 1955 r. ks. Marian Gazek.

W 1956 r. sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęła Eugenia Czempiel. Wspo-
mina, że msza odbyła się rano, bo ważny był post eucharystyczny. Potem ks. Gazek 
zaprosił dzieci na probostwo, gdzie czekał na nie poczęstunek. Również ks. Gazek 
w 1965 r. po raz pierwszy udzielił sakramentu Eucharystii Małgorzacie Machej (po 
mężu Motyka). - Do szkoły uczęszczaliśmy w Rudniku, ale uroczystość pierwszokomunijna 
dla całego rocznika odbyła się w kościele w Kończycach. Wtedy poznałam koleżanki, 
z którymi już niedługo spotkałam się w kończyckiej szkole – wspomina pani Małgorzata. 
Na zdjęciu wykonanym w zakładzie fotograficznym ma na sobie prostą koronkową 
sukienkę. - Koronkę dla mnie i dla kuzynki kupił wujek w Czechosłowacji. Fason sukienek 
był wtedy dowolny, ale i tak stawiało się na umiar – dodaje pani Małgorzata. Jej brat, 
Franciszek Machej pierwszą Komunię Św. przyjął trzy lata później, również z rąk ks. 
Gazka. - Pamiętam te krótkie spodenki i białe podkolanówki, jakie miałem na sobie. 
W tym dniu była bardzo brzydka pogoda i musiałem się przebierać – mówi pan Fran-
ciszek, który po Komunii stał się dumnym posiadaczem nowego zegarka. Rodzeństwo 
z Rudnika wspomina, że w tym czasie dzieci nie wyczekiwały na prezenty. Pierwsza 
Komunia była przede wszystkim świętem duchowym dla dziecka, a jeśli towarzyszyła 
mu rodzinna uroczystość, to była ona tylko miłą otoczką nie przysłaniającą sensu tego 
święta. Franciszek Machej po Komunii został ministrantem. Wtedy już proboszczem był 
ks. Franciszek Kubalok. Sakrament pierwszej Komunii Św. był swego rodzaju cezurą, 
wyznaczającą moment, kiedy chłopcy mogli służyć przy ołtarzu.
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- Podczas przygotowań do Komunii ks. 
Kubalok mówił do mnie Dorka i powta-
rzał, że byłabym dobrym ministrantem. 
Gdybym była chłopcem – wspomina ze 
śmiechem Dorota Stoły, która pierwszą 
Komunię Św. przyjęła w 1975 r. Z wielu 
względów ten dzień utkwił jej w pamięci. 
Przede wszystkim z powodu ciężkiej cho-
roby matki, która przed Komunią trafiła 
do szpitala i nie mogła towarzyszyć córce 
w ważnych przygotowaniach, na przy-
kład w pierwszej spowiedzi. Dziewczynki 
z jej rocznika przystępowały do Komunii 
w białych sukienkach do kolan, szytych 
na miarę z jedynego dostępnego wówczas 
materiału, jakim była kremplina. Chłopcy 
z Kończyc mieli ciemne garniturki, chłopcy 
z Rudnika – białe. - Dostałam skromne 
prezenty. Dopiero po Komunii tato kupił 
mi rower, na którym zresztą bardzo długo 
jeździłam – wspomina pani Dorota.

Z biegiem lat przyjęcia towarzyszące 
pierwszej Komunii Św. przemieniły się 
z bezpretensjonalnych spotkań w rodzin-
nym gronie w małe wesela, a stroje  i pre-
zenty zaczęły dominować w tym jednym 
z najważniejszych dni w życiu każdego 
katolika. Na szczęście dziś już za normalne 
przyjmuje się ujednolicenie strojów dla 
dziewczynek i chłopców, a księża apelują, 
by prezenty wręczać po mszy, po powro-
cie do domu, aby w trakcie uroczystości 
dzieci były jak najmniej rozproszone, i aby 
w pogoni za tym, co najlepsze nie zgubić 
tego, co najważniejsze - Chrystusa.

Krystyna Stoszek

Nabożeństwo Pompejańskie 
22 maja (tj. wtorek)  

godzina 19.00

Nabożeństwa majowe  

– codziennie o godz. 16.30

Zapraszamy do licznego udziału
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MARYJNE PARAFIE

Maj, obok października, jest miesiącem, w którym polska pobożność maryjna osiąga najwyższą war-
tość. Z opublikowanego w ubiegłym roku raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, 
że kult Matki Bożej, nie ograniczając się wyłącznie do obchodzenia liturgicznych świąt maryjnych, 
obejmuje wiele różnych form wyrosłych z pobożności ludowej. W naszej parafii podejmowanych jest 
wiele zalecanych przez Kościół możliwości oddawania czci matce Bożej.

MARYJNE PARAFIE
Badania przeprowadzone zosta-

ły na podstawie ankiet przesłanych 
do około 12 tys. parafii i ośrodków 
duszpasterskich w Polsce. Analizo-
wano zarówno najpopularniejsze 
nabożeństwa takie jak odprawiane 
w październiku nabożeństwa ró-
żańcowe, wiosenne majówki, nabo-
żeństwa fatimskie, ale też wszelkie  
inne formy pobożności maryjnej.

Najbardziej rozpowszechnioną 
formą kultu Matki Bożej jest róża-
niec praktykowany przy różnych 
okazjach w 100 procentach parafii. 
W październiku, z racji liturgicznego 
wspomnienia NMP Różańcowej, 
nabożeństwa różańcowe odprawia-
ne są w 92 proc. parafii. 56 proc. 
parafii różaniec podejmuje w in-
nych okolicznościach, np. w każdą 
niedzielę, przed każdą mszą św. 
W naszej parafii różaniec odma-
wiany jest przez cały październik, a ponadto z okazji 1. 
soboty miesiąca podczas mszy wynagradzającej zniewagi 
Niepokalanemu Sercu Maryi, 16. dnia każdego miesiąca 
podczas Apelu Jasnogórskiego, kiedy modlimy się dziękując 
za dar kanonizacji Jana Pawła II, oraz w każdy czwartek 
podczas modlitw o dar powołań kapłańskich i zakonnych. 
Różaniec stanowi integralną część innych nabożeństw do 
Matki Bożej, np. nabożeństwa fatimskiego lub pompejań-
skiego. Ponadto różaniec jest popularną formą modlitwy 
za zmarłych w oktawie Wszystkich Świętych oraz w dniu 
pogrzebu.  

Podobnie powszechną praktyką w niemal wszystkich 
parafiach są nabożeństwa majowe. Odprawiane są w 98 
proc. parafii, zarówno miejskich jak i wiejskich. Nieod-
łącznym elementem majówek jest odśpiewanie litanii 
loretańskiej oraz pieśni maryjnych. W niektórych parafiach 
wierni gromadzą się na majówkach przy okolicznych 
kapliczkach, jednak zdecydowana większość nabożeństw 
odprawiana jest w kościołach. Z majówkami zbiega się 
tzw. biały tydzień, tj. uczestnictwo w nich dzieci pierw-
szokomunijnych.

72 proc. polskich parafii praktykuje nabożeństwa 
związane z treściami objawień fatimskich. Są to zarówno 
nabożeństwa odprawiane 13. dnia miesiąca, od maja do 
października, na pamiątkę wydarzeń w Fatimie z 1917 r., 
oraz pierwszosobotnie nabożeństwa wynagradzające znie-

wagi Niepokalanemu Sercu Maryi 
zalecane przez Maryję podczas ob-
jawień (obie formy praktykowane 
są w naszej parafii). Najbardziej 
wyraźnymi cechami nabożeń-
stwa jest wspólnie odmawiany 
różaniec i procesja z figurą Matki 
Boskiej Fatimskiej, a w przypadku 
nabożeństw pierwszosobotnich 
różaniec, zachęta do spowiedzi 
i komunii wynagradzającej przez 
pięć pierwszych sobót. Wśród 
polskich diecezji nabożeństwa 
fatimskie najpopularniejsze są 
w diecezji gliwickiej (obecne w 83 
proc. parafii), a najmniej w diecezji 
gnieźnieńskiej (48 proc.). Diecezja 
bielsko-żywiecka znajduje się pod 
tym względem na 6. miejscu (78 
proc. parafii praktykuje nabożeń-
stwo fatimskie).

Poza nabożeństwami różań-
cowym, maryjnym i fatimskim wśród innych form 
kultu maryjnego przeważają różnego rodzaju nowenny. 
Wśród nich najpopularniejsza jest nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, która praktykowana jest 
w 18 proc. parafii. Należy do nich również nasza pa-
rafia gromadząc wiernych w każdą środę przed zna-
nym wizerunkiem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
umieszczonym z lewej strony ołtarza. Historia znanej 
na całym świecie ikony mówi, że powstała ona na 
Krecie, skąd w połowie XV w. przewieziona została do 
Rzymu. Po wielu burzliwych przejściach obraz trafił 
do kościoła redemptorystów na Eskwilinie. Podczas 
uroczystego wniesienia ikony do kościoła św. Alfonsa 
miał miejsce cud uzdrowienia śmiertelnie chorego 
dziecka. Po tych wydarzeniach papież Pius IX nakazał 
zakonnikom rozpowszechnianie kultu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy na całym świecie.  

Inne popularne nowenny to nowenna do matki Bożej 
Szkaplerznej, Matki Bożej Pocieszenia, Matki Boskiej 
Częstochowskiej, Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny, Nowenna Pompejańska. Łącznie w 7 proc. 
parafii podejmowana jest jedna z tych nowenn. Ta 
ostatnia praktykowana jest w naszej parafii od ponad 
trzech lat, a wierni gromadzą się 22. dnia miesiąca, 
by odmawiać trzy części różańca. Nowenna ta, której 
krzewicielem jest bł.  Bartłomiej Longo, nazywana 
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REKOLEKCJE APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

Jan Paweł II często przypominał nam, że poprzez zawierzenie
 i oddanie Matce Najświętszej doświadcza się w swoim 

życiu duchowym wielkiego „przyśpieszenia” i owocowania. 

Rekolekcje Apostolstwa Dobrej Śmierci
Brenna 17 – 20 maja 2018 r.

„Śmierć Bramą Życia Wiecznego....!”

czwartek, 17 maja 2018 r. 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego + Różaniec do 

7 Boleści MB
17.00 Koronka do Ducha Świętego., Eucharystia z Kon-

ferencją 1 
18.30 Kolacja
20.00 Różaniec, cz. 1 i 2 
21.00 Apel Jasnogórski, Różaniec, cz. 3,

piątek, 18 maja 2018 r. 
  7.20 Koronka do Ducha Świętego, Godzinki ku czci 

NMP  
  8.00 Nowenna Pompejańska – Różaniec, cz. 1
  8.30 Śniadanie 
10.00 Różaniec, cz.2 + Konferencja 2 
12.00 Eucharystia + Konferencja 3 
13.00 Obiad 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego + Droga Krzy-

żowa 
16.00 Przerwa na herbatkę
17.20 Różaniec do 7-miu Boleści MB + Konferencja 4 
18.30 Kolacja
19.00 Spowiedź św. /rozmowa z kapłanem/ 
20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu – Róża-

niec cz.3 
21.00 Apel Jasnogórski

sobota, 19 maja 2018 r. 
  7.20 Koronka do Ducha Świętego, Godzinki ku czci 

NMP 
  8.00 Nowenna Pompejańska – Różaniec, cz. 1
  8.30 Śniadanie 
10.00 Różaniec, cz.2 + Konferencja 5 
12.00 Eucharystia + Konferencja 6 
13.00 Obiad 
15.00 Koronka + Litania do Miłosierdzia + „Telegram 

do św. Józefa” 
15.30 Konferencja 7 
16.00 Przerwa na herbatkę
17.30 Różaniec, cz.3
18.00 Kolacja 
19.00 Spotkanie dla liderów wspólnot
21.00 Apel Jasnogórski + „Noc w objęciach Ducha 

Świętego” - Adoracja w ciszy do godzin poran-
nych, /dla chętnych/ 

niedziela, 20 maja 2018 r. 
  7.20 Koronka do Ducha Świętego, Godzinki ku czci 

NMP
  8.00 Eucharystia parafialna, 
  8.30 Śniadanie 
10.00 Eucharystia + Konferencja 8  
11.30 Podsumowanie i świadectwa 
13.00 Obiad i zakończenie rekolekcji.

Zgłoszenia: Lidia Wajdzik – tel. 696 852 632, 794 423 362, e-mail: lidiawajdzik@wp.pl
Kazimierz Chrapek  - 691 892 545, e-mail: Chrapekkazimierz@wp.pl 
Przy zgłoszeniu obowiązuje przedpłata w wysokości 100,- zł. od osoby przelewem na konto:
Archidiecezja Katowicka, Ośrodek Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śl. ul. Leśników 38, 43-438 Brenna

nr 12 1600 1055 1848 6348 7000 0009
z dopiskiem: „Rekolekcje ADŚ” i nazwiska osób wpłacających

Przedpłatę należy dokonać  do 25 kwietnia br.

jest również nowenną nie do odparcia, bo dzięki niej 
wierni wyprosili wiele łask. Wśród jeszcze innych form 
kultu wyróżniają się Godzinki ku czci Matki Bożej, Apel 
Jasnogórski, który w tym roku obchodzić będzie 65. 
rocznicę powstania, a w naszej parafii podejmowany 
jest od 13 lat, nabożeństwo do Siedmiu Boleści Matki 

Bożej, praktykowane w naszej parafii raz w miesiącu 
po mszy Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Krystyna Stoszek
Szczegółowe wyniki badań na stronie: 
http://www.iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/
Kult_MB_raport2016.pdf

pod przewodnictwem ks. dra Bogdana Kulika MSF- duszpasterza krajowego Apostolstwa
Ośrodek Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śl. ul. Leśników 38, 43-438 Brenna

mailto:lidiawajdzik@wp.pl
mailto:Chrapekkazimierz@wp.pl
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OGŁOSZENIA

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. We wtorek, 1 maja wspominamy w liturgii Św. 

Józefa , rzemieślnika. Modlimy się o poszanowa-
nie każdej ludzkiej pracy, ale pamiętamy także 
o tych, którzy pracy zostali pozbawieni. W tym 
dniu rozpoczynamy maryjne nabożeństwa majowe.   
Nabożeństwa majowe codziennie  o godz. 16.30.

2. W czwartek,  3 maja - Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. o 7.30 
i 11.00 - w kościele parafialnym oraz w Rudniku 
o 9.30 Jest to zarazem Dzień modlitw w intencji 
emigracji polskiej.

3. W poniedziałek, wtorek i środę VI tygodnia wiel-
kanocnego przypadają Dni Modlitw o urodza-
je. 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.
07.V. -  poniedziałek  - 17.00  -  w okresie zasiewów  
- procesja do kapliczki p.p. Łazarzów
08.V.  -  wtorek - 17.00  - o uświęcenie pracy ludzkiej  
- procesja do Krzyża i kapliczki przy ul. Długiej - Os. 
,, Karolinka „.
09.V.  -  środa  -  17.00 - za głodujących -  procesja do 
Św. Jana Nepomucena

4. We wtorek, 8 maja przypada liturgiczna uroczystość Św. 
Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona 
Polski. W tym dniu o godzinie 10.00 w kościele Matki 
Bożej Bolesnej w Hałcnowie, Ksiądz Biskup Roman 
Pindel udzieli święceń diakonatu akolitom naszej die-
cezji. Wśród kandydatów jest nasz parafianin kleryk 
Maciej Stoły.

5. Od piątku, 11 maja , rozpoczynamy czas modlitewnej 
nowenny  przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, 
która będzie obchodzona 20 maja.

6. W niedzielę, 13 maja - uroczystość I Komunii św.  

Msza św. w intencji dzieci, które po raz pierwszy będą 
w pełni uczestniczyć we Mszy św. oraz ich rodziców 
o godz. 11.00
O 16.00 - nabożeństwo majowe z udziałem dzieci  
I - szo Komunijnych.
Spowiedź dzieci w sobotę, 12 maja  o godz.  10.00. 
Dzieci przez cały tydzień będą przychodziły do ko-
ścioła           w bieli, uczestnicząc w nabożeństwach 
majowych i Mszach św. wieczornych.  

7. W poniedziałek, 14 maja - Dzień Fatimski. Po Mszy św. 
Nabożeństwo Fatimskie i procesja z figurą Matki Bożej 
ulicą Dębina do kaplicy Opatrzności Bożej.

8. W sobotę, 26 maja modlimy się za wszystkie matki 
z okazji ich święta. Msza św. w intencji wszystkich 
Matek o godz. 17.00 

9. W niedzielę, 27 maja, przypada uroczystość Naj-
świętszej Trójcy. Na sumie o godz. 11.00 - Chrzty 
i Roczki.   Nauka chrzcielna w piątek, 25 maja po 
Mszy św. wieczornej.

10. W czwartek, 31 maja - uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o godzinie 8.00 
i 11.00. Po Mszy św. o godz. 8.00 wyruszy procesja 
Eucharystyczna ulicami parafii do czterech ołtarzy.
    I  Ołtarz -  p. Kraus - Siekierka
   II  Ołtarz  -  p. Piekar
  III  Ołtarz p. Łazarz - Raszka
  IV  Ołtarz  -  Probostwo
Zapraszamy poczty sztandarowe, dzieci I - sz Ko-
munijne w strojach, dzieci sypiące kwiaty przed 
Najświętszym Sakramentem, panów do niesienia 
baldachimu oraz wszystkich wiernych do udziału 
w Uroczystości Bożego Ciała. Dzieci I - szo Komu-
nijne zapraszam do udziału w procesji również 
w oktawie Bożego Ciała tj. do Uroczystości Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa - do 8 czerwca.  

INTENCJE MSZALNE
01.05.2018 Wtorek Wspomnienie Św. Józefa, 

Rzemieślnika
  8.00 Za ++ Stanisława Zorychtę, rodziców, teściów, + Gabrielę 

Maryniak i syna Mirosława.
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Stanisława Botorek, jego rodziców i teściów,  

+ zięcia Zbigniewa.
02.05.2018 Środa
15.00 W 40 rocznicę ślubu Ewy i Zbigniewa z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.  

16.00 Rudnik: Za ++ Zofię, Franciszka Machej, ich rodziców, 
zięcia Władysława, Jana Kołatek, ++ pokrewieństwo 
z obu stron.

16.30 Majowe

17.00 Za ++ Józefa, Marię Piekar, rodziców, ++ Karola, Stani-
sława i Annę Żbel.

03.05.2017 I Czwartek - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI  PANNY KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ 
PATRONKI POLSKI

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

 9.30 Rudnik: Za ++ Bronisława Gabzdyl, brata Józefa, żonę 
Helenę, ojców ++ Franciszka Chmiel, siostry Annę 
i Justynę, syna Władysława, + męża Józefa, ojców Ru-
dolfa, Justynę Chmiel, Marię, Rudolfa Wawrzyczek, syna 
Alojzego, ++ z rodzin Gabzdyl, Chmiel, Wawrzyczek, 
Cymorek.
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10.05.2018 Czwartek 
16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stani-

sławę, + o. Ottona.     
 2. Za ++ Annę Szajter, 2 mężów: Karola i Alojzego,  

++ Józefa i Marię Szajter, synową Marię, + Edwarda Żyłę.
11.05.2018 Piątek
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Herminę Nawrat, męża Franciszka, 

zięcia Stanisława, ++ z rodzin Nawrat i Gabzdyl.
 2. Za + Irenę Lebioda - od rodzin Parchański i Marek.
16.30 Majowe
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, 

synów Roberta i Henryka, ++ z rodzin Wawrzyczek, 
Kamiński, Baraniok; domostwo do Opatrzności Bożej.

12.05.2018 Sobota
  8.00 Za ++ Zofię, Antoniego Gawłowskich, ++ z rodzin 

Gawłowski i Węglarzy.
15.00 O Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem  

Św. Floriana dla Strażaków i ich rodzin.
16.30 Majowe
17.00  Za ++ Albinę, Leopolda Dworok, rodziców, rodzeństwo     

z obu stron, Stanisława Kwik, ++ z rodzin Dworok               
i Kwiczala; domostwo do Opatrzności Bożej.

1 3 . 0 5 . 2 0 1 8   N I E D Z I E L A   U R O C Z Y S T O Ś Ć 
WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO

7.30 Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, brata Bronisława, 
szwagra Jana, dziadków Justynę i Franciszka, Emilię 
i Józefa, ++ z całej rodziny; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

9.30 Rudnik: Za ++ Elżbietę Tomica, 2 mężów, syna Wilhelma, 
zięcia Wilhelma Szuster; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

11.00 W intencji dzieci I - szo Komunijnych i ich rodziców.
16.00 Majowe - z udziałem dzieci I - szo Komunijnych 
17.00 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdro-

wie dla wnuków Klaudiusza, Kamila, Juliana i Liwii 
oraz ich rodziców. 

14.05.2018 Poniedziałek ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, 
APOSTOŁA - Dzień Fatimski

17.00 1. Za ++ Annę, Ferdynanda Bierski, córkę Marię, Martę, 
Teofila Wawrzyczek, syna Władysława, zięcia Walde-
mara, rodziców, rodzeństwo, całe ++ pokrewieństwo; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Karola Jojko - od syna i córki z rodzinami.
 Nabożeństwo Fatimskie - procesja do kaplicy Opatrz-

ności Bożej
15.05.2018 Wtorek
  8.00 Za + Marię Parchańską - od bratowej z Kończyc Małych.
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Foltyn, córkę Stefanię             

z mężem i synem, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.05.2018 Środa ŚWIETO  ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, 

PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI
16.00 Rudnik: Za + Elżbietę Hanzel, ++ z rodziny Hanzel - od 

Haliny i Eugeniusza Hanzel z Dębowca.
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Emilię, Józefa Wawrzyczek, córkę Marię, wnuka 

Wiesława, zięciów Pawła i Bolesława, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii.

21.00 Apel Jasnogórski
17.05.2018 Czwartek
16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Józefa Pupek, rodziców, ++ Jana, Emilię Sznajder.
 2.  Za + mamę Otylię Pietrzyk.
 3. Za + Karola Jojko - od rodziny Sztymon.

11.00 1. Za ++ córki: Urszulę Stańczyk, Ewę Pierchała, 
Annę, Wincentego Bortel, Amalię, Józefa Kwiczala, 
braci Jana i Józefa; domostwo do Opatrzności Bożej. 
 2. Za + Karola Jojko od rodzin Żyła, Kołatek, Bierski

16.30  Majowe
04.05.2018 I Piątek Wspomnienie Św. Floriana, 

męczennika
16.00 Rudnik: 1. Za ++ rodziców Stefanię Alojzego Tomica, 

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

 2. Za + Irenę Lebioda - od Jana i Urszuli Lebioda.
16.30 Majowe
17.00  Za ++ Leszka Pawłowskiego w 9 rocznicę śmier-

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

05.05.2018 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
14.00 Rudnik: W intencji Członków OSP Gminy Hażlach
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Helenę, Emeryka Foltyn, rodziców z obu stron, 

+ Marię Cholewik.
06.05.2018 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
 7.30 Z okazji 90 urodzin Jana z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo. 
 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Józefa Gabzdyl w rocznicę śmierci, 

żonę Helenę, Krystynę, Kazimierza Wiśniewskich,  
++ z rodzin Matuszek, Gabzdyl, Wiśniewski; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

 2. Z okazji 50 urodzin Janusza z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo               
w dalszym życiu.

11.00 Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek, 
++ z rodzin Urbaniec, Konig, Mołek, Kamiński, Kret,  
+ Annę Kubacką; domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Czesława Stoły w 16 rocznicę śmierci, rodziców 

Annę i Stanisława Stoły, Marię, Franciszkę i Władysła-
wa Motyka, ++ Marię, Michała Kąkol, Emilię, Józefa 
Surmiak, Annę Solnicką, + Ks. Karola Śmiecha. 

07.05.2018 Poniedziałek -  DNI KRZYŻOWE
17.00 Za ++ Antoniego Kuchejdę, syna Zbigniewa, siostrę 

Marię, braci Karola i Stanisława, rodziców i teściów; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 Majowe - Procesja do kapliczki p. p. Łazarzów
08.05.2018 Wtorek UROCZYSTOŚĆ  ŚW. STANISŁAWA, 

BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWWNEGO PATRONA POLSKI   
-  DNI KRZYŻOWE

  8.00 Za + Marię Parchańską - od Pauliny Golasowskiej.
17.00 1. Za ++ Franciszkę Motyka w 30 rocznicę śmierci, 

męża Władysława, rodziców, teściów, zięcia Czesława, 
Marię Motyka, Michała i Marię Kąkol.

 2. Za + Karola Jojko - od VI Róży Żywego Różańca.
 Majowe - Procesja do Krzyża i kapliczki przy ul. Długiej
 9.05.2018 Środa - DNI KRZYŻOWE
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Józefa Wawrzyczka w 1 rocznicę 

śmierci, żonę Bronisławę, rodziców Emilię i Karola, 
Gustawa, Tadeusza Wawrzyczek, Antoninę Sztuchlik, 
Antoninę Stoszek, Antoninę Tomica oraz Barbarę, 
Franciszka Filipek.

 2. Za + Irenę Lebioda - od brata Andrzeja.
17.00 Z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świę-

tego dla Mikołaja z okazji 18 urodzin oraz opiekę 
Opatrzności Bożej dla całej rodziny.  

 Majowe - Procesja do Św. Jana Nepomucena
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18.05.2018 Piątek
16.00 Rudnik:  1. Za ++ Jana Hanzel, jego rodziców, Joannę, 

Józefa Węglorz, Annę, Jana Kowalski, Helenę, Karola 
Herman, siostrę Emilię, ++ z rodzin Hanzel, Herman, 
Kowalski; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Irenę Lebioda - od Grzegorza Lebiody z rodziną. 
16.30 Majowe 
17.00 Msza św. szkolna: Za + Gizelę Galganek, ++ z rodziny.
19.05.2018 Sobota
8.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki 

z okazji 18 urodzin. 
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Zofię Tomica, męża Karola, ++ z rodzin Machej, 

Tomica; domostwo do Opatrzności Bożej.
20.05.2018 NIEDZIELA  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA  

ŚWIĘTEGO
  7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, jego ro-

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

  9.30 Rudnik: Za ++ Rozalię, Władysława Tomica, Leopoldynę, 
Franciszka Winkler, ich rodziców, rodzeństwo z obu 
stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 1. Za ++ Helenę Świetlicką, Kazimierza Bancewicza, 
Zofię, Jana Wojtasik, Adama, Marię Nowak, Walente-
go Wasilewskiego, Wiktorię, Franciszka, Kazimierza, 
Emila, Bogdana, Renatę, Michała Śleziak, Władysława 
Dobosz, ++ Księży pracujących w naszej Parafii, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

 2. Za ++ Agnieszkę Machej w 20 rocznicę śmierci,  
+ syna Rudolfa Machej. 

16.30 Majowe 
17.00 Za ++ Helenę Smelik w 5 rocznicę śmierci, jej męża 

Karola, rodziców, teściów, + Alojzego Kula, ++ z ro-
dzin Smelik, Chwolek, Czendlik, Rychły; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

21.05.2018 Poniedziałek ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  
PANNY  MATKI  KOSCIOŁA

  7.30 Za + Helenę Rom - od szwagierki Marty Machej  
z rodziną 

16.00 Rudnik:   Za + Elżbietę Hanzel - od rodzin Matuszek     
i Siąkała.

16.30 Majowe
17.00  Za ++ Alojzję, Józefa Czakon, Marię, Karola Bierski, 

rodzeństwo, szwagrów, ++ z rodzin Czakon, Bierski, 
Zahradnik; domostwo do Opatrzności Bożej.

22.05.2018 Wtorek
  8.00 Za + Wiesławę Nieckuła.
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Zofię, Alojzego Handzel, syna Teofila, dziadków 

Mateusza, Justynę Handzel, Antoniego Żyłe, 2 żony,  
++ z rodzin Żyła, Handzel, Szuster.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.05.2018 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Monikę Matuszek w rocznicę śmierci, 

męża Jana, córkę Helenę, zięcia Józefa, + Zdzisława 
Werłos, ++ z rodziny Matuszek ; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Wiktorię, Alojzego Botorek, ++ całą rodzinę 

Botorkową i Trojanową.
24.05.2018  Czwartek ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA 

NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
16.30  Majowe
17.00 1. Za ++ Erwina Matuszek, żonę Monikę, rodzeństwo 

z obu stron, + Józefa Gabryś, synową Danutę, wnuka 
Tomasza. 

 2. Za + Tadeusza Ziętarę - od pracowników Szkoły 
Podstawowej w Kończycach Wielkich.

25.05.2018 Piątek
16.00 Rudnik: Za + Helenę Rom - od kuzynów Franciszka             

i Józefa Machej i Zofii Brychcy z rodzinami.
16.30 Majowe
17.00 Msza św. 6 - tyg.   
26.05.2018 Sobota Wspomnienie Św. Filipa Nereusza, 

prezbitera
  8.00 Za ++ Zofię Bijok, prawnuka Oliwiera Zbijowskiego,  

++ z rodzin Bijok - Kamiński, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 Majowe
17.00 1.  Za ++ Jana, Stefanię Foltyn, córkę Helenę, syna 

Edwarda, ++ z rodzin Bijok, Pucek,Wojacki, Kamiński.
 2. O Boże błogosławieństwo dla wszystkich Matek 

naszej Parafii oraz o radość życia wiecznego dla Zmar-
łych Matek.

27.05.2017 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
TRÓJCY

 7.30 Za ++ rodziców Helenę, Karola Smelik, Marię, Rudolfa 
Gałuszka, brata Władysława, ++ dziadków z rodzin 
Smelik, Czendlik,  Gałuszka i Golasowski .

 9.30  Rudnik: Za ++ męża Adolfa Kałużę w 8 rocznicę śmierci, 
syna Józefa, ojców Alojzję Tomaszko, 3 mężów, teściów 
Justynę i Wiktora; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Majowe 
17.00 Za ++ dziadków Karola, Anielę Sufa, Mateusza, Marię 

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

28.05.2018 Poniedziałek
16.30 Majowe
17.00 Za + męża Karola Czempiel w 1 rocznicę śmierci.
29.05.2018 Wtorek Wspomnienie Św. Urszuli 

Ledóchowskiej, dziewicy
  8.00 Za ++ Genowefę, Piotra Trylski, ++ z rodzin Trylski - 

Bromblik, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Jana Gremlik w rocznicę śmierci, żonę Zofię, 

++ rodziców i rodzeństwo z obu stron; za rodzinę do 
Opatrzności Bożej.

 2. Za + Karola Jojko - od Marzeny i Bartłomieja Hanzel.
30.05.2018 Środa Wspomnienie Św. Jana Sarkandra, prezbitera 

i męczennika, patrona diecezji
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Helenę Żyła w 14 rocznicę śmier-

ci, męża Wiktora, syna Emanuela, zięcia Franciszka, 
Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę, Emila, Eugeniusza 
i Marię Jurgała, Zofię, Gabriela Machej; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2. Za + Irenę Lebioda - od rodziny Siąkała.
16.30 Majowe
17.00 Za ++ rodziców: Zofię Kula, 2 mężów, ++ całą rodzinę 

Foltynów, + Jerzego Błasiak; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

31.05.2018 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 1. Za ++ Erwina i Elżbietę Machej.
 2. Za + Karola Jojko - od rodziny Ściskała i Ks. Pawła.
16.00 Godzina Święta - Nabożeństwo do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa
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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, Joanna Wieliczka-Szarkowa, 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.

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 każdy 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 - Nowenna 
Pompejańska
I Czwartek – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca zniewa-
gi 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 
Nabożeństwa majowe – codziennie  
o godz. 16.30
Odwiedziny Chorych -  w I sobotę, 5 maja 
od godz. 9.00SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

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 
08.05. – Uroczystość Św. Stanisława, biskupa 

i męczennika, głównego patrona Polski 
13.05. – Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego
14.05. – Święto Św. Macieja, Apostoła
16.05. – Święto Św. Andrzeja Boboli, prezbitera 

i męczennika, patrona Polski
20.05. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
21.05. – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła 
24.05. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 

i Wiecznego Kapłana
26.05. – Wspomnienie Św. Filipa Nereusza, 

prezbitera 
27.05. – Uroczystość Najświętszej Trójcy 
29.05. – Wspomnienie Św. Urszuli 

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

prezbitera i męczennika, patrona diecezji
31.05. – Uroczystość Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa

04. V. – Babilon - piątek
 ul. Ks. Olszaka 84, 80 , 82, 64
 ul. Młyńska 14, 18 

11. V. – Rodzice dzieci I szo - Komunijnych

18. V. – Łubowiec - piątek
 ul. Długa 40, 44, 48, 50, 52  

25. V. – Łubowiec - piątek 
 ul. Długa 47, 54, 57, 65
  ul. Ogrodowa 18  

OGŁOSZENIA



Oliwia Dalach Wiktoria Duraj

Adam Hanzel Maciej Kajstura

Marcelina Kajura Zuzanna Kajura Kacper Kubica Wojciech Michnowicz

Paulina Bury Julia CiemałaAdam Borkowski



Julia Sufa Nikodem Szafarczyk

Maja Szewczyk Kacper Tomica

Danuta Wawrzyczek Zofia Wawrzyczek Maja Widura Patryk Żyła

Bartosz Pastuszek Kinga PenkalaJakub ParchańskiSamanta Parchańska


