
Święta Maryjo,  

- módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko miłosierdzia,

Matko łaski Bożej,

Matko nadziei,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna...



Wdzięczność jest pamięcią serca,  
dlatego dziękujemy następującym Rodzinom,

które złożyły dar na malowanie kaplicy  
Imienia Najświętszej Maryi Panny w Rudniku

Machej Monika i Jarosław
Stoszek Anna
Rodzina Trylskich
Kłósko Stanisław
Bijok Grażyna i Jan
Gabzdyl Katarzyna i Damian
Walica Anna i Józef
Sufa Maria i Józef
Kłósko Krystyna
Bortlik Bożena i Jan
Bijok Dorota i Andrzej
Koczy Helena i Józef
Czakon Stanisława i Jan
Karas Felicja
Matuszek Aniela
Pala Zofia
Wątroba Maria
Parchański Anna i Jan
Brachaczek Bronisława, Bronisław  
i Elżbieta
Morawiec Mieczysław, Anna  
i Zofia
Chmiel Dorota i Jarosław
Herman Renata i Józef
Pastuszek Katarzyna i Michał
Hanzel Teresa i Mariusz
Kamiński Marian
Brachaczek Bronisława i Władysław

Chrobak Tadeusz

Walica Maria i Władysław

Lenartek Bronisława

Tengler Józef

Tomica Jadwiga

Szczęsny Anna i Wojciech

Żyła Grażyna  i Jan

Rodzina Kołatek

Pszczółka Dariusz

Węglorz Krystyna

Mikszan Alicja i Janusz

Kisiała Maria

Rodzina Jojko

Rodzina Sztymon

Walica Piotr

Tomica Marek

Czakon Mieczysław

Winkler Radosław

Hanzel Bartłomiej

Foltyn Barbara

Stawarczyk Bogdan

Szypuła Anna

Sufa Mariola i Krystyna

Piekar Józef

Lelekowska Beata

Majętny Michał

Dziękujemy także wszystkim  

dawcom anonimowym.

Bóg zapłać wszystkim  

za ofiarne serce!
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MAJ – MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Maj – miesiąc Najświętszej Maryi Panny

przywileje, jakimi została obdarzona przez Boga ze względu na 
Boże Macierzyństwo. Wielu teologów pisało, że jest to piękny 
zbiór komplementów,  które kierujemy w stronę Maryi. Nie 
mamy całkowitej pewności, kiedy i w jakich okolicznościach 
powstała śpiewana przez nas tak chętnie Litania Loretańska. 
Prawdopodobnie jej najstarsza wersja mogła być śpiewana we 
Francji już w XII wieku. Pewne jest natomiast to, że zatwierdził 
ją oficjalnie papież Sykstus V w roku 1578. 
A skąd nazwa „Litania Loretańska. Przydomek „Loretańska” 
otrzymała owa litania od słynnej miejscowości Loretto we 
Włoszech, gdzie była przez wiernych i duchownych  szczególnie 
propagowana oraz odmawiana od około 1531 roku. Prawdo-
podobnie część tytułów Maryi znajdująca się w omawianej 
litanii pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku 
Loretańskiego. Dnia 11 czerwca 1587 roku, papież Sykstus 
V obdarzył „Litanię Loretańską” dwustoma dniami odpustu, 
a  kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. 
Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tek-
ście samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały 
aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: 
Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. 
Później pojawiały się inne wezwania (inwokacje): Królowo 
Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej 
poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju 
(1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), 
Królowo Rodzin (1995).
W Litanii Loretańskiej wyśpiewujemy kolejne tytuły i przymioty 
Najświętszej Maryi Panny. Tytułów oficjalnie zatwierdzonych 
jest 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczy-
stości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii 
dołączono 12 października 1923 roku wezwanie „Królowo 
Polskiej Korony”, które zmieniono po drugiej wojnie światowej 
na bardziej uniwersalny tytuł: „Królowo Polski” (Polska nie 
była już wtedy królestwem).

W tym pięknym miesiącu zapraszamy wszystkich serdecznie 
na nabożeństwa majowe. Wyśpiewujmy z radością te cudowne 
tytuły, jakimi obdarzyliśmy Matkę Bożą w Litanii Loretańskiej. 
Komplementując Ją tymi wezwaniami polecajmy naszej Pani 
Niebieskiej wszystkie nasze codzienne troski i kłopoty,  prośmy 

„Wdzięcznym strumyki mruczeniem, 
Ptaszęta słodkim kwileniem, 

I co czuje, i co żyje, 
Niech z nami sławi Maryję!”

Zacytowany powyżej fragment pochodzi z pieśni 
„Chwalcie łąki umajone”, która jest jedną z ulubio-
nych pieśni maryjnych śpiewanych przez Polaków. 
Powstała ona w pierwszej połowie XIX, a jej autorem 
(chodzi o tekst) jest znany ówcześnie wielki czciciel 
Matki Bożej, jezuita ksiądz Karol Antoniewicz. Szko-
da, że nie znamy kompozytora melodii, która łatwo 
wpada w ucho i sprawiła, że od samego początku 
ludzie tę pieśń pokochali. 
Tak się składa, że najpiękniejsze pieśni maryj-
ne śpiewane są właśnie w maju. Miesiąc ten nie 
przez teologów czy dostojników kościelnych, ale 
przez zwykłych czcicieli Najświętszej Panienki, 
został nazwany Miesiącem Maryjnym. Cudowna 
atmosfera wiosny, budząca się do życia przyroda 
i cud umajonych czyli ukwieconych łąk, pasuje do 
piękna Maryi, zachęcając ludzi do gromadzenia 
się w kościołach, kaplicach i wokół przydrożnych 
kapliczek, aby z miłością wyśpiewać Matce Bożej 
Litanię Loretańską.

Papież Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe 
specjalnymi odpustami, zaś następny papież, Pius IX 
(w roku 1859) oficjalnie zatwierdził obowiązującą 
aż do naszych czasów formę nabożeństwa. Według 
dokumentu papieskiego, wskazania liturgiczne 
dotyczące odprawiania nabożeństwa majowego 
pouczają nas, że powinno ono się składać z Litanii 
Loretańskiej (recytowanej lub śpiewanej), krótkiej 
nauki kapłana (może być w formie czytanki majo-
wej) oraz uroczystego błogosławieństwa Najświęt-
szym Sakramentem.

W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wpro-
wadzili jezuici. Zostało ono po raz pierwszy odpra-
wione w Tarnopolu, w 1838 roku. Kolejny wielki 
czciciel Maryi, ks. Wincenty Buczyński (również 
jezuita), wydał we Lwowie pierwszą książeczkę do 
nabożeństw majowych już w 1839 roku. W poło-
wie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się 
we wszystkich prawie krajach Europy, głównie 
Europy Zachodniej.

Najważniejszą częścią nabożeństwa majowego 
jest Litania Loretańska. Jest ona jednym z najpięk-
niejszych hymnów na cześć Matki Bożej. W litanii 
tej wysławiane są Jej wielkie cnoty i niepowtarzalne 



4
M

aj
  2

02
2 

  A
N

IO
Ł 

 K
O

Ń
CZ

YC
KI

WZROK WIARY – I KOMUNIA ŚWIĘTA

Ją o wstawiennictwo w naszej intencji i uczmy się naśla-
dować Jej świętość, bo jak śpiewamy w innej pieśni („Była 
cicha i piękna jak wiosna”, Maryja to:

„Matka, która wszystko rozumie, 
Sercem ogarnia każdego z nas. 
Matka, zobaczyć dobro w nas umie, 
Ona jest z nami w każdy czas.”

Ks. Mariusz

WZROK WIARY

     I KOMUNIA ŚWIĘTA
Jezu, Ty jesteś tu naprawdę, blisko o jeden tylko krok.
Tyś na ołtarzu w Hostii ukryty, widzi Cię jednak mej wiary wzrok.

Jeden z najpiękniejszych dni w życiu
Drogie dzieci. Ten dzień jest jednym z najpiękniejszych 

w waszym życiu. Tak samo mówią o nim wasi rodzice, 
starsze rodzeństwo, dziadkowie, wszyscy dorośli. Spoty-
kamy się na uroczystej Eucharystii, ponieważ zaprosiliście 
nas, aby podzielić się szczęściem, które staje się 
waszym udziałem. Jest nim spotkanie z Panem 
Jezusem w Komunii Świętej.

Pokochać Jezusa
Przez ostatnie dziewięć miesięcy czę-

sto spotykaliśmy się w kościele, w salce 
katechetycznej, w szkole. Śpiewaliśmy 
pieśni i piosenki religijne, czytaliśmy 
fragmenty Pisma Świętego. Uczyliście 
się pięciu warunków dobrej spowiedzi, 
dziesięciu przykazań Bożych, pięciu przykazań 
kościelnych. Wiele modlitw znacie już na pamięć. 
Całe to przygotowanie miało na celu, abyście jak najlepiej 
przyjęli Pana Jezusa do waszych serc. Chodzi o to, aby 
pokochać Chrystusa i trwać w tej miłości całe życie. I oto 
jesteśmy wszyscy razem na najpiękniejszej modlitwie, 
którą jest Eucharystia, czyli Komunia Święta.

Rodzice: wasze dziecko staje się  
      bardziej dojrzałe

Drodzy rodzice! Jesteście bardzo szczęśliwi, gdyż 
w pewnym sensie wasze dziecko staje się dzisiaj bardziej 
dojrzałe. Od teraz karmić się ono będzie Komunią Świętą, 
czyli Ciałem i Krwią Chrystusa. Jest jeszcze dzieckiem 
– wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale tez z dnia 
na dzień dojrzewa w nim świadomość przynależności 
do wielkiej rodziny, którą jest Kościół katolicki. Dziecko 
wpatruje się w białą Hostię bardziej zmysłem wzroku, 
ale dojrzewa w nim już zmysł wiary, że pod postacią 
małego opłatka ukryte jest coś więcej – wydane za nas 
na krzyżu Ciało Chrystusa.

Łaska wytrwania w wierze
My, dorośli, ufamy wam, drogie dzieci, że przyjmując 

tak wielki dar, wytrwacie w miłości Chrystusa. Wy, drogie 
dzieci, ufacie nam, dorosłym, że pomożemy wam wzrastać 

w wierze. I jedni, i drudzy, ufamy Chrystusowi, że obdarzy 
nas łaską wytrwania w wierze. Naśladujemy w tym św. 
Pawła Apostoła, który głosił Dobrą Nowinę Koryntianom. 
Apostoł ufał Koryntianom, że przyjmą Dobrą Nowinę. 

Umacniał ich na dzień przyjścia naszego Pana, Je-
zusa Chrystusa. Z kolei, Koryntianie ufali 

św. Pawłowi, że jest wiernym świadkiem 
Pana Jezusa.

Pan Jezus przyszedł  
do Tomasza

Nie wiemy, dlaczego Tomasz Apo-
stoł, nie był razem z pozostałymi 
apostołami w Wieczerniku w dniu, 

kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i uka-
zał się im. Skoro Jan tego nie napisał, to 

znaczy, że nie jest to najważniejszy aspekt 
tego wydarzenia. Ważne jest to, że między 

owym wieczorem w dniu zmartwychwstania a spotka-
niem z Jezusem, Tomasz przeżył osiem dni. To doprawdy 
niewiele. Cóż to jest osiem dni? To tydzień i jeden dzień. 
Co się z nim działo? O czym myślał? Co robił przez te 
dni? Gdzie przebywał? Interesuje nas to wszystko, bo 
na pewno takie pytania zadalibyśmy Tomaszowi. Św. Jan 
przekazał nam, że Tomasz nie uwierzył uczniom, którzy 
widzieli Chrystusa po zmartwychwstaniu więc ja przede 
wszystkim postawiłbym mu pytanie: Tomaszu, dlaczego 
nie uwierzyłeś apostołom, ze widzieli zmartwychwsta-
łego Pana Jezusa? Przecież zostaliście wybrani na Jego 
uczniów. Jesteście wspaniałą wspólnotą, przyjaciółmi, 
których łączy Jezus. Co się stało? Nie wiemy, co odpo-
wiedziałby Tomasz.

Pewne jest jednak, że Pan przyszedł do Tomasza, mimo 
jego niewiary – w ósmym dniu od powstania z martwych  
i od razu zwrócił się do swego ucznia, aby użył palca i ręki, 
by przekonać się, że to jest On – Pan żywy i prawdziwy. 
Tomasz widział Chrystusa swymi oczami. Ewangelia nie 
mówi, że apostoł dotykał ran Jezusa. Wprawdzie artyści, 
szczególnie malarze, akcentują ów fragment Ewangelii, 
ale tylko dlatego, że ludzkie zmysły niejako domagają się 
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MODLITWA MAJOWA

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT

potwierdzenia. Niektórym ludziom nie wystarczy przeczy-
tać „Uwaga! Świeżo malowane!” – muszą palcami dotknąć 
pomalowanego miejsca, aby poczuć farbę i samemu się 
przekonać, czy to naprawdę jest świeżo pomalowane.

Pan Jezus przychodzi do nas
Wpatrujemy się dziś w Tomasza Apostoła, które-

go tradycja nazwała „niewiernym”. Podczas spotkania 
z Jezusem uwierzył w Niego, że jest żywy i prawdziwy. 
W kontekście wiary wpatrujemy się także w Apostoła 
Narodów i Koryntian, i jesteśmy pełni podziwu dla nich. 
Koryntianie przyjęli wiarę w Jezusa dzięki nauczaniu św. 
Pawła, który był niezłomny w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Naśladujemy św. Tomasza i św. Pawła, ale jesteśmy 
szczególnie podobni do wierzących Koryntian, bo tak jak 
oni, poprzez wiarę, poznajemy Chrystusa. Nie widzieliśmy 
Go swoimi oczami, a jednak wierzymy w Jego obecność. 
To jest siłą naszej wiary. Z nią przyjmijmy Chrystusa do 
naszych serc.

Drogie dzieci! Oto jest dzień, który dał nam Pan. Ra-
dujemy się wszyscy i wzrokiem wiary wpatrujemy w ta-
jemnice, które są naszym udziałem.

Drodzy Rodzice! Od dzisiaj nasza wspólnota para-
fialna jest bogatsza duchem, bo Trójjedyny Bóg obdarza 
nas szczęściem pełnego uczestnictwa waszych dzieci we 
Mszy Świętej. Wspomagajcie je w rozwijaniu zmysłu wia-
ry. Wspólnie poprzez modlitwę, czytanie Słowa Bożego, 
odkrywanie cudów świata poznawajcie Boga. Bądźcie 
też otwarci na to, co wasze pociechy maja wam o Nim 
do powiedzenia. Niech dobry Bóg obficie błogosławi 
waszym rodzinom.

AW

Modlitwa majowa
zobacz, Matko, przyszła wiosna
dywan kwiecia tkają krosna
pod Twe stopy, by radosna
pieśń zabrzmiała, skoro maj
w najwonniejszy wśród miesięcy
tak kwitnący i dziewczęcy
tyle Zdrowaś chce tysięcy
ofiarować Ci nasz kraj

lecz nie wszędzie tego roku
błękit nieba i potoku
biel stokrotek i obłoków
blask promieni, fiolet bzów
bo wiatr wieje zły od wschodu
góry stalowego chłodu
śmierć od ognia, kuli, głodu
Tobie pewnie też brak słów

jakie świata będą losy
co planują dać niebiosy
czy dojrzeją jeszcze kłosy
żółte pod niebieskim tłem?
przyszłość wielką jest zagadką...
cóż za smutna wiosna, Matko!
bądź schronieniem swoim dziatkom
Boże, wygraj znów ze złem!

Justyna Cyrzyk

Gdy w styczniu 1920 roku Łucja żegnała się z młodszą kuzynką Hiacyntą 
Marto, która wyjeżdżała do stolicy do szpitala, na leczenie zapalenia płuc, 
padły tam znamienne słowa na temat nabożeństwa do Niepokalanego Serca 
Maryi. Tak opisała tę rozmowę siostra Łucja w swoich wspomnieniach:

 „Nadszedł wreszcie dzień wyjazdu Hiacynty do Lizbony. Przy pożegnaniu 
serce się mi krajało. Długo mnie trzymała za szyję i płacząc mówiła: «Nigdy 
się już nie zobaczymy». Nieco wcześniej, podczas ostatniej rozmowy Łucja 
słyszy: „Już niedługo pójdę do nieba, Ty tu zostaniesz, aby ludziom powiedzieć, 
że Bóg chce zaprowadzić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca 
Maryi. Kiedy nadejdzie czas, żeby o tym mówić, nie kryj się. Mów wszystkim 
ludziom, że Bóg daje łaski za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, że 
ludzie muszą je uprosić przez to Serce, że Serce Jezusa chce, aby obok Niego 
wielbiono Niepokalane Serce Maryi. Niech proszą o pokój Niepokalane Serce 
Maryi, bo Bóg temu Sercu powierzył pokój na świecie. Gdybym mogła wło-
żyć w serca wszystkich ludzi ogień, który płonie w głębi serca mego i który 
sprawia, że kocham tak bardzo Serce Jezusa i Serce Maryi!”.

Podczas objawień w Fatimie, Matka Boża – za pośrednictwem trójki dzieci 
– skierowała do ludzkości prośbę o ożywienie kultu Jej Niepokalanego Serca 
i wyraźnie prosiła o ustanowienie nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót.
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NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT

Siedem lat po objawieniach w Fatimie, 10 grudnia 
1925 roku, Maryja ukazał się siostrze Łucji w klasztorze, 
z Dzieciątkiem, i pokazała jej otoczone cierniami swoje 
Serce. Wtedy Dzieciątko powiedziało: „Miej współczucie 
z Sercem twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzi wciąż je na nowo ranią, a nie 
ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie po-
wyciągał”. A Matka Boża uzupełniła: „Córko moja, spójrz, 
Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie 
przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej 
ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, 
że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do 
zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy 
w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię 
św., odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut 
rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi 
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Gdy siostra Łucja zapytała, dlaczego akurat pięć sobót 
wynagradzających, usłyszała taką odpowiedź Pana  Jezusa: 
„Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg 
i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokala-
nemu Poczęciu. Drugie: przecie Jej Dziewictwu. Trzecie: 
przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie 
uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka. Czwarte: 
bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić 
w sercach dzieci obojętność, wzgardę a nawet nienawiść 
do tej Niepokalanej Matki. Piąte: bluźnierstwa tych, którzy 
urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. 
Oto, droga córko, motyw, który kazał niepokalanemu 
Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodze-
nia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje 
miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały 
nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie 
swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do 
okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

Należy spełnić cztery warunki nabożeństwa pierw-
szych sobót. Po pierwsze – przystąpić w każdą pierw-
szą sobotę do spowiedzi św. z intencją wynagrodzenia  

za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Po drugie – przyjąć Komunię Świętą w pięć pierwszych 
sobót miesiąca w powyższej intencji. Po trzecie – odmówić 
pięć tajemnic różańcowych. Po czwarte – przez piętnaście 
minut rozważać tajemnice różańcowe, ofiarowując te 
medytacje w wymienionej intencji.

Siostra Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie 
niektórzy mieli, co do spowiedzi w sobotę, i prosiła, aby 
spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpo-
wiedział, że może nawet być wiele dni dłużej ważna pod 
warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, i że maja zamiar 
zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Ci, którzy odprawią nabożeństwo Pięciu Pierwszych 
Sobót, zostaną obdarzeni licznymi łaskami i tą najbardziej 
potrzebną w chwili śmierci. Najważniejsza jest intencja 
wynagradzająca. Na to zwracał uwagę sam Pan Jezus, który 
mówił siostrze Łucji, ze wartość nabożeństwa uzależniona 
jest od tego, czy ludzie „mają zamiar zadośćuczynić 
Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego siostra Łucja 
rozpoczęła swoje zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o inten-
cji wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem 
pierwszych sobót”.

W 1927 roku siostra Łucja napisała pierwszy list 
związany z propagowaniem nabożeństwa pierwszych 
sobót. Adresem była jej matka Maria Rosa: „Cieszyłabym 
się również, gdyby moja matka przynosiła  Matce Bożej 
tę pociechę, praktykując nabożeństwo, które – jak wiem 
– podoba się Bogu i o które prosiła nasza droga Matka 
niebieska. Gdy tylko o nim usłyszałam, zapragnęłam je 
praktykować, i zachęcić każdego do jego praktykowania”.

Namawiam was do praktyki nabożeństwa Pierwszych 
Pięciu Sobót. Należy w nim przede wszystkim przedłożyć 
intencję wynagrodzenia za grzechy świata, ponad oso-
bistą chęć zabezpieczenia się na godzinę śmierci. Jeśli 
chcemy dobrze spełnić żądania Matki Boskiej Fatimskiej, 
podejmowanym przez nas praktykom religijnym powinno 
zawsze towarzyszyć pragnienie zadośćuczynienia oraz 
życia w łasce uświęcającej.

AW

Modlitwa o wstawiennictwo
Święty Andrzeju Bobolo, który tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że cały się 

 poświęciłeś na Jego służbę, wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią! Prosimy Cię, wspieraj nas 
swoim wstawiennictwem przez całe życie, byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie w zjednoczeniu  
z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę
Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego 

zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświad-
czeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i 
ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle 
Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, 
które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty 
Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.M
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ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA –  PATRON POLSKI

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA 
 PATRON POLSKI

Autor Ślubów Lwowskich
Potop szwedzki i poprzedzające go wojny z Kozakami 

i Turkami doprowadziły Rzeczpospolitą na skraj upadku. 
Kraj był pustoszony przez obce wojska a król Jan Kazi-
mierz musiał wyjechać za granicę. Dopiero obrona Jasnej 
Góry przywróciła nadzieję w sercach Polaków. Andrzej 
Bobola, którego można nazwać człowiekiem Matki Bo-
żej, wiedział, że tylko oddanie Rzeczypospolitej pod Jej 
opiekę może uratować Ojczyznę. Wiedział, co włoskiemu 
jezuicie Juliuszowi Mancinellemu Matka Boża powiedziała 
podczas objawienia w 1608 roku: Dlaczego nie nazywasz 
Mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam  
i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą 
miłością do Mnie płoną jego synowie. To św. Andrzej Bo-
bola napisał treść Ślubów Lwowskich i być może to on 
ostatecznie przekonał króla Jana Kazimierza, by w Archi-
katedrze Lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku, u stóp ołtarza 
z obrazem Matki Bożej Łaskawej, nie tylko oddał Ojczyznę 
pod opiekę Maryi, ale ogłosił Ją Królową Polski.

Jak mówi ks. Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium św. An-
drzeja Boboli w Strachocinie, św. Andrzej Bobola pragnie, 
by Polacy właściwie czcili Matkę Bożą – nie jako jedną 
z patronów Polski, ale jako kogoś większego, Królową 
w pełni Jej majestatu. Co prawda, tytuł Królowej Polski stał 
się symbolem niepodległej Rzeczypospolitej, gdy papież 
Pius XI, w październiku 1923 roku ustanowił dzień 3 maja 
świętem Maryi Królowej Korony Polskiej, ale czy Polacy 
naprawdę traktują Maryję jako Królową? Woli monarchy 
trzeba przecież słuchać, a nie tylko błagać o pomoc, gdy 
sytuacja jest już naprawdę bardzo zła…

Skuteczny orędownik  
w czasie najazdu bolszewickiego

Gdy w 1920 roku armia bolszewicka ruszyła na 
Warszawę, obradujący w Częstochowie polscy biskupi 
wystosowali do Watykanu prośbę o kanonizację bł. 
Andrzeja, przekonani, że jego opieka uchroni Polskę 
od zagłady. Między 6 a 15 sierpnia na terenie archi-
diecezji warszawskiej odprawiono nowennę do bł. 
Andrzeja Boboli i bł. Władysława z Gielniowa. W święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w ostatnim 
dniu nowenny,  Polacy odnieśli zwycięstwo nad Armią 
Czerwoną, nazwane „Cudem nad Wisłą”. Można powie-
dzieć, że Andrzej Bobola był chorążym tego zwycięstwa 
Królowej Polski.

Duchowny wspomożyciel  
prymasa Wyszyńskiego

Andrzej Bobola był duchowo obecny także w innym 
kluczowym momencie na drodze do pełnego odrodzenia 
Polski. Gdy kardynał Stefan Wyszyński pisał w miejscu 
swego uwięzienia w klasztorze w Komańczy (zaledwie 

40 km od Strachociny) Jasnogórskie Śluby Narodu Pol-
skiego, nawiązując do wcześniejszych Ślubów Lwowskich, 
uczynił to dokładnie we wspomnienie św. Andrzeja Boboli, 
16 maja 1956 roku. Siła ducha, niezależność i gotowość 
do udźwignięcia najcięższego zadania czynią obu tych 
mężów wielce podobnymi. Dodajmy, że na kilka dni 
przed swoją śmiercią (28 maja 1981 roku), ks. Prymas 
przyjął sakrament namaszczenia chorych i było to również 
16 maja. Tak jakby św. Andrzej towarzyszył Prymasowi 
w jego ostatniej drodze…

Zawsze z Polakami
Jako symbol trwałej opieki św. Andrzeja nad Rzeczy-

pospolitą można odczytać losy doczesnych szczątków 
Świętego. W czasach sowieckich kilkakrotnie podejmowano 
nieskuteczne próby ich zniszczenia. Sowieci wywieźli je 
do Moskwy, rzucali nimi nawet o posadzkę…Przetrwały 
wszystko. Po wielu perypetiach, w 1938 roku, relikwie 
wróciły do Polski. W triumfalnej procesji wiezione je 
przez polskie miasta. Papież Pius XI nalegał, by złożono 
je w stolicy Polski. Wydaje się jasne, że ciało Atlety Chry-
stusa wróciło w odpowiednim momencie, by św. Andrzej 
Bobola był z Polakami w zbliżającym się nieszczęściu 
II wojny światowej. Wtedy, tak jak jego rodacy, relikwie 
Boboli wędrowały z miejsca na miejsce, były ukrywane 
przed okupantem, przenoszone ciemnymi kanałami i, jak 
cała Warszawa, zostały zasypane gruzami.

Wywiera wielkie wrażenie w Watykanie
Chociaż sami Polacy często zapominają o św. Andrze-

ju Boboli, to następcy św. Piotra dostrzegali znaczenie 
naszego Orędownika – zwłaszcza ci, których serca były 
związane z Polską.

30 października 1853 roku, Andrzej Bobola został 
beatyfikowany przez bł. Piusa IX. Papież ten nazywany 
był przez naszych przodków defensor Poloniae – obrońca 
Polski. Z uwagą śledził odrodzenie narodowe i bardzo 
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mocno mu sprzyjał. W rozmowie z księciem Władysławem 
Czartoryskim miał powiedzieć: Przy każdej Mszy św. modlę 
się za Polskę, modlę się i do św. Stanisława Kostki, i do bł. 
Andrzeja Boboli, który jest waszym szczególnym opiekunem. 
Kanonizacji Boboli dokonał 17 kwietnia 1938 roku Pius 
XI. Ten wielki przyjaciel Polski i czciciel św. Andrzeja był 
wcześniej nuncjuszem apostolskim w Warszawie i wraz 
z Polami w roku 1920 modlił się w zagrożonej stolicy 
podczas wojny z bolszewikami (pozostał w Warszawie jako 
jeden z dwóch ambasadorów). Na własne oczy widział, 
jak Polacy wzywali wstawiennictwa Najświętszej Maryi 
Panny i bł. Andrzeja Boboli, którego relikwie wystawiono 
na ołtarzu polowym pod Kolumną Zygmunta. To właśnie 
Pius XI zadbał o odzyskanie ciała Boboli z rąk Sowietów 
i przywiezienie go do Rzymu.

Kolejny papież, Pius XII, 16 maja 1957 roku, w 300-lecie 
męczeństwa św. Andrzeja, opublikował encyklikę Invicti 
Athletae Christi, poświęcając ją Boboli. Nazwał w niej św. 
Andrzeja Niezwyciężonym Atletą Chrystusa. Bardzo wy-
mowne jest to, że to jedyny tej wagi dokument w historii 
Kościoła katolickiego poświęcony jednemu świętemu. Pius 
XII postawił męczennika za wzór chrześcijańskiego męstwa.

Następna ważna data to 16 maja 2002 roku. Św. Andrzej 
został wtedy ogłoszony przez Jana Pawła II patronem 
Polski. Karola Wojtyłę bardzo zaprzątała świętość Boboli. 
W 1938 roku był świadkiem powrotu Męczennika do 
ojczyzny. Jak wyznał: Jego relikwie wracały do Polski po-
przez różne miasta, między innymi przez Kraków. I pamięć 
tego spotkania ze świętym męczennikiem pozostaje dla 
mnie niezatarta. Kiedy zapoznałem się z jego życiorysem, 
z okolicznościami jego śmierci oraz z losami pośmiertny-
mi, jeszcze bardziej przejrzysty stał się dla mnie ten znak, 
jakim jest św. Andrzej Bobola.

Prorocza wizja
W 1819 roku Bobola objawił się w Wilnie o. Alojze-

mu Korzeniewskiemu, dominikaninowi, który nie mógł 
pogodzić się z utratą przez Polskę niepodległości. Gdy 
pewnego wieczoru o. Alojzy przed snem modlił się, 
pytając, kiedy Polska odzyska niepodległość, objawił 
mu się kapłan, mówiąc: Jestem Andrzej Bobola, jezuita. 
Po czym polecił mu otworzyć okno. Gdy Korzeniewski 

to uczynił, zobaczył rozległą równinę pokrytą wielo-
ma walczącymi armiami. Wówczas Andrzej Bobola 
przekazał mu proroctwo dotyczące Polski: Gdy wojna, 
której masz obraz przed sobą, zakończy się pokojem, 
Polska zostanie odbudowana i ja zostanę uznany jej 
głównym patronem. Trzeba zaznaczyć, że to proroctwo 
nie do końca się jeszcze sprawdziło. Na razie święty 
męczennik jest uznany za drugorzędnego patrona 
Polski, a nie głównego.

Chce pomagać Polakom
Od św. Andrzeja Boboli można się wiele nauczyć – 

obrony wiary, wierności nauczania Kościoła czy pracy 
nad sobą. Jednak ciężko go zaszufladkować jako patrona 
w jakiejś konkretnej sprawie.  Słowa Zacznijcie mnie czcić, 
które św. Andrzej Bobola wypowiedział w Strachocinie, 
były oczywiście skierowane do wszystkich Polaków, aby 
zwracali się do niego z każdym problemem. Może warto 
pomyśleć o jego regularnej obecności w naszych osobistych 
modlitwach, albo o rozpropagowaniu nabożeństwa do 
św. Andrzeja każdego 16 dnia miesiąca? Przecież ta 
determinacja, z którą Bobola domaga się pamięci o so-
bie i oferuje nam pomoc, jest naprawdę zastanawiająca. 
Duszochwat jest świadom, jak wielkie ma wpływy. Jest 
w końcu „największym męczennikiem chrześcijaństwa”… 
Jeśli potrzebujesz jego pomocy, to nie czekaj, lecz teraz 
poproś go o wstawiennictwo.

Trumna z relikwiami św. Andrzeja Boboli /Wojciech Olszanka /East News

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli jako Patrona Polski
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świę-

tych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski, 
Ciebie. Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej,  
a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowie-
działeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak  
i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie. Niech Twój patronat zjednoczy 
nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen
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Kresowe sanktuaria maryjne
Polska wyspa (Łohiszyn)

Wśród bagien  
Zajasiołdzia, na jed-
nej z czterech suchych 
wysp zwanych Wiel-
kimi Ostrowami, leży 
miasteczko Łohiszyn, 
jedno z nielicznych na 
Polesiu, zamieszkane 
tak w przeszłości jak 
i obecnie w większości 
przez Polaków kato-

lików. W dawnej Rzeczypospolitej ziemie te należały do 
Radziwiłłów, z których Stanisław Albrycht w 1634 roku 
ufundował tu pierwszy kościół katolicki. Władysław IV 
Waza nadał Łohiszynowi prawa miejskie i herb wilka 
na łosich nogach z podwiniętym lisim ogonem. Działali 
tu potem misjonarze jezuiccy z pobliskiego kolegium 
w Pińsku. W 1768 roku sejm nadał miasto wojewodzie 
wileńskiemu, późniejszemu hetmanowi, Michałowi Kazi-
mierzowi Ogińskiemu w nagrodę za budowę poleskiego 
kanału, nazwanego jego imieniem.

Po Powstaniu Styczniowym zlikwidowano łohiszyń-
ską parafię katolicką a drewniany kościół przekazano 
prawosławnym, którzy przenieśli go na cmentarz, gdzie 
spłonął w 1897 roku. Gdy w 1905 roku car wydał ukaz 
o tolerancji religijnej, nawróceni siłą na prawosławie 
uniccy mieszkańcy Łohiszyna, jako jednej z bardzo nie-
wielu miejscowości na Polesiu, masowo powrócili do 
katolicyzmu. W niepodległej Polsce, 90 proc. deklarowało 
się jako Polacy i katolicy, co było absolutnym wyjątkiem 
na Polesiu. Do dzisiaj działa tu jeden z największych na 
Polesiu oddziałów Związku Polaków na Białorusi. 

Wierni skupiają się wokół okazałego, neogotyckiego 
kościoła św. św. Piotra i Pawła z 1910 roku, w którego 
ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bo-
skiej Łohiszyńskiej, zwanej Królowa Polesia.

„W Ostrej świecisz Bramie”
Najsłynniejszy dziś cu-

downy obraz Matki Boskiej 
Ostrobramskiej powstał 
w XVI wieku w kręgu arty-
stów dworu ostatnich Jagiel-
lonów. Ikona namalowana 
na dębowych deskach zo-
stała zawieszona na ścianie 
jednej z wileńskich bram 
miejskich, zwaną Miednicką 
(od drogi na Miedniki Kró-
lewskie) lub Ostrą, od czę-
ści miasta Ostrego  Końca. 

 Kaplicę, w której 
obecnie znajduje się 
obraz zbudowano po 
wielkim pożarze mia-
sta w 1715 roku, ale 
kult Pani Ostrobram-
skiej rozwijał się 
jeszcze wtedy bardzo 
wolno, choć już wte-
dy w samym Wilnie 
obraz słynął mocą  
tłumienia pożarów. 
Jednak na większe 
uroczystości przywo-
żono do miasta cudowny wizerunek Matki Boskiej z Trok. 

Kult Maryi z Ostrej Bramy zaczęli rozpowszechniać do-
piero karmelici, którym przy kaplicy wybudowano klasztor. 
Potem rozsławił Jej imię Adam Mickiewicz wspominając 
w Inwokacji „Pana Tadeusza”. Z przywiązania do wileńskiej 
Matki Boskiej znany był Naczelnik Państwa marszałek Józef 
Piłsudski, który z obrazkiem MB Ostrobramskiej nigdy się 
nie rozstawał. W 1919 roku po zdobyciu Wilna najbardziej 
wzruszającym momentem jego pobytu w mieście, był 
hołd złożony w Ostrej Bramie. Gdy ksiądz przemawiał 
z balkonu „z dołu odpowiadał mu tylko wielki szloch 
tego tłumu, klęczącego na ulicy. [Komendant] stał twarzą 
zwrócony do obrazu, oparty na szabli, nasrożony i …spod 
nasrożonych brwi ciężka łza spływała mu na wąsy. Śmigły 
za nim miał jakby jakiś nerwowy tik w twarzy. Twarz 
drgała i też łzy ciekły mu po twarzy. A Belina beczał po 
prostu jak smarkacz” – wspominał Tadeusz Święcicki. Na 
ścianie kaplicy znajduje się wotum Naczelnika, tabliczka 
z napisem: „Dziękuję Ci Matko za Wilno”.

W Ostrej Bramie, 
w 1993 roku modlił 
się także Ojciec św. Jan 
Paweł II, który powie-
dział: „Ta Ostrobramska 
świątynia od wielu już 
wieków każdego dnia 
widzi licznych pielgrzy-
mów, przynoszących 
Matce Miłosierdzia 
swoje radości i troski. 
Dlatego ta Brama stała 
się miejscem spotka-
nia z Matką Chrystusa 
i Kościoła, miejscem 
jedności wszystkich 
wierzących tego kraju”.

Joanna Wieliczka-
-Szarkowa

fot. G. Gałązka/Archiwum Ilustracji  
WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
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ODPOWIEDŹ KRÓLOWEJ
- opowiadanie dla dzieci na podstawie książki Zwycięstwa różańcowe Ewy Hanter

W ostatnich dwóch stuleciach ludzkość coraz bardziej 
oddala się od Boga, dlatego Maryja, która jest naszą naj-
lepszą Matką, schodzi z nieba, aby ratować ginące dusze.

W 1917 roku Matka Boska ukazała się w Fatimie 
trójce pastuszków: Hiacyncie, Frankowi i Łucji. Przez 
nich wezwała świat do: modlitwy różańcowej, pokuty 
i nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca.

Jest to jakby potrójna lina ratunkowa rzucona nam 
przez Królową Pokoju. Pamiętacie na pewno, że Maryja 
pokazała dzieciom piekło, do którego trafia wiele dusz. 
Ludzie nie modlą się. Nie rozumieją, że wszystko, co mają 
otrzymują od Boga, i nie dziękują Mu za to. Korzystają 
z dobrodziejstw Stwórcy, ale gdy im czegoś zabraknie, to 
złoszczą się i narzekają. Skutkiem odwracania się ludz-
kości od Boga są: wojny, niesprawiedliwość, rewolucje, 
prześladowania i wiele innych nieszczęść. Matka Boża 
przestrzega przed tym. Chce nas ratować.

Dzieci fatimskie były bardzo przejęte zapowiedzią tego, 
co może nas spotkać, jeśli ludzie nie podejmą danego nam 
ratunku. Starały się ze wszystkich sił odpowiedzieć na 
wezwania Matki Najświętszej. Modliły się nieustannie. 
Rezygnowały nawet z zabawy, aby nie stracić cennego 
czasu. Franek chował się tak, że nikt nie mógł go znaleźć. 
„Co robisz tyle czasu?” – pytały dziewczynki. „Myślę o Panu 
Jezusie, który smuci się tyloma grzechami” – odpowiadał. 
„O gdybym mógł Go pocieszyć!” – dodawał po chwili. Po-
trafił w ciągu jednego dnia odmówić kilkanaście całych 
różańców. Chociaż Hiacynta, Franek i Łucja byli jeszcze 
małymi dziećmi, to jednak ich modlitwy, ofiary, ich wierność 
wezwaniu Matki Bożej zmieniły losy Portugalii i świata.

Opowiem wam, co działo się w tym czasie w ich oj-
czyźnie. W 1910 roku, jeszcze przed objawieniami Matki 
Bożej, doszli do władzy ateiści. Przysięgali, że zduszą wiarę 
chrześcijańską w ciągu dwóch pokoleń. Kraj pogrążył się 
w anarchii. W ciągu szesnastu lat było aż szesnaście rewo-
lucji i 43 zmiany rządów! Jednak już w 1926 roku obalono 
rząd ateistyczny. 12 maja 1929 roku nowy prezydent wraz 
z premierem przybyli do Fatimy złożyć podziękowanie 
Matce Bożej. W dwa lata później, 13 maja 1931 roku, 
biskupi portugalscy poświecili uroczyście ojczyznę Nie-
pokalanemu Sercu Maryi. Bezpośrednim powodem, który 
skłonił ich do tego aktu, było nowe zagrożenie, szerząca 
się propaganda zmierzająca do rozpętania rewolucji na 
Półwyspie Iberyjskim.

Matka Boża znów okazała swą potęgę. Sąsiednia Hisz-
pania spłynęła krwią. Kościoły zostały tam zniszczone, 
duchowieństwo poddane barbarzyńskim prześladowaniom, 
a nawet mordowane. Ludzie stali się podobni do dzikich 
bestii. Tymczasem w Portugalii, pomimo jawnych i skry-
tych prób wywołania rewolucji, panował pokój, porządek, 
dobrobyt. Postanowiono uroczyście oddać hołd i dziękczy-

nienie Matce Bożej. 13 maja 1938 roku naród ruszył w piel-
grzymce do Fatimy. Dwudziestu biskupów i arcybiskupów, 
niemal tysiąc kapłanów, pół miliona wiernych – odnowiło 
poświecenie siebie i całej ojczyzny Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Dziewięć tysięcy młodzieży męskiej, studentów 
i licealistów przysięgało, że „chcą żyć jako stuprocentowi 
katolicy za wszelką cenę, nawet kosztem zdrowia i życia”. 
Jednocześnie we wszystkich parafiach setki tysięcy wiernych 
zjednoczonych z pielgrzymami składały swojej Królowej 
identyczny hołd dziękczynienia, oddania i wierności.

Przy tej okazji episkopat portugalski skierował do 
Ojca Świętego prośbę, aby Kościół i cały świat zostały 
poświęcone Maryi. Wysłano następujący list:

Ojcze Święty! Kardynał patriarcha Lizbony oraz wszyscy 
biskupi i arcybiskupi Portugalii zgromadzili się w sank-
tuarium u stóp Najświętszej Maryi Panny w Fatimie, aby 
odnowić dokonane już w swoim czasie poświęcenie Jej 
Niepokalanemu Sercu. W dziękczynienie za uratowanie 
Portugalii od komunizmu (zwłaszcza w tych ostatnich 
dwóch latach), przepełnieni radością z tak wielkiego i tak 
cudownie udzielonego przez Matkę Bożą dobrodziejstwa, 
pokornie proszą, aby cały świat został poświęcony temu 
samemu, Przeczystemu Sercu, i w ten sposób świat na 
zawsze uwolnił się od licznych niebezpieczeństw, jakie ze 
wszystkich stron mu grożą, i wtedy za orędownictwem Matki 
Bożej zapanuje pokój w Królestwie Chrystusowym na ziemi.

O wielkości odrodzenia, jakie dokonało się w Portuga-
lii, świadczą słowa biskupów tego kraju wypowiedziane 
w liście pasterskim z 1924 roku:
– Zauważcie dzieci, że Portugalia cieszyła się wymodlonym 
pokojem, gdy na świecie szalała wojna, przepowiedziana 
przez Matkę Bożą. Hitler zwyciężał na wszystkich fron-
tach. Wtedy Papież Pius XII, 31 października 1942 roku, 
ofiarował świat Niepokalanemu Sercu Maryi i nazwał 
żądania Matki Bożej „jedynym ratunkiem”. Matka Boża 
nie kazała długo czekać na swoją odpowiedź. W ciągu 
miesiąca, na wszystkich frontach, od Afryki do Rosji, 
nastąpił odwrót wojsk niemieckich. Zadziwiające jest 
to, że zwycięstwa aliantów przypadały w święta Maryi:
– 2 lutego, w Święto Matki Bożej Gromnicznej rozpoczął 

się odwrót spod Stalingradu
– 13 maja, w rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie, 

padł Tunis
– 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, zdobyto Sycylię
– 8 września, w święto Narodzenia Maryi, poddały się 

Włochy
– 12 października, w wigilię ostatniego objawienia  

w Fatimie, alianci przekroczyli granicę Niemiec
– w maju, poświęconym Maryi, nastąpiła kapitulacja 

Niemiec
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INTENCJE MSZALNE
01.05.2022 III NIEDZIELA WIELKANOCNA
 7.30 Za ++ Marię Tomica, męża Franciszka, siostrzeńca 

Józefa w 1 rocznicę śmierci, + Zofię Berek.
9.30 Rudnik: W intencji wszystkich ofiarodawców z podzię-

kowaniem za złożone ofiary na odnowienie Świątyni 
Imienia Maryi 

11.00 Rudnik: W intencji dzieci przystępujących do  
I Komunii św. oraz ich rodziców i chrzestnych.

11.00 Za ++ Józefa Tomicę, jego rodziców, Antoniego, Annę 
Szwarc, Helenę, Stanisława, Bronisławę, ++ z rodzin 
Tomica i Szwarc; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.00 Majowe – w Rudniku
16.30 Majowe – w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Wiktorię, Alojzego 

Botorek, ++ całą rodzinę Botorkową i Trojanową.

19.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + męża Stanisława,  
 z rodziny Mołek, ++ rodziców Franciszkę i Pankracego, 
brata Jana, ++ z rodzin Kamiński, Ryszka, ++ Anielę 
i Tadeusza Urbaniec, ++ z rodziny Sojka.

02.05.2022 Poniedziałek Wspomnienie 
Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

17.00 1. Dziękczynna – z okazji 40 urodzin Anny i 20 rocz-
nicy ślubu Anny i Tomasza z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej oraz 
Dary Ducha Świętego dla Dawida i Martyny w czasie 
egzaminów z racji ukończenia szkoły.

 2. Za + Marię Adamiec – od rodzin Fujcik, Zaleski oraz 
Anieli Czendlik.

– 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, poddała się Japonia

Czy możliwy jest tutaj przypadek?
– To na pewno był znak dany przez Matkę Bożą – zawo-
łała Marysia.

Iza, Rafał i Grzesiek też nie mieli wątpliwości. Tak 
jak w przyrodzie określone przyczyny wywołują pewne 
skutki, podobnie w życiu ludzi i w dziejach narodu. To 
bardzo interesujące, choć trudne, odnajdywanie klucza do 
rozumienia faktów. Czy nie wymowny jest ten przykład? 
Ufne i posłuszne wykonanie prośby Maryi, zawierzenie 
Jej Niepokalanemu Sercu i odpowiedzi z Jej strony. Czy 
to nie wspaniały dialog?
– Dziadku, opowiedziałeś nam tyle wydarzeń, faktów, tyle 
było dat. Nie zapamiętam tego wszystkiego, ale jedno na 
pewno zostanie mi w pamięci, że papież nazwał żądania 
Matki Bożej Fatimskiej „jedynym ratunkiem dla świata”, 
i że Maryja zawsze odpowiada, jeśli wypełnimy Jej pole-
cenia – podsumował swoje wrażenia Rafał.

– A ty, Marysiu, o czy myślisz? Co zainteresowało cię naj-
bardziej? – spytał dziadek.
– Zastanawiam się nad tym, że teraz sytuacja w Polsce 
jest bardzo trudna, ale chyba lepsza niż w Portugalii po 
I wojnie światowej. Ile to zmian rządów było w ciągu 
szesnastu lat w tamtym kraju?
– Czterdzieści trzy – przypomniał dziadek – i szesna-
ście rewolucji.
– No właśnie, a gdyby tak Polacy, zamiast narzekać, zmobili-
zowali się do wielkiej modlitwy, czy nie wyprosiliby u swojej 
Królowej pokoju, porządku i dobrobytu tak jak Portugalczycy?
– Masz rację, Marysiu – powiedział dziadek – Starajcie się 
więc odmawiać codziennie lepiej różaniec, z wielką wiarą. 
Zachęcajcie także swoje koleżanki i kolegów do modlitwy 
i ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi. Pamiętajcie, 
że odrodzenie Portugalii zaczęło się od trójki dzieci. Ich 
wierność wobec próśb Matki Bożej była impulsem, który 
spowodował wielki zwrot całego narodu ku Bogu, ożywienie 
wiary i ufności.

1. W niedzielę, 1 maja – o godz. 11 – uroczystość  
I Komunii św. w Rudniku. O godz. 16.00 – w Rudniku 
nabożeństwo majowe z udziałem dzieci I-szo Komunij-
nych. W tym dniu modlimy się o Boże błogosławieństwo 
dla każdej ludzkiej pracy, ale pamiętamy także o tych, 
którzy pracy tej pracy zostali pozbawieni. Tego dnia 
rozpoczynamy maryjne nabożeństwa majowe. 

2. We wtorek, 3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski 
Msze św. o 7.30 i 11.00 – w kościele parafialnym, w Rud-
niku o 9.30 oraz nabożeństwo majowe o 16.30 i Msza 
św. o 17.00 w kaplicy Opatrzności Bożej.

3. W niedzielę, 8 maja – uroczystość I Komunii św. 
w kościele parafialnym. 

4. W niedzielę, 22 maja przypada 27 rocznica poby-
tu papieża Jana Pawła II na terenie naszej diecezji  
/Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec/.

5. W poniedziałek, wtorek i środę VI tygodnia wielka-
nocnego przypadają Dni Modlitw o urodzaje. W Polsce 
noszą one nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje 
błagalne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych 
krzyży. Kościół modli się o błogosławieństwo w każdej 
ludzkiej pracy. 
23 V – poniedziałek – 17.00 – w okresie zasiewów 
24 V – wtorek – 17.00 – o uświęcenie pracy ludzkiej
25 V – środa – 17.00 – za głodujących 

6. W czwartek, 26 maja modlimy się za wszystkie matki 
z okazji przypadającego ich święta.
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szwagra Teodora, ++ z rodzin obu stron; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

09.05.2022 Poniedziałek UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Emilię Herman, rodziców, braci, bratowe,  

+ bratanka Franciszka. 

10.05.2022 Wtorek
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Annę Szajter, mężów Karola i Alojzego, syna 

Edwarda, Józefa, Marię Szajter, synową Marię Szajter, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Franciszkę Motyka 
w 34 rocznicę śmierci, męża Władysława, rodziców, 
teściów, rodzeństwo, Marię Motyka, Czesława Stoły, 
Marię, Michała Kąkol, Teresę Stoły, Franciszka Chmiel, 
Kazimierę Fajkier. 

11.05.2022 Środa 
16.00 Rudnik: Za + Franciszka Machej.
16.30 Majowe
17.00 Za + Zygmunta Chrobak w 21 rocznicę śmierci. 

12.05.2022 Czwartek
16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata Wła-

dysława, męża Józefa, ++ dziadków z obu stron..
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Anielę, Tadeusza 

Urbaniec, Stanisława Mołek, Franciszkę, Pankracego 
Kamińskich, Helenę Kubacką, Teresę Chrobak; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

13.05.2022 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Zofię Czakon, męża Bolesława, synów 

Piotra i Jana.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Emilię Wawrzyczek, 2 mężów, 

synów Roberta i Henryka, synową Ernestynę, Franciszkę 
i Pankracego Kamińskich, ++ z rodzin Wawrzyczek, 
Kamiński, Frysz; domostwo do Opatrzności Bożej 

19.00 Nabożeństwo Fatimskie 

14.05.2022 Sobota ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, 
APOSTOŁA

 8.00 Za ++ Antoninę i Justyna Grzybek, rodziców z obu 
stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Majowe
17.00 Z okazji 40 urodzin Łukasza, o zdrowie na dalsze lata 

życia i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

15.05.2022 V NIEDZIELA WIELKANOCNA
 7.30 Za + dziadka Franciszka Goryczkę – od wnuczek Celiny, 

Marty i Tatiany.
 9.30 Rudnik: Za ++ męża Adolfa Kałużę, syna Józefa, ojców, 

Alojzję Tomaszko, 3 mężów, teściów Justynę i Wiktora; 
za domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za + Marcina Machej – od rodziny Steller.
16.30 Majowe – w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ rodziców Elżbietę, 

Józefa Kajstura, syna Tadeusza, ++ z rodzin Stokło-
sa, Kajstura, Ryszka, ++ rodzinę Maniszewskich, ++ 
Franciszkę, Pankracego Kamińskich, syna Jana, zięcia 
Stanisława, ++ z rodziny, ++ Marię, Ludwika Hanus, 
++ z rodzin Klocek, Swoboda, ++ Księży pracujących 
w naszej Parafii, za rodzinę do Opatrzności Bożej.

19.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ dziadków Karola, 
Anielę Sufa, Mateusza, Marię Kowal, mamę Marię, ojca 
Karola, braci Karola i Andrzeja, ++ z bliższej i dalszej 
rodziny, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

16.05.2022 Poniedziałek ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 
BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, 
PATRONA POLSKI

03.05.2022 WTOREK UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ 
POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI

 7.30 O Miłosierdzie Boże dla ++ Joanny, Józefa Kula, ro-
dziców, dzieci, rodzeństwa, wnuka Jarosława oraz za 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: 1. Za + Jana Niemczyk – od szwagierki Barbary 
z rodziną.

 2. Za ++ Antoninę, Emila Lebioda, Władysławę, Fran-
ciszka Kłósko, ++ z rodzin Lebioda, Kłósko i Chmiel.

11.00 W intencji maturzystów z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i Światło Ducha Świętego w czasie egzaminów.

16.30 Majowe – w kaplicy Opatrzności Bożej.
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Marcina Machej – od 

rodzin Foltyn i Hanzel.

04.05.2022 Środa Wspomnienie Św. Floriana, 
męczennika

16.00 Rudnik: Za ++ Zygmunta Zahraj w 3 rocznicę śmierci, 
rodziców Annę i Bolesława, ++ Księży, pracujących 
w naszej Parafii.

16.30  Majowe
17.00 1. Za ++ męża Antoniego Kuchejdę, synów Zbigniewa 

i Leszka, rodziców, teściów, 2 siostry, 2 braci; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

 2. Za + Benedykta Gabzdyl – od sąsiadów z ul. Leśnej.

05.05.2022 I Czwartek
16.30 Majowe
17.00 Za + ojca Franciszka Goryczkę w 1 rocznicę śmierci.
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ rodziców Anielę, Ru-

dolfa Węglarzy, męża Henryka Lenartek, teściów Jana 
i Stefanię Lenartek, dziadków Józefa, Joannę Nowak, 
Jana, Alojzję Węglarzy; za rodzinę do Opatrzności Bożej.

06.05.2022 I Piątek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

16.00 Rudnik: 1. O radość wieczną dla + wujka Adriana 
Klocka, ++ z rodziny oraz opiekę Opatrzności Bożej 
i zdrowie dla całej rodziny.

16.30 Majowe
17.00 Msza św. szkolna: 1. Za ++ Czesława Stoły, rodziców 

Annę i Stanisława, Marię, Franciszkę, Władysława Mo-
tyka, Marię, Michała Kąkol, Emilię, Józefa Surmiak, 
Annę, Franciszka Solnicki. 

 2. Za + Wandę Grzybek – od rodzin Matuszek, Gorol, 
Przywara, Jurgała. 

07.05.2022 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
16.30 Majowe
17.00 1. Z okazji 20 urodzin Kingi z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej.

 2. Za + Benedykta Gabzdyl – od brata Kazimierza 
z rodziną.

08.05.2022 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.30 Za + Franciszka Wawrzyczka, syna Bronisława, szwagrów 

Władysława, Franciszka i Józefa, ++ Ludmiłę, Irenę, brata 
Władysława, Emilię, Józefa Pupek, Justynę, Franciszka 
Wawrzyczek; domostwo do Opatrzności Bożej.

9.30 Rudnik: Za ++ Ottokara Tomicę, Alinę, Antoniego Panek 
– od córki Jolanty z rodziną. 

11.00  W intencji dzieci przystępujących do I Komunii 
św. oraz ich rodziców i chrzestnych.

16.00 Majowe 
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Eugeniusza Waligór-

skiego, Józefa Pszczólkę, Janusza Koryckiego, Stanisła-
wa Ziółkowskiego, ++ z rodzin Pszczółka, Legierski, 
Waligórski, dusze w czyśćcu cierpiące.

19.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ rodziców Helenę, 
Alojzego Drobek, Elżbietę, Józefa Staroń, braci Tadeusza, 
Józefa, Franciszka, siostrę Małgorzatę, bratową Walerię, 
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16.30 Majowe
17.00 Za ++ męża Bolesława Machej, syna Tadeusza, rodziców, 

siostrę Helenę z mężem Stefanem, dusze w czyśćcu cier-
piące.

21.00 Apel Jasnogórski 

17.05.2022 Wtorek
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Erwina, Monikę Matuszek, Józefa, Marię Gabryś, 

Karola Jojko, Marię, Adolfa Tomica, ++ rodziców i ro-
dzeństwo z obu stron.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ córki Urszulę i Ewę, 
rodziców Annę, Wincentego Bortel, Amalię Józefa Kwi-
czala, szwagra Mariana, braci Jana i Józefa: domostwo 
do Opatrzności Bożej.

18.05.2022 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Monikę Matuszek - w rocznicę śmierci, 

męża Jana, córkę Helenę, męża Józefa, Zdzisława We-
rłos, ++ z rodzin Matuszek - Chmiel; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

16.30 Majowe
17.00 Za ++ rodziców Zofię, Ferdynanda Świeży, dziadków 

z obu stron, + Annę Morawiec, ++ Józefa i Bronisława; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

19.05.2022 Czwartek
16.30  Majowe
17.00 Za ++ Bronisławę, Józefa Pupek, ++ rodziców z obu stron.
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Otylię, Antoniego 

Wieliczka. 

20.05.2022 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Anielę Gabzdyl w 1 rocznicę śmierci, 

męża Bronisława, dusze w czyśćcu cierpiące. 
16.30 Majowe
17.00 Za ++ Helenę, Karola Smelik, Marię, Rudolfa Gałuszka, 

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

21.05.2022 Sobota Wspomnienie Św. Jana 
Nepomucena, prezbitera i męczennika

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

16.30 Majowe
17.00 Za + Zofię Foltyn; za całe domostwo do Opatrzno-

ści Bożej.
19.00 Nowenna Pompejańska- 

22.05.2022 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
 7.30 Za ++ męża Józefa Machej, matkę Annę Jojko, teściów 

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

 9.30 Rudnik: Za ++ Jana Handzel, jego rodziców, Joannę, 
Józefa Węglorz, syna Franciszka, Annę, Jana Kowalski, 
Helenę, Karola Herman, siostrę Emilię, ++ z rodzin 
Hanzel, Herman, Kowalski; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

11.00 Za ++ Cecylię, Zbigniewa Koczy – od dzieci z rodzinami 
oraz za ++ dziadków z obu stron.

16.30 Majowe - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Florentynę, Józefa 

Pasicki – w rocznicę śmierci – od wnucząt Bożeny, 
Mirosława i Sławomira z rodzinami oraz za domostwo 
do Opatrzności Bożej.

19.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Martę Czauderna 
w 1 rocznicę śmierci, + męża Otona w 2 rocznicę 
śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyść-
cu cierpiące.

23.05.2022 Poniedziałek – DNI KRZYŻOWE  
– w okresie zasiewów

17.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, 
+ o. Ottona. 

 Majowe – procesja

24.05.2022 Wtorek Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – 
DNI KRZYŻOWE – o uświęcenie pracy ludzkiej

17.00 Za ++ rodziców Alojzję, Józefa Czakon, Marię, Karola 
Bierski, ++ rodzeństwo i wszystkich ++ z rodzin Czakon, 
Bierski, Zahradnik; domostwo do Opatrzności Bożej.

 Majowe - procesja
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: O zdrowie, Boże błogosła-

wieństwo i Dary Ducha Świętego dla Gabrysi z okazji 
10 urodzin.

25.05.2022 Środa – DNI KRZYŻOWE – za głodujących
16.00 Rudnik: Za + Jana Niemczyk w 1 rocznicę śmierci.
17.00 Za ++ Alojzego, Zofię Handzel, 2 synów, ++ z rodzin 

Handzel i Szuster.
 Majowe – procesja

26.05.2022 Czwartek Wspomnienie Św. Filipa 
Nereusza, prezbitera

16.30 Majowe
17.00 1. Za + mamę Dominikę Tumas – od syna Jasia – 

o wieczną szczęśliwość w niebie.
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: W intencji wszystkich Matek 

w dniu ich święta z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i zdrowie oraz Radość Nieba dla Zmarłych.

27.05.2022 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Wiktora, Helenę Żyła, syna Emanuela, 

zięcia Franciszka, Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę, 
Emila, Eugeniusza i Marię Jurgała, Zofię, Gabriela Ma-
chej; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Majowe
17.00 Msza św. 6 - tyg.

28.05.2022 Sobota
8.00 Za + Marcina Machej – od kierownictwa oraz koleżanek 

i kolegów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
16.30 Majowe
17.00 1. Za ++ Emilię, Józefa Wawrzyczek, syna Franciszka, 

córkę Marię, dziadków, wszystkich ++ z bliższej i dal-
szej rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

 2. Za + Józefa Krzempek, ++ rodziców Marię i Józefa, 
++ siostry Janinę i Anielę.

29.05.2022 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7.30 Za + męża Karola Czempiel w 5 rocznicę śmierci, jego 
rodziców, rodzeństwo, teściów, Annę, Jana Pinkas; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

9.30 Rudnik: Za + ojca Leopolda Winkler, dziadków z obu 
z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00 Chrzty – Roczki.
16.30 Majowe – w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Franciszka Kłósko, ++ 

rodziców, teściów; domostwo do Opatrzności Bożej.
19.00 Kaplica Opatrzności Bożej : W intencji Krzysztofa 

i Małgorzaty w rocznicę ślubu oraz dzieci – z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo..

30.05.2022 Poniedziałek Wspomnienie Św. Jana 
Sarkandra, prezbitera i męczennika

16.30 Majowe
17.00 Za ++ Jana Gremlik w rocznicę śmierci, żonę Zofię, 

zięcia Edwarda, wnuczkę Jolantę..

31.05.2022 Wtorek ŚWIĘTO NAWIEDZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

16.30 Majowe
17.00 Za ++ rodziców Annę, Ferdynanda Bierski, ich rodzi-

ców, rodzeństwo, córkę Marię, całe ++ pokrewieństwo; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Andrzeja Ruś – od 
rodzin Szuster i Pieczonka. 
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LITURGICZNE OBCHODY MIESIĄCA:
02.05. – wspomnienie Św. Atanazego, biskupa i doktora 

Kościoła
03.05. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny  

Królowej Polski 
04.05. – Wspomnienie Św. Floriana, męczennika
06.05. – Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba 
09.05. – 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 

imęczennika 
24.05. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny  

Wspomożycielki Wiernych 
26.05. – Wspomnienie Św. Filipa Nereusza, prezbitera 
29.05. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
30.05. – Wspomnienie Św. Jana Nepomucena, prezbitera  

i męczennika 
   31.05. – Święto Nawiedzenia Najświętszej  

Maryi Panny

OGŁOSZENIA

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 maj (tj. niedziela)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

06 V – Rodzice dzieci I-szo Komunijnych

14 V – Statek – sobota
 ul. Statek 1, 3, 5, 2, 4 

20 V – Statek – piątek 
 ul. Statek 10, 12, 16, 16 A, 20, 18

27 V – Statek – piątek
 ul. Statek 26, 28
 ul. Cieszyńska 52, 56, 43, 48 

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 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca 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  
tj. 7 maja od godz. 9.00

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 i Msza św.

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Mariusz Zemanek, Anna Matuszek,  
   Tadeusz Machej, Joanna Wieliczka-Szarkowa, Justyna Cyrzyk.
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.
Nr konta:  BS Cieszyn  50 8113 1017 2003 0176 5694 0001
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Emilia
Izabela Klaudiusz Mateusz

Nikola

Nina

Oliwia Wiktor

Wojciech

Gabriela Siekierka

Milena Mikołajczyk

Joanna Kempny

Natasza Piekar

Emilia Czempiel

Wojciech Smolorz

Paulina Pieczonka

Emilia Bortlik

Jakub Młotek

Filip Tomica

Bartosz Czempiel

Maciej Wawrzyczek

Hubert Kędziera

Gabriel Parchański

Gabriela Urbańczyk

Rudnik
1.05.2022

Kończyce
Wielkie
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