
Nabożeństwo majowe  
codziennie  

o godz. 16.30



Droga Krzyżowa ulicami Parafii 14.04.2019

Montaż Stacji Drogi Krzyżowej 30.03.2019

Rekolekcje w naszej Parafii w dniach 31.03-03.04.2019



3
M

aj  2019    A
N

IO
Ł KO

Ń
CZYCKI

MATKA BOŻA ŁASKAWA

Matka Boża Łaskawa

Wzywajmy Matkę Bożą Łaskawą w naszych spra-
wach, prośmy ją o wstawiennictwo: 

Matko Łaskawa  
miej nas w szczególnej opiece. 

Uproś nam miłosierdzie u Swego Syna,  
gdy pragniemy porzucić zło,  

a czynić dobro.  
Okaż nam Swe Łaskawe Oblicze,  

gdy niesiemy pomoc żywym i umarłym.  
Okaż nam Swe łaskawe Oblicze,  
gdy adorujemy Jezusa Chrystusa  

ukrytego w Najświętszym Sakramencie  
i przyjmujemy Go do serca w Komunii Świętej. 

Okaż nam Swe łaskawe Oblicze,  
gdy zabiegamy o zgodę  

i miłość w naszych rodzinach,  
gdy modlitwą różańcową  

wypraszamy pomoc  
Kościołowi Świętemu i jego pasterzom. 

ks. Proboszcz

Wizerunek Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej

Jest taka legenda, która obrazuje wielką miłość 
matczynego serca. Przez długie lata syn mieszkał ze 
swoją matką. Gdy się ożenił, między synową a te-
ściową zaczęła narastać niechęć, która przerodziła 
się w nienawiść. Znalazł się więc między młotem 
a kowadłem. Był rozdarty, bo kochał żonę i matkę. 
W końcu małżonka postawiła mu warunek, aby wy-
rzucił matkę z domu. Zrobił to, ale nie przestał jej 
kochać i ją odwiedzać. Przeszkadzało to żonie, dlatego 
zażądała od swojego męża, aby zamordował swoją 
matkę i przyniósł dla niej serce wyrwane z jej piersi. 
Po dokonaniu tej zbrodni zrozpaczony syn wracał 
do domu. Biegł przez ciemny las i nagle potknął się 
i przewrócił. Wtedy usłyszał zatroskany głos: „Synku, 
czy nic ci się nie stało ?” był to głos wyrwanego serca 
matki. Miłość matczyna nie zna granic. Wszystko 
przebaczy. Ile to matek poniewieranych przez synów 
alkoholików, narkomanów, wyrzuconych przez córki 
do domów opieki, zapomnianych, niechcianych nadal 
kocha swoje dzieci. Nikt tak nie kocha jak matka. Bez 
matki nie ma życia. Dlatego Syn Boży dał nam Swoją 
Matkę. Maryja jest najprostszą i najkrótszą drogą 
do Jezusa. Najważniejszy tytuł Maryi w Ewangelii 
to „Matka Pana”. Tak nazwała ją starsza krewna 
Elżbieta, która jako pierwsza doświadczała łaski 
nawiedzenia Maryi. Słowa te były natchnione przez 
Ducha Świętego. 

Różnymi tytułami określamy Maryję, gdy się do 
Niej zwracamy o pomoc. W Litanii Loretańskiej 
śpiewamy „Matko łaski Bożej”. Pierwszym sprawcą 
łaski Bożej jest Pan Jezus. Jeśli więc Maryja jest 
Matką Sprawcy wszelkich łask, to jednocześnie jest 
Matką łaski Bożej. W 1921 roku papież Benedykt XV 
zezwolił kard. Dezyderemu Józefowi Mercierowi na 
odprawianie w Belgii oficjum i mszy o Najświętszej 
Maryi Pannie, Pośredniczce Wszystkich Łask. Później 
wyrażono zgodę na odprawienie tej mszy świętej 
w innych diecezjach i zgromadzeniach. 

Sobór Watykański II, który trwał od roku 1962-
1965 obszernie wyłożył rolę Maryi w dziele Zbawie-
nia. W Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium, 
wyraził się o Maryi następująco: „Dlatego też do 
Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele 
tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, 
Pośredniczki”. W Mszale Rzymskim dla diecezji Pol-
skich Matka Łaski Bożej jest wspomniana 7 maja. 
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Chrystusowy Kapłan
Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam, 
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam.
W dzień naszych święceń, 
dla innych szary zapewne, 
jakaś moc przeogromna, 
z nagła poczęła się we mnie.
Jadę z innymi tramwajem,
biegnę z innymi ulicą, 
nadziwić się nie mogę swej duszy tajemnicą. 

W czasie wizyty w Polsce w roku 2006 papież 
Benedykt XVI w archikatedrze warszawskiej po-
wiedział do polskich księży: ,,Wierni oczekują od 
kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od 
spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od 
księdza, aby był ekspertem w sprawach ekonomii, 
budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, aby 
był ekspertem w dziedzinie życia duchowego.” Przy-
pomnijmy sobie Jana Pawła II, który nie marnował 
nawet chwili w ciągu dnia – modlił się i pracował.

W nadchodzącej Mszy Świętej prymicyjnej pro-
śmy Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, by 
prowadził księdza Macieja poprzez Jego kapłańskie 
życie swoją drogą – drogą, która choć przez krzyż, 
to jednak wiedzie do nieba! 

Prośmy w Mszy Świętej prymicyjnej Jezusa Naj-
wyższego Kapłana, by Eucharystia była Jego chle-
bem powszednim, by z ołtarza czerpał siły i moc do 
codziennych, duszpasterskich obowiązków!

Prośmy w Mszy Świętej prymicyjnej Jezusa Naj-
wyższego Kapłana, by konfesjonał był dla Niego 
miejscem, w którym ludzie przemieniają swoje serca.

Prośmy w Mszy Świętej prymicyjnej Jezusa Najwyż-
szego Kapłana, by ksiądz Maciej zawsze i wszędzie 
był Jezusowym apostołem miłosierdzia!

Prośmy w Mszy Świętej prymicyjnej Jezusa Najwyż-
szego Kapłana, by ksiądz Maciej niósł imię Chrystusa 
tam, gdzie jest On najbardziej potrzebny. 

Prośmy w Mszy Świętej prymicyjnej Jezusa Naj-
wyższego Kapłana, by ludzie których spotka w czasie 
swojej kapłańskiej drogi widzieli w nim Chrystusa. 

Szczęść Boże Drogi Księże Macieju! 
Niechaj Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus  

błogosławi Ci w Twojej posłudze Kapłańskiej!

ks. Proboszcz

Tak wielka jest tajemnica kapłaństwa, że nie 
ogarnie jej rozumem sam kapłan. Jak powiedział 
św. Jan Maria Vianney: ,,On sam pojmie się w pełni 
dopiero w niebie”. A dalej w swoich rozważaniach 
o kapłaństwie mówi: ,,Gdybyśmy dobrze zrozumieli, 
czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z prze-
rażenia, lecz z miłości. Bez księdza śmierć i męka 
naszego Pana nie służyłaby do niczego. To ksiądz 
kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia. Na co zdałby 
się dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, 
kto otworzyłby nam doń drzwi? Ksiądz ma klucze 
do skarbów niebieskich: to on otwiera bramę: on 
jest ekonomem dobrego Boga; zarządcą Jego dóbr. 
Zostawicie parafię na dwadzieścia lat bez księdza, 
zagnieżdżą się w niej bestie. Ksiądz nie jest kapłanem 
dla siebie, jest nim dla was.”

Gdy młody ksiądz Jan Vianney przybył do Ars, 
na pierwszą mszę w niedzielę przyszły trzy osoby. 
Miejscowość zamieszkiwało dwieście pięćdziesiąt 
osób. W niedzielę wszyscy przesiadywali w karcz-
mach, chodzili na zabawy albo pracowali. Ksiądz 
Vianney swoim rozmodleniem, postem i cierpieniem 
nawrócił całą wieś. Do Ars zbudowano kolej, posta-
wiono dwadzieścia hoteli, bo św. Jan Vianney w ciągu 
roku spowiadał osiemdziesiąt tysięcy ludzi. A warto 
przypomnieć, że nie mógł on ukończyć seminarium, 
tak trudno szła mu nauka. 

Gdy Jezus wędrował po ziemi, pociągnął za sobą 
pogardzanego i znienawidzonego przez Żydów celnika 
Mateusza, a tchórzliwego Piotra ustanowił pierwszym 
papieżem. Szawła, który zabijał chrześcijan, nawrócił 
w taki sposób, że nazywa się go dzisiaj Apostołem 
Narodów. Bo głębia myśli Boga nieskończenie prze-
wyższa myśli ludzkie. 

Pewnego dnia zawitał do drzwi naszego para-
fianina Macieja.

Żaden kapłan – poza Najwyższym Kapłanem Je-
zusem Chrystusem – nie jest człowiekiem idealnym. 
Bóg powołuje ludzi o różnych temperamentach, 
usposobieniach, osobowościach. Nieodgadnione są 
wyroki Bożego powołania. 
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WARTOŚĆ MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

Wartość modlitwy wstawienniczej
Gdy słyszymy – „Kościół” (pisane wielką literą K), mamy często na myśli papieża, biskupów 

i duchowieństwo. Jest to wielkie nieporozumienie. Kościół to wspólnota, którą możemy porów-
nywać z żywym organizmem, który tętni życiem mocą Ducha Świętego; głową tego organizmu 
jest Chrystus, a my wszyscy jego członkami. 

bezpośrednio do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, bądź 
modlimy się do świętych – Maryi Matki naszego Pana, 
Aniołów, świętych patronów, wielkich ludzi Kościoła 
– prosząc ich, aby nasze prośby zanosili przed Tron 
Boga i wstawiali się za naszymi prośbami.

Najważniejszą modlitwą Kościoła jest Msza św. Na 
jej początku w akcie pokuty uznajemy swoje słabości 
i szczerze przepraszamy za grzechy. Gdyby ktoś po tym 
akcie pokuty żywił jeszcze do kogoś nienawiść, bądź 
nie miał woli zerwania z grzechem, jego dalszy udział 
w Eucharystii chyba nie byłby owocny. Przez całą Mszę 
św. uwielbiamy Boga, wyśpiewując: „Wielbimy Cię, 
wysławiamy Cię”. Modlitwa jest rozmową z Bogiem, 
toteż mówimy do Boga i słuchamy Jego słowa (czy-
tania Pisma Świętego, homilia kapłana). Adorujemy 
Boga, klękając podczas Konsekracji i przed przyjęciem 
Komunii Świętej. Słyszymy słowa dziękczynienia, np. 
gdy kapłan intonuje rozpoczynając prefację: „Dzięki 
składajmy Panu Bogu naszemu”.

Szybko upływa czas, gdy po Konsekracji wstajemy 
z klęczek i w postawie stojącej słyszymy tak wiele, jakże 
ważnych modlitw wstawienniczych. Gdzie są w tym 
czasie nasze myśli? Często ulegają rozproszeniu. Warto 
włożyć trochę wysiłku, aby myśli nasze nie błądziły, ale 
skupiały na tym, co wypowiada celebrans. Te modlitwy 
przed reformą liturgii Mszy św. wypowiadał półgło-
sem i po łacinie kapłan, a uczestniczący w tym czasie 
śpiewali pieśń. Teraz każdy wszystko słyszy i rozumie.

Pierwsze modlitwy wstawiennicze: za papieża, 
pasterzy Kościoła, w intencji zamówionej Mszy św. są 
już wypowiadane tuż po homilii w czasie Modlitwy 
Powszechnej. Wszyscy mamy wówczas możliwość 
dołączenia naszych prywatnych intencji. Po Konse-
kracji kapłan modli się za papieża i biskupa diecezji, 
wymieniając ich imiona. Nie ma minuty, by gdzieś 
na kuli ziemskiej nie wymawiano ze czcią imienia 

Wszyscy ludzie obecnie żyjący – wierzący bądź 
niewierzący, postępujący zgodnie z wolą Boga lub 
wbrew Jego woli – stanowimy Kościół Pielgrzymu-
jący. Pielgrzymujemy do celu naszego powołania – 
do wiecznego życia z Bogiem po zakończeniu naszej 
ziemskiej wędrówki. Dopóki nie nadejdzie kres naszego 
życia, każdy czyniący zło ma szansę zawrócić z błęd-
nej drogi i zostać zbawiony. Bóg pragnie, by wszyscy 
byli zbawieni. Nam również winno zależeć, by tak się 
stało, gdyż jesteśmy dziećmi jednego Ojca i braćmi 
w Chrystusie. Na nas spoczywa obowiązek modlitwy, 
ewangelizowania bliźnich, świecenia dobrym przykła-
dem („Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”).

Nasi bracia i siostry, którzy już odeszli do wiecz-
ności, ale potrzebują jeszcze oczyszczenia i odpokuto-
wania za skutki swych grzechów, które popełnili – to 
dusze cierpiące w czyśćcu – to oni stanowią Kościół 
Cierpiący. Im również winniśmy pomagać modlitwą, 
potem, jałmużną, ofiarowanymi Mszami św., dobrymi 
uczynkami. Może sami kiedyś takiej pomocy będziemy 
pragnąć. 

Jest też Kościół Tryumfujący – to święci, ludzie 
już zbawieni, wielbiący Boga i oglądający Go twarzą 
w twarz. To wielkie rzesze męczenników za wiarę, wy-
znawców Chrystusa, misjonarzy, ludzi, którzy odebrali 
już nagrodę. Dla nich wiara i nadzieja już przeminęły 
i trwają w wiecznej Miłości. Z nimi też nawiązujemy 
modlitewny kontakt, prosząc ich, aby wstawiali się za 
naszymi prośbami u Boga, którego nieustannie oglądają.

Należymy więc wszyscy do wielkiej wspólnoty 
Kościoła – Pielgrzymującego, Cierpiącego i Try-
umfującego, do wielkiego organizmu, którego każdy 
z nas jest żywym członkiem. Tak jak w organizmie 
każdy narząd ma wpływ na całość – tak w Kościele 
jesteśmy połączeni – niczym naczynia połączone. Ta 
wspólnota ma na imię Świętych Obcowanie, co wy-
znajemy w Credo. 

Zmierzam do modlitwy, która powinna być oddechem 
naszego życia. W niej przepraszamy Boga, wielbimy 
i adorujemy Jego Majestat, prosimy w wielu potrzebach 
w uniżeniu i dziękujemy. 

Gdybyśmy w życiu modlili się wyłącznie za siebie, 
nasza modlitwa sądzę, byłaby niedoskonała. Nikt z nas 
nie jest samotną wyspą. Jesteśmy wspólnotą. Dlatego 
ważna jest modlitwa wstawiennicza. Praktykujemy 
ją jako modlitwę indywidualną jak i wspólnotową, gdy 
gromadzimy się na Mszy świętej, na spotkaniach grup 
modlitewnych, czy pielgrzymkach, nabożeństwach, 
nowennach. W modlitwach zanosimy nasze sprawy 
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najwyższego pasterza. Świadomość, że jego imię jest 
na ustach modlącego się Kościoła, pomaga mu w peł-
nieniu jego trudnych zadań Modlitwa wstawiennicza 
obejmuje również kapłanów, diakonów jak i cały lud 
odkupiony, choć nie wymienia się imion. W ten sposób 
wszyscy ochrzczeni mamy udział w każdej Eucharystii 
sprawowanej gdziekolwiek. Także wszyscy jesteśmy 
otoczeni modlitwą. Zawsze w czasie Mszy św. ktoś za 
nas się modli. My również będąc na Eucharystii pole-
cajmy Bogu każdego wierzącego w Chrystusa – tego 
z naszej wioski i tego, który mieszka daleko – w Azji 
czy Afryce, gdziekolwiek.

W każdej Mszy świętej kapłan modli się za zmarłych 
(nawet gdy intencja jest za żywych). „Pamiętaj także 
o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli 
z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy 
w Twojej łasce odeszli z tego świata.” Inna modlitwa 
ma podobne brzmienie: „Przyjmij do swojego Króle-
stwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, 
którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.”

Uczestniczący w liturgii mają okazję dołączyć do 
modlitwy imiona zmarłych bliskich. Niektóre inten-
cje Mszy za zmarłych, bywają sformułowane niezbyt 
fortunnie, np.: „za dusze, o których nikt nie pamięta.” 
Kościół nie zapomina o nikim. Swoich prapradziadków 
może już nikt nie pamiętać, ale Kościół zawsze obej-
muje ich swoją modlitwą. Nie ma zmarłych, o których 
nikt nie pamięta. 

Od VII w. istnieje w Kościele zwyczaj odprawiania 
Mszy gregoriańskich, zapoczątkowany przez papieża 
Grzegorza Wielkiego. Tej praktyce odprawiania Mszy 
św. za zmarłego przez trzydzieści kolejnych dni zawsze, 

Z okazji Dnia Imienin  
składamy gorące życzenia naszemu Pasterzowi
Ks. Proboszczowi, Kanonikowi Andrzejowi,

by Bóg uzbroił Go w cierpliwość  
i wyrozumiałość wobec naszych słabości,  

by dał Mu łaskę zdrowia,
by mógł być światłym przewodnikiem

na drogach naszych zwątpień i załamań
Życzymy Księdzu  

obfitych Darów Ducha Świętego

Parafianie
i Redakcja Anioła Kończyckiego

aż po dzień dzisiejszy przypisywano szczególną sku-
teczność.

Liczne wypominki z imionami zmarłych odczy-
tywane w Dzień Zaduszny czy w Wielkim Poście są 
dowodem na to, że Kościół Pielgrzymujący na ziemi 
wspiera swoją modlitwą dusze pokutujące w czyśćcu. 

Nigdy nie zapomnę prośby o modlitwę, z którą 
zwrócił się do kilku osób (również do mnie) ks. Mar-
cel – wikariusz. Prosił, aby się modlić o szczęśliwe 
rozwiązanie pewnej – Bogu tylko wiadomej sprawy. 
Zrazu taka prośba mogłaby się wydawać niejasna. Po 
głębszym przemyśleniu dochodzę do przekonania, że 
my nie musimy wiedzieć, kogo nasza modlitwa ma 
dotyczyć. Dwie rzeczy są pewne: jedna – że Bóg wie, 
a druga – że ktoś oczekuje naszej modlitwy. Dlatego, 
wydaje mi się piękną taka modlitwa, kiedy modlimy 
się o jakieś dobro osoby czy osób. Chodzi o bezintere-
sowność takiej modlitwy. Po kilkunastu dniach ksiądz 
oznajmił nam, że sprawa, którą polecaliśmy Bogu, 
skończyła się szczęśliwie. Może ktoś powie: przypadek! 
Ale właśnie w codziennym życiu mamy mnóstwo takich 
szczęśliwych przypadków. Zastanowić się trzeba, czy 
nie zawdzięczamy ich czyjejś modlitwie. 

Podobną modlitwą wstawienniczą jest Modlitwa 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podejmujący 
się tej modlitwy modlą się codziennie przez dziewięć 
miesięcy o szczęśliwie przyjście na świat dziecka, 
którego życie w łonie matki jest zagrożone. Bóg sam 
wybiera dziecko, za które się modlą. Nie znają ani jego 
narodowości, ani płci, ani wyznania. Ufają Bogu, że imię 
uratowanego dziecka poznają, gdy odejdą z tego świata.

Józef
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„NIE DAMY POGRZEŚĆ MOWY”

„Nie damy pogrześć mowy”

Polaków. Do wrzesińskiej szkoły, 20 maja 1901 roku, 
o godzinie 10. przybył, wezwany przez rektora Fedt-
ke’go, inspektor szkolny – dr Winter. Dwadzieścioro 
sześcioro uczniów zatrzymano w areszcie i polecono 
im w ciągu dwóch godzin nauczyć się po niemiecku 
pieśni Kto się w opiekę. W południe, kilkoro dzieci wy-
konało zadanie i zostało wypuszczonych. Czternaścioro 
jednak nadal strajkowało. Dla nich, inspektor Winter 
zarządził jeszcze surowszą karę chłosty: od czterech 
do ośmiu uderzeń – „dziewczęta po rękach, chłopcy 
po siedzeniu” – jak zapisano później w oficjalnym pro-
tokole. Dzieci bił najsilniejszy z nauczycieli – Johann 
Schölzchen, w obecności Feliksa Koralewskego. Gdy 
jednego z chłopców katowano, wołał, płacząc: „Jeszcze 
Polska nie zginęła”.

„Wolę widzieć moje dziecko martwe”
Krzyki i zawodzenia bitych dzieci były tak głośne, że 

przed budynkiem szkoły zebrało się od stu do dwustu 
osób. Oburzeni rodzice i inni mieszkańcy Wrześni zaczęli 
wygrażać nauczycielom–katom, a gdy zmaltretowani 
i zapłakani uczniowie wyszli na ulicę, a niektórzy mieli 
tak spuchnięte ręce, że książki mogli trzymać tylko pod 
pachą, zdesperowani ludzie obrzucili szkołę kamienia-
mi, a kilkunastu siłą wdarło się do budynku. Rodzice 
stanowczo zażądali przerwania wykonywania kary, ale 
Winter, który czuł się „osobliwie powołanym wytrwać 
mężnie na zajętym przez się posterunku i stoczyć bój 
w obronie honoru zagrożonej niemieckiej władzy” 
polecił kontynuować chłostę. Zdenerwowane kobiety 
zmusiły go jednak do zaprzestania bicia. Najwięcej 
energii i determinacji wykazała żona miejscowego 
murarza, Nepomucyna Piasecka, główna oskarżona 
w późniejszym procesie, która drewniakami tłukła po 
głowie Koralewskiego. Jedna z matek wołała: „Wolę 
widzieć moje dziecko martwe, niżby miało uczyć się 
religii w języku niemieckim”. Do kompromisowego 

Położona w Wielkopolsce, 50 kilome-
trów od Poznania, Września, na początku 
XX wieku liczyła ponad 5 tysięcy miesz-
kańców, w zdecydowanej większości Pola-
ków. Przy ulicy Kościelnej znajdowała się 
w miasteczku Katolicka Szkoła Ludowa, 
do której w roku szkolnym 1901/1902 
uczęszczało 651 uczniów, w tym dziewięt-
naścioro dzieci narodowości niemieckiej. 
Placówka miała sześć klas, przy czym 
naukę rozpoczynano w klasie VI (najniż-
szej), a kończono w klasie I. Podobnie jak 
w całej prowincji poznańskiej, od 1873 
roku językiem wykładowym w szkole był 
niemiecki, a po polsku nauczano tylko 
religii i śpiewu kościelnego. 

„Jeszcze Polska nie zginęła”
Jesienią 1900 roku, po objęciu urzędu kanclerskiego 

przez Bernharda von Bülowa, antypolski kurs władz 
pruskich uległ zaostrzeniu. Od nowego roku szkolnego 
1901/1902, zaczynającego się 1 kwietnia 1901 roku, 
zaborca nakazał w dwóch najwyższych klasach (I i II) 
nauczanie religii w języku niemieckim i polecił zakupić 
dla biedniejszych uczniów niemieckie katechizmy. Gdy 
podręczniki dotarły z opóźnieniem do szkoły, część 
uczniów klasy I odmówiła ich przyjęcia, inni zostawili 
je na ławkach lub oddali nauczycielowi następnego 
dnia. Jedna z uczennic, Bronisława Śmidowicz wspomi-
nała potem, że „wiedziona jakimś niewytłumaczalnym 
odruchem chwyciła książkę przez fartuszek”, aby „nie 
splamić” sobie nią rąk. Dzieci w porozumieniu z rodzi-
cami zastosowały bierny opór, odmawiając na lekcjach 
religii udzielania odpowiedzi po niemiecku. Na pytania 
nauczycieli, dlaczego nie chcą odpowiadać w języku 
niemieckim, uczniowie mówili: „Jesteśmy Polakami 
i nie będziemy odpowiadać w języku niemieckim na 
lekcjach religii”. Gdy rektor, czyli kierownik szkoły, 
Bernhard Fedtke wmawiał dzieciom, że są Niemcami 
i że powinny być z tego dumne, jedna z dziewcząt 
oświadczyła: „Jesteśmy tylko poddanymi Rzeszy nie-
mieckiej, ale jesteśmy Polakami”, a inny uczeń, Bronisław 
Klimas, zapytany na lekcji, jaka jest barwa narodowa, 
odpowiedział bez wahania: „Nasza barwa narodowa 
jest biała i czerwona, a pruska biała i czarna”. 

Protest rozwścieczył pruskich nauczycieli tak, że 
spróbowali go złamać siłą. Najpierw, 2 maja 1901 roku, 
Feliks Koralewski użył chłosty wobec najbardziej opor-
nych, Bronisławy Śmidowicz i Stanisława Jerszyńskiego; 
potem 10 i 13 maja zastosowano areszt i ponownie 
chłostę, które jednak nie wpłynęły na zmianę postawy 
uczniów. W obronie dzieci stanęli rodzice.

Ponieważ władze zaczęły się obawiać, że strajk 
rozszerzy się na inne miejscowości, postanowiono 
użyć zdecydowanej siły i w ten sposób złamać opór 
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KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ „JONASZ”

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ 
„JONASZ”

Dnia 27 lutego br. w naszej pod-
stawówce odbył się etap rejonowy 
XXII Międzynarodowego Ekume-
nicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
„Jonasz”. Wśród uczestników naszej 
szkoły, z testem zmierzyli się rów-
nież uczniowie szkoły z Pogwizdowa.  
Tegoroczną lekturą konkursu jest 
Ewangelia wg. św. Łukasza. Nasi ucznio-
wie poradzili sobie bardzo dobrze i do 
etapu finałowego, który odbędzie się 
w Bielsku-Białej zakwalifikowały się 
następujące osoby (kolejność wg. licz-
by zdobytych punktów): Paweł Stoszek 
z kl. 6, Kacper Czendlik z klasy 8 oraz  
Mateusz Bystranowski – również 
z kl. 6. Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim, którzy zmierzyli się z trudnym te-
stem a finalistom życzymy powodzenia 
w ostatnim etapie zmagań biblijnych.

Marcelina Bortlik

rozstrzygnięcia sprawy próbował namawiać powszech-
nie szanowany piekarz, Stanisław Śmidowicz, ojciec 
Bronisławy, ale Winter wypędził go ze szkoły i we-
zwał policjantów, którzy siłą usunęli manifestantów 
z budynku, a zawzięty pruski inspektor kazał jeszcze 
wymierzyć karę chłosty pozostałym dwóm chłopcom 
i wypuścić ich tylnym wyjściem ze szkoły.

Protestujących, na krótko, rozgonił ulewny deszcz, 
lecz po południu ludzie ponownie wyszli na ulice. 
Opuszczających szkołę, po skończonych lekcjach, na-

uczycieli obrzucili wyzwiskami. Żandarmi notowali 
tymczasem nazwiska uczestników protestu. Dopiero 
po godzinie 17. część manifestantów rozeszła się do 
domów, przede wszystkim dzięki wezwaniom księży: 
proboszcza Stanisława Łabędzkiego i wikarego Jana 
Laskowskiego, którzy przyszli przed szkołę. Następnego 
dnia doszło jednak znowu do podobnej manifestacji, 
a strajk dzieci nie został przerwany, ale nawet się na-
silił. Największy zasięg miał w zimie roku szkolnego 
1901/1902, kiedy objął 158 uczniów i uczennic. 

Joanna Wieliczka–Szarkowa
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CZAS PODSUMOWAŃ I REFLEKSJI

CZAS PODSUMOWAŃ I REFLEKSJI
„Szkoła” – jaka jest właściwa definicja słowa? Więk-

szość uczniów przywołuje następujące określenia: stres, 
zmęczenie, monotonia, sprawdziany, wymagania, ocze-
kiwania, nieadekwatny stosunek ilości godzin nauki do 
godzin snu. Mogłabym tak długo wyliczać. Na wstępie 
warto zauważyć, że dość ironiczna jest etymologia 
słowa, mianowicie termin szkoła – ze starogreckiego 
„skholē” - oznacza spokój oraz czas wolny spędzony 
na nauce. Obecnie oświata uznaje jednak nieco inne 
metody za słuszne i w następstwie edukacja stała 
się obowiązkową częścią naszego życia, a spokojny 
i twórczy sposób spędzania czasu został zepchnięty 
na drugi plan. 

Nie jestem typem ,,kujona, grzecznej uczennicy”. 
Raczej moją egzystencją kieruje na ogół bunt. Z tego 
też powodu zmieniałam parokrotnie szkoły ponadgim-
nazjalne. W każdej z nich ,,patrzono na mnie z góry”, 
nieraz niesprawiedliwie oceniano bądź bezpodstaw-
nie krytykowano. Zastanawiałam się czy jest miejsce, 
w którym będę osobą, a nie numerkiem w dzienniku, 
szkoła, w której mogłabym rozwijać poczucie wartości 
zamiast słuchać przysłowiowego ,,nie dasz rady”. Im-
plikacja podpowiedziałaby mi, że Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące, do którego trafiłam w ostatecznym 
rozrachunku, będzie takie jak poprzednie placówki. 
Jednak szkoła ta z pewnością jest wyjątkowa! To w niej 
trafiłam do 10-osobowej klasy (poprzednie liczyły ok. 
30 osób). Nie nazwano mnie ,,tą nową”, dla koleżanek 
i kolegów byłam jednostka wartościową. Wyciągnięto 
do mnie pomocną dłoń i zaproponowano rozwiązanie 
dla wcześniejszych problemów. Oczywiście spotyka-
łam się z trudnościami, bo nigdy nie byłam najlepsza 
uczennicą, jednak zawsze mnie wspierano. Czuję, że 
jestem pod opieką nauczycieli, którzy  inspirują, mo-
tywują oraz angażują się w wykonywaną pracę z pa-
sją. Dyrekcja wychodzi z inicjatywą proponując wiele 
niekonwencjonalnych spotkań oraz ciekawe programy 
wycieczek. Dzięki temu nie nabywamy wiedzy jedynie 
teoretycznie, ale również praktycznie. Nawet zbliżająca 
się wielkimi krokami matura mnie nie przeraża. Myślę, 
że przygotowano mnie dobrze do radzenia sobie ze 
stresem. 

W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym dowie-
działam się również, że wykłady nie muszą być nudne. 
Poza fascynującymi filozoficznymi debatami prowa-
dzonymi przez profesorów naczelnych uniwersytetów, 
w placówce miałam możliwość wysłuchania historii 
ludzi osiągających ogromne sukcesy. Wycieczki orga-
nizowane przez szkołę nie ograniczają się do jednego 
wyjazdu w ciągu trzech lat do pobliskiego miasteczka. 
Śmiało mogę powiedzieć, iż Katolik powoli podbija 
Europę! Wyjazdy te dają przede wszystkim szansę na 
sprawdzenie kompetencji językowych. 

Trzeba zaznaczyć, że motywem przewodnim, którym 
kierowałam się przy wyborze szkoły ponadgimnazjal-
nej, była okazja dostosowania rozszerzeń do własnych 
zainteresowań. Duża ilość szkół narzuca fakultety, zaś 
w KLO można tworzyć najróżniejsze kombinacje. 

Moje rozważania zakończę próbą stworzenia definicji 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Można ją za-
wrzeć w jednym jakże wymownym zdaniu: ,,całkowite 
przełamanie konwencji i jednocześnie powrót do antycznego 
konceptu tej instytucji”. Cieszyńska placówka, której już 
za niedługo będę absolwentką (a przynajmniej mam taką 
nadzieję ), idealnie wpisuje się w schemat nowej epoki  
szkolnictwa. Epoki, w której dba się o rozwój młodego 
człowieka, pozwala mu się na wybór oraz indywidualizm. 

 uczennica KLO

KLO – SZKOŁA MOŻLIWOŚCI!
Powiat cieszyński posiada bogatą ofertę edukacyjną 

szkół ponadgimnazjalnych. Dlaczego warto więc zdecy-
dować się na Katolickie Liceum Ogólnokształcące? 
Wyróżnia nas przede wszystkim to, że jesteśmy szkołą 
o profilu ogólnym. Absolwent szkoły podstawowej/
gimnazjum ma więc możliwość wyboru rozszerzenia 
z przedmiotu wiodącego na studiach. Ponadto przy-
wiązujemy dużą wagę do kształcenia językowego. 
Dowodem na to są sukcesy, jakie uczniowie odno-
szą w konkurach i olimpiadach. Szansą na rozwój, 
,,podszlifowanie języka”, są także coroczne wyjazdy 
zagraniczne na rekolekcje oraz wyjazdy zagraniczne 
w ramach realizacji projektów unijnych. 

W Katolickim Liceum ogólnokształcącym dużą wagę 
przywiązujemy do pielęgnowania wartości etyczno-
-moralnych. Młodzież bierze udział w wielu akcjach 
charytatywnych, aktywnie działa na rzecz środowiska 
lokalnego. Dodatkowym walorem placówki jest wy-
jątkowa atmosfera, którą tworzą partnerskie relacje 
nauczyciel–uczeń. U nas każdy wychowanek może 
liczyć na indywidualną pomoc i wsparcie emocjonal-
ne. Najlepszą okazją na zapoznanie się z szczegółową 
ofertą edukacyjną jest Dzień otwarty, który odbędzie 
się 25 kwietnia 2019 r. Zapraszamy!
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PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE I CHORWACJI 2019

    
  

 
 
 

   *************  ************* 

 

                                      
Chorwacja–Republika Chorwacji – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem 

Adriatyckim i graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. 
Od południowego zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. Od 1 lipca 2013 należy do Unii Europejskiej jako 28 członek wspólnoty. 
Tym razem wyruszamy z różnymi intencjami; prośbami i podziękowaniami do Matki Bożej Królowej Pokoju, a przy okazji do innych 
ważnych sanktuariów Chorwacji, które to w sposób namacalny utwierdzają nas i pogłębią nasza wiarę, nadzieję i miłość…!!! 
Program Pielgrzymki: 
Dzień 1   POLSKA - LUDBREG 
wyjazd z Polski; 22:30 (Bielsko-B, Makro), 23:00 Skoczow  
Przejazd przez Słowację, Węgry do Chorwacji.  
Dzień 2  LUDBREG  - MEDJUGORJE 
- Ludbreg- Nawiedzenie Sanktuarium Najświętszej Krwi   
 Chrystusa, 
-Przejazd do Medjugorja.  
-Zakwaterowanie, Kolacja i nocleg w Medjugorju.  
Dzień 3-7 MEDJUGORJE 
» w tych dniach będziemy uczestniczyć w uroczystościach,  
   modlitwach i rozważaniach oraz zwiedzać miejsca związane  
   z Objawieniami M. B. - Królowej Pokoju: 
» codzienne uczestniczenie w nabożeństwie wieczornym w   
   Medziugorju; 17:00 – Różaniec Św, 18:00 - Msza Św.,  
   Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,  
» Adoracja Najświętszego Sakramentu 
» 13:00-Msza Św. w j. polskim, 

» w piątki - adoracja Krzyża, 
» wyjście na Górę Objawień - Różaniec, 
» wspólne wyjście na Kriżevac - Droga Krzyżowa, 
» spotkanie we Wspólnocie Cenacolo*, 
» spotkanie, z którymś z ojców franciszkanów*, 
* spotkania są uwarunkowane obecnością w/w osób  w Medziugorju. 
  Kolacja i nocleg w Medjugorju. 
Dzień 8 MEDJUGORJE - MAKARSKA- VEPRIC (Lourdes)  
- śniadanie, pożegnanie z Medjugorjem,  
- wyjazd na Makarską Rivierę - wizyta Chorwackim Lourdes   
  (Vepric)-Msza Św. 
- odpoczynek nad morzem - czas wolny, plażowanie lub/i rejs  
  Statkiem na wyspę Brać (Fish Picnic fakultatywnie=25 euro/os) 
- w godz. popołudniowych wyjazd w kierunku kraju 
Dzień 9- CHORWACJA–POLSKA 
- przyjazd do Polski w godz. przedpołud.

 
TERMIN:   10 - 18. 10. 2019     CENA: 599 PLN+199 € (min 45 uczestników!!!) 
       Cena:599zł+215€;37-44uczest., Cena: 599zł+235€; 27-36uczest.,  
Świadczenia: 
- przejazdy autokarem LUX (klimatyzacja, video, wc, barek) 
- noclegi  w hotelach*** (pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami)  
- śniadania i obiadokolacje w miejscach noclegów    
- pilot na trasie    
- ubezpieczenie KL+NW 

Uwagi: 35€ + 7€ /Msze Św/= 42 €/os (Obligatoryjnie!!! w Autokarze)  
-tj. 35€; bilety wstępu, opłaty turystyczne BiH i Chorwacja, klimatyczne, tax-y,   
 Check-point-y, lokalni przewodnicy, itp.+ 7€ /30 Mszy Św./ 
- Program ma charakter ramowy, kolejność może ulec zmianie.

             *Medjugorie, ... radio lub telefon z radiem z zakresem fal UKF na częstotliwości 92,7 MHz  
Zgłoszenia przejmuje:   Ks. Proboszcz-Andrzej Wieliczka,  tel. 33/ 856 93 10 (Kończyce  Wielkie),    

P. Lidia Wajdzik -ADŚ, tel. 794 423 362 lub 696 852 632,  e-Mail: lidiawajdzik@wp.pl 
 

    
Pielgrzymka jest czasem zwiedzania, radości i modlitwy, a zarazem to czas  zbliżania się do Boga i drugiego człowieka.   
   Niech czyste sumienie pozwoli każdego dnia  przyjmować Komunię Św. 

 „Przechodzić przez świat jak pielgrzym, który myśl swoją ciągle kieruje do celu -do Boga”                     

* * *  www.PielgrzymkiDoMiejscSwietych.com * * *         
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OGŁOSZENIA

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W środę, 1 maja wspominamy w liturgii Św. Józefa, 

rzemieślnika. Modlimy się o poszanowanie każdej 
ludzkiej pracy, ale pamiętamy także o tych, którzy 
pracy zostali pozbawieni. W tym dniu rozpoczyna-
my maryjne nabożeństwa majowe. Nabożeństwa 
majowe codziennie o godz. 16.30.

2. W piątek, 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 środę, 8 maja przypada liturgiczna uroczystość 
Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski. W tym dniu o godzinie 10.00 w ko-
ściele katedralnym Św. Mikołaja w Bielsku – Białej, 
J. E. Ksiądz Biskup Roman Pindel udzieli święceń 
diakonatu akolitom naszej diecezji. 

4. W niedzielę, 12 maja – uroczystość I Komunii św. 
O godz. 11.00 – Msza św. w intencji dzieci, które po 
raz pierwszy będą w pełni uczestniczyć we Mszy 
św. oraz ich rodziców.
O 16.00 – nabożeństwo majowe z udziałem dzieci 
I-szo Komunijnych.
Spowiedź dzieci w sobotę, 11 maja o godz. 10.00. 
W ramach Białego Tygodnia dzieci przez cały tydzień 
będą przychodziły do kościoła w bieli, uczestni-
cząc w nabożeństwach majowych i Mszach św. 
wieczornych. 

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

6. W sobotę, 25 maja o godz. 10.00 w kościele katedral-
nym Św. Mikołaja w Bielsku-Białej J. E. Ks. Biskup 
Roman Pindel udzieli diakonom naszej diecezji 
święceń prezbiteratu. Wśród kandydatów jest rów-
nież diakon Maciej Stoły. Kandydatów do święceń 
polecamy Panu Bogu w modlitwie.

7. W niedzielę, 26 maja, o godz. 11.00 Ks. neoprezbiter 
Maciej Stoły odprawi Mszę św. prymicyjną. W tym 
dniu modlimy się też za wszystkie Matki z okazji 
ich święta.

8. W poniedziałek, wtorek i środę VI tygodnia wielka-
nocnego przypadają Dni Modlitw o urodzaje. W Pol-
sce noszą one nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ 
procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do 
przydrożnych krzyży. Kościół modli się o błogosła-
wieństwo w każdej ludzkiej pracy.
27.V. – poniedziałek – 17.00 – w okresie zasiewów 
– procesja do kapliczki p.p. Łazarzów.
28.V. – wtorek – 17.00 – o uświęcenie pracy ludz-
kiej – procesja do Krzyża i kapliczki przy ul. Długiej 
– Os. ,,Karolinka"
29.V. – środa – 17.00 – za głodujących – procesja 
do Św. Jana Nepomucena

INTENCJE MSZALNE
01.05.2019 Środa Wspomnienie Św. Józefa, 

Rzemieślnika
12.30 Ślub rzym.: Michalina Borski – Sławomir Jur-

kowski 
16.00 Rudnik: Z okazji 18 urodzin Mariusza podzię-

kowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego oraz 
opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Antoniego Kuchejdę w 10 rocznicę śmierci, 

syna Zbigniewa, siostrę Marię, braci Stanisła-
wa i Karola, rodziców, teściów; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

02.05.2019 I Czwartek Wspomnienie 
Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Józefa, Marię, Piekar, rodziców,  

++ Karola, Stanisława i Annę Żbel.
 2. Za + Stanisława Botorek, ++ z rodzin Botorek, 

Kołodziej i Kałuża.

03.05.2019 I Piątek – UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ 
POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI

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

 9.30 Rudnik: O radość wieczną dla + wujka Adriana 
Klocka, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Bożą 
Opatrzność dla całej rodziny.

11.00 1. W intencji tegorocznych maturzystów z prośbą 
o Światło Ducha Świętego na czas egzaminów.

 2. Za + Bronisławę Klocek – od bliskich sąsia-
dów z ul. Młyńskiej.

16.30 Majowe

04.05.2019 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokala-

nemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Leszka Pawłowskiego w 10 rocznicę 

śmierci, bratową Annę, rodziców Herminę i Zyg-
munta, ++ z rodzin Pawłowski i Wawrzyczek.

 2. Za + Renatę Kohut – od Personelu Chorób 
Wewnętrznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

05.05.2019 III NIEDZIELA WIELKANOCNA
 7.30 Z okazji 80 urodzin Zofii z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie w dalszym życiu.  

 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. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
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9.30 Rudnik: Za + męża Adolfa Kałużę w 9 rocznicę 
śmierci, syna Józefa, ojców, + Alojzję Tomaszko, 
3 mężów, teściów Justynę i Wiktora; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

11.00 W intencji dzieci I – szo Komunijnych i ich ro-
dziców.

16.00 Majowe – z udziałem dzieci I – szo Komunijnych 
17.00 Za ++ dziadków Karola, Anielę Sufa, Mateusza, 

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

13.05.2019 Poniedziałek – Dzień Fatimski
17.00 Za + Franciszka Chmiel w 20 rocznicę śmierci, 

++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; 
domostwo do Opatrzności Bożej. 

 Nabożeństwo Fatimskie – procesja do kaplicy 
Opatrzności Bożej

14.05.2019 Wtorek ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, 
APOSTOŁA

 8.00 Za ++ Jana Kamińskiego, Zofię Bijok, Oliwiera 
Zbijowskiego, ++ z rodzin Bijok, Kamiński, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Emilię, Józefa Wawrzyczek, córkę Marię, 

zięciów Pawła, Bolesława i Franciszka, wszyst-
kich ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

15.05.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Józefa, Bronisławę Wawrzyczek, 

ich rodziców, Gustawa, Tadeusza Wawrzyczek, 
Antoninę, Stanisława Sztuchlik, Antoninę Sto-
szek, Antoninę, Henryka Tomica, Barbarę, Fran-
ciszka Filipek.

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Alojzego Handzel, syna Teofila, żonę Zo-

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

16.05.2019  Czwartek ŚWIĘTO 
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA 
I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI

16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Albinę, Leopolda Dworok, rodziców, 

rodzeństwo z obu stron, Stanisława Kwik,  
++ z rodzin Dworok, Kwik, Kwiczala; za rodzinę 
do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Gizelę Galganek, ++ z rodziców i ro-
dzeństwo.

21.00 Apel Jasnogórski

17.05.2019 Piątek
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Jana Hanzel, jego rodziców, 

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

16.30 Majowe 
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Helenę Smelik w 6 rocz-

nicę śmierci, jej męża Karola, rodziców, teściów, 
+ Alojzego Kula, ++ z rodzin Smelik, Chwolek, 
Czendlik i Rychły; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 
Opatrzności Bożej dla Jana z okazji 60 urodzin.

11.00 1. W intencji Członków OSP – Kończyce Wielkie 
i ich rodzin.

 2. Za ++ Annę, Władysława Łapuszek, rodzi-
ców, dziadków, Teresę, Ryszarda Typel, dusze 
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

16.30 Majowe
17.00 Z okazji 18 urodzin Justyny z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdro-
wie w dorosłym życiu.

06.05.2019 Poniedziałek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Czesława Stoły w 17 rocznicę śmierci, 

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

07.05.2019 Wtorek
 8.00 Za ++ Otylię, Antoniego Wieliczka.
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, 

Stanisławę, + o. Ottona

08.05.2019 Środa UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA 
I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA 
POLSKI

16.00 Rudnik: Za ++ Józefa, Romana i Bronisława 
Staniek, Ludwika i Małgorzatę Mikołajczyk,  
++ dziadków z obu stron.

16.30  Majowe
17.00 Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, synów 

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

09.05.2019 Czwartek 
16.30 Majowe
17.00 1. Za + Jadwigę Kołatek w 1 rocznicę śmierci. 
 2. Za ++ Annę i Alojzego Szajter, Karola Żyłę, 

syna Edwarda, Marię i Józefa Szajter, ich synową 
Marię, ++ Księży Proboszczów z naszej Parafii.

10.05.2019 Piątek
16.00 Rudnik : Za ++ Zofię, Franciszka Machej, zięcia 

Władysława; domostwo do Opatrzności Bożej
16.30 Majowe
17.00 Msza św. szkolna: Za + ojca Antoniego Tymon, 

++ dziadków z obu stron – od dzieci.

11.05.2019 Sobota
 8.00 Za ++ Eugeniusza, Marię, Emila i Elżbietę Jur-

gała, Annę i Jana Kabiesz, ++ pokrewieństwo.
16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Franciszka Kłósko, Helenę, Erwina 

Herman; domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. Za + Otylię Wieliczka – od wychowanków 

Szkoły Podstawowej w Bąkowie z rocznika 
1960 – 1968.

12.05.2019 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.30 Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Broni-

sława, Justynę i Franciszka Wawrzyczek, Emilię 
i Józefa Pupek, brata Władysława wszystkich 
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
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18.05.2019 Sobota
8.00 W intencji Krzysztofa i Małgorzaty w rocznicę 

ślubu oraz ich dzieci z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo.

16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Zofię Żyła, męża Józefa, syna Edwarda.
 2. Za + Irenę Basiak – od całej rodziny Dalach.

19.05.2019 V NIEDZIELA WIELKANOCNA 
 7.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki 

z okazji urodzin.
 9.30 Rudnik: Za ++ Rozalię, Władysława Tomica, 

Leopoldynę, Franciszka Winkler, ich rodziców, 
rodzeństwo; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ Marię, Franciszka Parchański, synów 
Emila i Franciszka, ++ z rodzin Tomica i Par-
chański, Zofię Durczok, jej męża; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

16.30 Majowe 
17.00 Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława 

Mołek, ++ z rodzin Urbaniec, Konig, Kamiński 
Mołek, Ryszka, Kareta.

20.05.2019 Poniedziałek
16.30 Majowe
17.00  Za ++ Wiktorię, Alojzego Botorek, ++ rodzinę 

Botorkową i Trojanową.

21.05.2019 Wtorek
 8.00 Za + Karola Czendlik – od rodziny Marii i Fran-

ciszka Wawrzyczek i rodziny Machej.
16.30 Majowe
17.00 Za + Feliksa Stoły – od rodzin Smelik i Kula. 

22.05.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Monikę Matuszek w rocznicę 

śmierci, męża Jana, córkę Helenę, zięcia Józefa, 
+ Zdzisława Werłos, ++ z rodziny Matuszek; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Elżbietę, Karola Franiok, Marię, Andrzeja 

Sosna, ++ z rodziny Domasłowski; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.05.2019 Czwartek
16.30  Majowe
17.00 1. Za + Józefa Pupek, rodziców, ++ Jana i Emilię 

Sznajder. 
 2. Za ++ Erwina Matuszek, żonę Monikę, ro-

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

24.05.2019 Piątek Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożycielki Wiernych

16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Stefanię, Alojzego Tomi-
ca, Marię, Alojzego Wawrzyczek, ++ z rodziny; 
domostwo do Opatrzności Bożej

16.30 Majowe
17.00 Za ++ rodziców Helenę, Alojzego Drobek, Elż-

bietę, Józefa Staroń, braci Tadeusza i Franciszka, 
siostrę Małgorzatę, szwagra Teodora, bratową 
Walerię, dusze w czyśćcu cierpiące; za rodzinę 
do Opatrzności Bożej. 

25.05.2019 Sobota
 8.00 Za + Wiesławę Nieckuła – od koleżanki z rodziną.

16.30 Majowe
17.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Józefa Kajstura, rodzi-

ców z obu stron, ++ z rodzin Stokłosa, Kajstura, 
+ Ludwika Hanus, Wandę Gremlik, ++ z rodzin 
Niemczyk, Ryszka, + Stanisława Mołek, Jana 
Kamińskiego, Anielę Sterkowiec, Krzysztofa 
Klocek, jego mamę Bronisławę, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii oraz o błogosławień-
stwo Boże dla rodziny. 

26.05.2019 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
 7.30 Za ++ Elżbietę, Erwina Machej, Antoniego Brodocz.
 9.30  Rudnik: Za ++ rodziców Julię, Józefa Ogrocki, 

Marię, Józefa Machej, 2 braci Władysława i Sta-
nisława, bratową Bronisławę, ++ dziadków z obu 
stron, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Msza św. Prymicyjna Ks. Neoprezbitera  
Macieja Stoły.

16.30 Majowe 
17.00 Z okazji 1 rocznicy ślubu Barbary i Dawida 

z podziękowaniem za dotychczas otrzymane 
łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławień-
stwo na dalsze wspólne lata.

27.05.2019 Poniedziałek DNI KRZYŻOWE
17.00 Za ++ Alojzję, Józefa Czakon, Marię, Karola 

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

 Majowe – procesja do kapliczki p.p. Łazarzów

28.05.2019 Wtorek  DNI KRZYŻOWE
 8.00 Za ++ Filipinę, Antoniego Felińskich, rodzeń-

stwo, ++ z rodzin Feliński i Wiatr; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

17.00 Za + Karola Czempiel w 2 rocznicę śmierci,  
++ z rodzin Pinkas i Czempiel.

 Majowe – procesja do Krzyża i kapliczki przy 
ul. Długiej

29.05.2019 Środa DNI KRZYŻOWE 
Wspomnienie Św. Urszuli 
Ledóchowskiej, dziewicy

16.00 Rudnik: Za + Karola Czendlik – od rodziny Tengler.
17.00 Za ++ Annę, Ferdynanda Bierski, córkę Marię, 

Teofila, Martę Wawrzyczek, syna Władysława, 
zięcia Waldemara, ich rodziców, rodzeństwo, 
całe ++ pokrewieństwo; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 Majowe – procesja do Św. Jana Nepomucena

30.05.2019 Czwartek Wspomnienie Św. Jana 
Sarkandra, prezbitera i męczennika, 
patrona diecezji

17.00 1. Za ++ Genowefę Chwolek, męża Józefa, syna 
Andrzeja, ++ z rodziny.

 2. Za ++ Jana Gremlik w rocznicę śmierci, 
żonę Zofię.

31.05.2019 Piątek  ŚWIĘTO NAWIEDZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

16.00 Rudnik: Za + Małgorzatę Król, ++ z rodzin Król 
i Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Msza św. 6 – tyg.
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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 
Odwiedziny Chorych – w I sobotę,  
4 maja od godz. 9.00
Nabożeństwa majowe – codziennie  
o godz. 16.30

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

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

i doktora Kościoła
03.05. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

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

męczennika, głównego patrona Polski 
14.05. – Święto Św. Macieja, Apostoła
16.05. – Święto Św. Andrzeja Boboli, prezbitera 

i męczennika, patrona Polski
21.05. – Wspomnienie Św. Jana Nepomucena, 

prezbitera i męczennika 
29.05. – Wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, 

dziewicy
30.05. – Wspomnienie Św. Jana Sarkandra, prezbitera 

i męczennika, patrona diecezji
31.05. – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny

OGŁOSZENIA

Spotkania:
SŁUŻBA LITURGICZNA – piątek - po Mszy św.

MINISTRANCI – RUDNIK – środa po Mszy św.

MŁODZIEŻ  – sobota po Mszy św.

WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA – I Sobota  

miesiąca o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 maja (tj. środa)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

04. V. – Domy k/ Zamku – sobota
 Rodziny z Bloku przy ul. Ks. Kukli 24 i 24 A
11. V. – Rodzice dzieci I-szo – Komunijnych
17. V. – Domy k/ Zamku – piątek
 ul. Willowa 9, 11, 16  
 ul. Ks. Kukli 18, 14
24. V. – Lewa Str. Piotrówki – piątek 
 ul. Kościelna 2, 4, 1
 ul. Ks. Olszaka 3, 5
31.V. – Lewa Str. Piotrówki – piątek
 ul. Ks. Olszaka 7, 9, 17, 15, 23 A



Wielki Piątek

Wielka Sobota

Wielki Czwartek



Wiktoria Plisz

Julia Madecka Piotr Kabiesz

Wojciech Miklar

Wiktoria Walica

Paweł LoseMichael Morawiec


