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EWANGELIE

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116,10 i 15.16-17.18-19; Rz 8, 31b-34  EWANGELIA (Mk 9,2-10)
Przemienienie Pańskie. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego 
odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 
którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, 
osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 

już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Wj 20,1-17; Ps 19,8.9.10.11; 1 Kor 1,22-25  EWANGELIA (J 2,13-25)
Zapowiedź męki i zmartwychwstania. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki  
i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świą-
tyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 
„Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom 
Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy 

czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści 
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przy-
pomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, 
w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie 
potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

 6.07  17.44
 22.18  7.02

NIEDZIELA

11
MARZEC

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-13.14-15; Hbr 5,7 EWANGELIA (J 12,20-33)
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.  
Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn 
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadani wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale 
jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je 

na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 
uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: 
„Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym 
światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powie-
dział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

 5.36  18.07
 6.18  21.29

NIEDZIELA

25
MARZEC

ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP - UROCZYSTOŚĆ
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 19,2-3.4-5.27 i 29; Rz 4,13.16-18.22  EWANGELIA (Mt 1,16.18-21.24a) 
Józef poznaje tajemnicę Wcielenia. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa 
było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić 
Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz 

imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

 5.50  17.57
 4.08  14.52

PONIEDZIAŁEK

19
MARZEC

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE - UROCZYSTOŚĆ
Iz 7,10-14; Ps 40,7-8a.8b-10.11; Hbr 10,4-10  EWANGELIA (Łk 1,26-38)
Maryja pocznie i porodzi Syna. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef,  
z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która 
uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według 
twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 5.34  18.08
 6.46  22.31

PONIEDZIAŁEK

26
MARZEC

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, (TZW. NIEDZIELA RADOŚCI - LAETARE)
2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137,1-2.3.4-5.6; Ef 2,4-10  EWANGELIA (J 3,14-21)
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 
po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 

ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie 
potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

 5.52  17.55
 3.43  13.42

NIEDZIELA

18
MARZEC

 6.22  17.32
 13.04  03.52

NIEDZIELA

4
MARZEC
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Nadszedł czas, żeby zastanowić się nad sobą. Post pragnie zbliżyć nas do Chrystusa, 
abyśmy przed Nim wyznali wszystko, co obciąża nasze serca, nasze sumienia i usłyszeli 
od Niego: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8,11). 

Bardzo często okres Wielkiego Postu kojarzy się nam tylko z dodatkowymi nabożeństwami 
pasyjnymi, takimi jak Gorzkie Żale, czy Droga Krzyżowa. Wiemy, że księża na kazaniu będą 
rozpamiętywać, nieraz szczegółowo etapy Męki Pańskiej. My wtedy w swoich myślach, sercu 
i pamięci litujemy się nad cierpiącym Chrystusem. Ale to za mało, to nie wystarczy. 

Tymczasem zapominamy, że pomocy i współczucia potrzebujemy my. My, którzy na co 
dzień zapominamy o Bożej sprawie. My, którym tak bardzo brakuje wiary i ufnego oczeki-
wania na spotkanie z Panem. My, który ciągle grzeszymy i trwamy w grzechu. 

Okres Wielkiego postu, to czas naszego nawrócenia. W tym szczególnym okresie częściej 
powinienem zastanawiać się nad sobą. Pamiętajmy – nasze życie ziemskie jest zarabianiem 
na wieczność, wędrówką ku wieczności, oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem. 

Czas Wielkiego Postu przypomina nam cierpienia Jezusa Chrystusa, który ofiarował je 
za nas, ofiarował za nasze grzechy. Naszym wielkopostnym zadaniem jest zrobić wszystko, 
aby te cierpienia i męki Jezusa uczynić lżejszymi, krótszymi i łatwiejszymi do zniesienia. 
Zatem powinniśmy się więcej modlić. 

Jedynie modlitwą możemy przezwyciężyć grzech, absolutne zło, a Chrystus gdy wysłucha 
nasze prośby, modlitwy, błagania – okaże nam swoje Miłosierdzie. 

Nie odwlekajmy nawrócenia, poprawy, powróćmy w okresie Wielkiego Postu do  
Chrystusa, bo On na nas czeka, On nas kocha. Chce nas obdarzyć swoim Miłosierdziem.

ZAPROSZENIE

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:

CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ  
O UZDROWIENIE DLA MŁODZIEŻY:  
odbędzie się 10.03.2012 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów  
w Cieszynie przy ulicy Szersznika 3. 

CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 17.03.2012 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów 
w Cieszynie przy ulicy Szersznika 3. 

Ramowy program: 17.00 modlitwa do Ducha Świętego, 17.30 Konferencja, 18.20 Różaniec,  
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 22.00 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze. 

Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl

Czas naszego nawrócenia

CZAS NASZEGO NAWRÓCENIA

Serdecznie zapraszam do udziału w Parafialnych Rekolek-
cjach Wielkopostnych, które rozpoczną się w trzecią Niedzielę 
Wielkiego Postu, tj. 11 marca, a głosił je będzie ks. Zbigniew 
Zachorek – wikariusz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Oświęcimiu. Nie zmarnujmy tych dni, które zostały nam 
dane na uleczenie duszy. 

Szczęść Boże 
Ks. Proboszcz
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EWANGELIE

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116,10 i 15.16-17.18-19; Rz 8, 31b-34  EWANGELIA (Mk 9,2-10)
Przemienienie Pańskie. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego 
odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 
którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, 
osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 

już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Wj 20,1-17; Ps 19,8.9.10.11; 1 Kor 1,22-25  EWANGELIA (J 2,13-25)
Zapowiedź męki i zmartwychwstania. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki  
i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świą-
tyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 
„Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom 
Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy 

czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści 
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przy-
pomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, 
w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie 
potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

 6.07  17.44
 22.18  7.02
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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-13.14-15; Hbr 5,7 EWANGELIA (J 12,20-33)
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.  
Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn 
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadani wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale 
jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je 

na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 
uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: 
„Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym 
światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powie-
dział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

 5.36  18.07
 6.18  21.29

NIEDZIELA

25
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ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP - UROCZYSTOŚĆ
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 19,2-3.4-5.27 i 29; Rz 4,13.16-18.22  EWANGELIA (Mt 1,16.18-21.24a) 
Józef poznaje tajemnicę Wcielenia. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa 
było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić 
Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz 

imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

 5.50  17.57
 4.08  14.52

PONIEDZIAŁEK

19
MARZEC

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE - UROCZYSTOŚĆ
Iz 7,10-14; Ps 40,7-8a.8b-10.11; Hbr 10,4-10  EWANGELIA (Łk 1,26-38)
Maryja pocznie i porodzi Syna. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef,  
z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która 
uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według 
twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 5.34  18.08
 6.46  22.31

PONIEDZIAŁEK
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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, (TZW. NIEDZIELA RADOŚCI - LAETARE)
2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137,1-2.3.4-5.6; Ef 2,4-10  EWANGELIA (J 3,14-21)
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 
po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 

ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie 
potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

 5.52  17.55
 3.43  13.42

NIEDZIELA

18
MARZEC

 6.22  17.32
 13.04  03.52

NIEDZIELA

4
MARZEC
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Wielkopostny marzec 2012
Tegoroczny marzec, od pierwszego dnia do ostatniego, 

upłynie pod znakiem trwającego Wielkiego Postu. Nie zawsze 
tak było. Bywa, że w marcu wypada Wielkanoc (tak było  
5 razy w ostatnim dwudziestoleciu), ale też bywało, że Popie-
lec wypadał w pierwszej dekadzie marca -  wtedy mówiło się  
o długim karnawale i później Wielkanocy.

Wielki Post jest okresem pokuty, jest czasem rachunku 
sumienia, nawracania się, w czym pomóc nam mają rekolekcje 
i nabożeństwa wielkopostne. Jest to czas, w którym dominuje 
fiolet szat liturgicznych, a we Mszach św. niedzielnych nie 
zaśpiewamy „Chwała na wysokości Bogu”. Dwukrotnie jednak 
kapłan przywdziewa szaty koloru białego – 19 i 26 marca 
(uroczystość: św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 
opiekuna Świętej Rodziny i Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Pannie). Św. Józefowi poświęcony był artykuł w ubiegłorocznym 
naszym czasopiśmie.

2 5  m a r c a  K o ś c i ó ł 
obchodzi  uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. 
Jest to święto ustanowione 
przez Kościół dla upamięt-
nienia początku historii 
naszego zbawienia, kiedy 
to „Słowo Ciałem się stało i 
zamieszkało między nami”. 
Bóg wybrał prostą Dziewczynę, Dziewicę z Nazaretu, w której 
łonie za sprawą Ducha Świętego począł się Bóg – Człowiek, 
Syn Boży, Odkupiciel świata. Maryja, która stała się Matką, 
nie przestała być Dziewicą. Jesteśmy zdumieni tym, jak Bóg 
umiłował świat, przez połączenie Boskiej Natury z ludzką, 
zechciał przyjść na ziemię, dzielić z nami „trudy i znoje” i wydać 
w nasze ręce. Ten dzień, 25 marca, obchodzimy co  roku jako 
Dzień Świętości Życia. Szczególnie w tym dniu modlimy się  
o ochronę każdego życia ludzkiego od chwili zaistnienia (czyli 
poczęcia), kiedy to życie ludzkie jest najbardziej niewinne  
i bezbronne i dlatego powinno być szczególnie chronione. Każdy 
może otoczyć nienarodzone dziecko modlitwą i wypraszać jego 
ocalenie i bezpieczne przyjście na świat (jest to adopcja duchowa 
dziecka poczętego).

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na pewien szczegół. 
W bieżącym roku, 25 marca przypadnie w V niedzielę Postu. 
Kościół przeniesie obchód tej uroczystości na najbliższy ponie-
działek tj. 26 marca. Kościół kieruje się tu ustanowioną przez 
siebie „Tabelą pierwszeństwa dni liturgicznych”, w której wszyst-
kie niedziele Wielkiego Postu, Adwentu, okresu Wielkanocnego, 
a także dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej, mają 
tak dużą rangę, że muszą jej ustąpić inne uroczystości. Gdyby 

więc uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go wypadła kiedyś w którymś dniu 
Wielkiego Tygodnia, obchody byłyby 
przeniesione na poniedziałek po Okta-
wie Wielkanocnej. Dotyczy to również 
uroczystości św. Józefa.

4 marca – święto św. Kazimierza 
– królewicza, który był synem króla 
Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety. 
Urodził się w Krakowie w 1458 r., a zmarł 
w Grodnie 4 marca 1484 r. Jest patronem 
Archidiecezji Krakowskiej i Litwy.

8 marca – św. Jana Bożego; pocho-
dził z Portugalii, wychowywał w Hisz-
panii. Święty ten oddał się pracy wśród 
ludzi umysłowo chorych, założył szpital  
w Grenadzie i założył zakon Bonifratrów, 
zatwierdzony w 1571 r. (O.O. Bonifratrzy 
w Cieszynie obchodzą odpust 8.III). Święty 
Jan Boży został ogłoszony patronem szpi-
talnictwa, pielęgniarek i pielęgniarzy.

13 marca imieni-
ny obchodzą imienniczki św. Krystyny, 
męczennicy za wiarę w VI w. Pochodziła  
z Persji. Jest patronką 
młynarzy i żeglarzy.

1 7  m a r c a 
Kościół wspomina  
św. Patryka, bisku-
pa i apostoła Irlan-
dii. Żył w IV w. Jest 

patronem Irlandii.
Z ważniejszych dla Kościoła wyda-

rzeń wymienię dwa. 
4 marca 1979 r. Ojciec Święty, dziś 

bł. Jan Paweł II, ogłosił swą pierwszą encyklikę „Redemptor 
hominis” (Odkupiciel człowieka). Zauważmy, że miało to miej-
sce zaledwie cztery miesiące po wyborze na papieża. Świadczy 
to o niezwykłej pracowitości i apostolskiej gorliwości naszego 
Błogosławionego. 5 marca 1976 r. Ojciec Św. Paweł VI powierzył 
głoszenie nauk rekolekcyjnych wielkopostnych kardynałowi z 
Polski, abp Karolowi Wojtyle. Chodzi o rekolekcje dla Kurii 
watykańskiej.

W miesiącu marcu miało miejsce wiele dla kultury i historii 
naszego narodu wydarzeń. Ograniczę się do przypomnienia 
tych najważniejszych.

2 marca 1333 r. zmarł król Polski Władysław Łokietek, 
któremu zawdzięczamy zjednoczenie ziem polskich po rozbiciu 
dzielnicowym.

15 marca 1978 r. zmarł Aleksander Kamiński, wybitny dzia-
łacz harcerski okresu przedwojennego i okupacji, współtwórca 
Szarych Szeregów, autor powieści „Kamienie na Szaniec”.

19 marca 1887 r. w Genewie zmarł wybitny powieściopisarz 
Józef Ignacy Kraszewski. Jego powieści – chociażby „Stara baśń” 
i setki innych, pozwoliły Polakom poznawać dzieje historii 
ojczystej.

20 marca 1673 r. zmarł o. Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej 
Góry w czasie „potopu” szwedzkiego.

24 marca 1794 r. na rynku krakowskim uroczystą przysięgę 
złożył Naczelnik Powstania – Tadeusz Kościuszko.

Opracował Józef

W imieniu Redakcji  
wszystkim Solenizantom; Jubilatom  

obchodzącym święto w marcu, a w szczególności:  
Kazimierzom, Krystynom, Patrykom  

i wszystkim Paniom z okazji Ich Dnia – 8 marca,  
życzę zdrowia i radości rodzinnej.  

Wszystkim zaś Czytelniczkom i Czytelnikom  
życzę głębokich przeżyć rekolekcyjnych  

i promyków wiosennego słońca  
jako zapowiedzi nadziei.
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NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE- ROZMYŚLANIA Z MARYJĄ

Pierwsze soboty miesiąca

Nie żyjemy dla siebie 
- rozmyślania z Maryją

Z orędzia fatimskiego dowiadujemy się, że 
Bóg powierzył misję ratowania dzisiejszego 
świata Sercu Maryi: „Bóg chce ustanowić na 
świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego  
Serca. Jeśli zrobi się, to co ja wam mówię, wiele 
dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na 
świecie”.

„(…) Przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi 
do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy  
w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., 
odmówią różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad jedną 
lub kilkoma tajemnicami towarzyszyć mi będą w intencji 
zadośćuczynienia.”- powiedziała Najświętsza Panna.

Takie krótkie wzory rozmyślań będziemy umieszczać  
w naszej gazetce, abyśmy w ciszy swojego domu w pierwszą 
sobotę miesiąca mogli 15 minut rozważać nad daną tajem-
nicą różańcową. Sekretariat Fatimski na rok 2012 - czwarty 
rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej - sugeruje rozważania 
następujących tajemnic w pierwsze soboty poszczególnych 
miesięcy:

Pierwsza sobota marca - I tajemnica bolesna, kwiecień 
- V tajemnica bolesna, maj - II tajemnica chwalebna, 
czerwiec- III tajemnica chwalebna, lipiec - V tajemnica 
radosna, sierpień - IV tajemnica chwalebna, wrzesień  
- II tajemnica światła, październik - II tajemnica radosna, 
listopad - I tajemnica chwalebna, grudzień - I tajemnica 
radosna.

Z tego wynika, że od pierwszej soboty marca modlimy 
się przed Mszą św. pierwszosobotnią, różaniec wg wyżej 
wymienionych tajemnic.

   
Rozmyślania z Maryją  

- modlitwa w Ogrójcu
W tę pierwszą sobotę Wiel-

kiego Postu chcemy razem   
z Tobą Matko Bolesna, towarzy-
szyć Jezusowi modlącemu się  
w Ogrójcu. Bądź przy nas, kieruj 
naszymi myślami, uczuciami 
i pragnieniami, abyśmy mogli 
wniknąć w głębię miłości i cier-
pienia Pana.

Po Ostatniej Wieczerzy, na 
której Chrystus dał Apostołom 
swoje Ciało i Krew, serca ich 
płonęły miłością. Zapewniali 
swego Pana, że pozostaną Mu zawsze wierni, chociażby 
trzeba było z Nim iść na śmierć. Tymczasem zbliżała się 
godzina próby. Jezus zaprowadził uczniów na górę Oliwną  
i rzekł: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Łk 22, 40b).” 
Oczekiwał od nich wsparcia i pocieszenia, lecz nie znalazł. 
„Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwaj-
cie” (Mk 14, 34) - prosił.

Oni jednak zostali porażeni strachem, bo po raz pierw-
szy zobaczyli swego Mistrza odczuwającego lęk. Nie mogli 
pojąć, że Pan całego stworzenia może być poddany słabości. 
Ogarnęło ich przygnębienie i ze smutku posnęli. (Chwila 
rozmyślania)

W chwilach najcięższej walki Jezus był osamotniony. 
Przyjął na siebie grzechy wszystkich ludzi od początku świa-
ta, żeby za nie zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości. Pokonał 
szatana i wszystkie pokusy, aby wysłużyć nam łaskę zwycię-
stwa. Widział także moje grzechy i upadki, które napawały 
wstrętem Jego Najświętsze Człowieczeństwo.

Upadł na ziemię i modlił się, żeby- jeśli to możliwe  
- ominęła Go ta godzina. I mówił: „Abba, Ojcze, dla Ciebie 
wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie to, 
co Ja chcę, ale to, co Ty (niech się stanie)” (MK 14, 35b-36).

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot 
był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię (Łk 22, 44). 
(Chwila rozmyślania)

Jezus daje nam siłę i przykład, jak walczyć z pokusą, 
z lękiem przed cierpieniem. „Pogrążony w udręce, jeszcze 
usilniej się modlił” (Łk 22, 44a).

Znawcy psychiki ludzkiej uważają, że ludzie najczęściej 
i najwięcej cierpią z powodu lęku. Chcielibyśmy być silni, 
mężni. Tymczasem nie zawsze można opanować strach. 
Jezus jako człowiek w Ogrójcu też przeżywał trwogę. Jeżeli 
złączymy nasz lęk z Jego lękiem, wtedy to co przeżywamy 
nie tylko nie obciąży nas winą, lecz może stać się zasługą  
i dzięki Jezusowi odniesiemy zwycięstwo nad naszą naturą. 
Jezus jako Syn człowieczy modląc się w Ogrójcu, cierpiał 
widząc moje grzechy, ale widział także moje zadośćuczy-
nienie. Ukazał Mu je Anioł, aby Go pokrzepić.

Dzisiaj Pan pyta każdego z nas: „Co uczynisz dla Mnie, 
aby pocieszyć Mnie w śmiertelnym smutku? Czy znajdziesz 
czas, aby towarzyszyć Mi na modlitwie? Czy przyjmiesz 
Moją wolę? Czy zechcesz Mi ofiarować swoje cierpienie? 
Czy zauważysz Mnie w cierpiącym człowieku?

Matka Najświętsza była pocieszeniem dla Serca Jezuso-
wego podczas Jego męki. Dzisiaj także pragnie przynieść 
Mu ulgę, nawołując swe dzieci do modlitwy i zadośćuczy-
nienia.

Czy słucham Jej orędzi? Jak odpowiadam na Jej 
wezwanie?

Dzisiaj także wróg uderza w Kościół, w Ojca Św. Jest 
to dla nas próba wierności. Potrzeba „czuwania i modli-
twy”, aby nie stchórzyć i nie zdradzić. Potrzeba wierności  
w małych rzeczach, zaufania w Miłosierdzie Boże, aby nie 

stać się Judaszem. Zbliża się próba wiary, trzeba się na nią 
przygotować. Dlatego Matka Boża wzywa do codziennego 
odmawiania różańca.

Chryste, dziękuję Ci za to światło, które płynie z modlitwy 
różańcowej.

Opracowała:  Irena
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Wielkopostny marzec 2012
Tegoroczny marzec, od pierwszego dnia do ostatniego, 

upłynie pod znakiem trwającego Wielkiego Postu. Nie zawsze 
tak było. Bywa, że w marcu wypada Wielkanoc (tak było  
5 razy w ostatnim dwudziestoleciu), ale też bywało, że Popie-
lec wypadał w pierwszej dekadzie marca -  wtedy mówiło się  
o długim karnawale i później Wielkanocy.

Wielki Post jest okresem pokuty, jest czasem rachunku 
sumienia, nawracania się, w czym pomóc nam mają rekolekcje 
i nabożeństwa wielkopostne. Jest to czas, w którym dominuje 
fiolet szat liturgicznych, a we Mszach św. niedzielnych nie 
zaśpiewamy „Chwała na wysokości Bogu”. Dwukrotnie jednak 
kapłan przywdziewa szaty koloru białego – 19 i 26 marca 
(uroczystość: św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 
opiekuna Świętej Rodziny i Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Pannie). Św. Józefowi poświęcony był artykuł w ubiegłorocznym 
naszym czasopiśmie.

2 5  m a r c a  K o ś c i ó ł 
obchodzi  uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. 
Jest to święto ustanowione 
przez Kościół dla upamięt-
nienia początku historii 
naszego zbawienia, kiedy 
to „Słowo Ciałem się stało i 
zamieszkało między nami”. 
Bóg wybrał prostą Dziewczynę, Dziewicę z Nazaretu, w której 
łonie za sprawą Ducha Świętego począł się Bóg – Człowiek, 
Syn Boży, Odkupiciel świata. Maryja, która stała się Matką, 
nie przestała być Dziewicą. Jesteśmy zdumieni tym, jak Bóg 
umiłował świat, przez połączenie Boskiej Natury z ludzką, 
zechciał przyjść na ziemię, dzielić z nami „trudy i znoje” i wydać 
w nasze ręce. Ten dzień, 25 marca, obchodzimy co  roku jako 
Dzień Świętości Życia. Szczególnie w tym dniu modlimy się  
o ochronę każdego życia ludzkiego od chwili zaistnienia (czyli 
poczęcia), kiedy to życie ludzkie jest najbardziej niewinne  
i bezbronne i dlatego powinno być szczególnie chronione. Każdy 
może otoczyć nienarodzone dziecko modlitwą i wypraszać jego 
ocalenie i bezpieczne przyjście na świat (jest to adopcja duchowa 
dziecka poczętego).

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na pewien szczegół. 
W bieżącym roku, 25 marca przypadnie w V niedzielę Postu. 
Kościół przeniesie obchód tej uroczystości na najbliższy ponie-
działek tj. 26 marca. Kościół kieruje się tu ustanowioną przez 
siebie „Tabelą pierwszeństwa dni liturgicznych”, w której wszyst-
kie niedziele Wielkiego Postu, Adwentu, okresu Wielkanocnego, 
a także dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej, mają 
tak dużą rangę, że muszą jej ustąpić inne uroczystości. Gdyby 

więc uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go wypadła kiedyś w którymś dniu 
Wielkiego Tygodnia, obchody byłyby 
przeniesione na poniedziałek po Okta-
wie Wielkanocnej. Dotyczy to również 
uroczystości św. Józefa.

4 marca – święto św. Kazimierza 
– królewicza, który był synem króla 
Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety. 
Urodził się w Krakowie w 1458 r., a zmarł 
w Grodnie 4 marca 1484 r. Jest patronem 
Archidiecezji Krakowskiej i Litwy.

8 marca – św. Jana Bożego; pocho-
dził z Portugalii, wychowywał w Hisz-
panii. Święty ten oddał się pracy wśród 
ludzi umysłowo chorych, założył szpital  
w Grenadzie i założył zakon Bonifratrów, 
zatwierdzony w 1571 r. (O.O. Bonifratrzy 
w Cieszynie obchodzą odpust 8.III). Święty 
Jan Boży został ogłoszony patronem szpi-
talnictwa, pielęgniarek i pielęgniarzy.

13 marca imieni-
ny obchodzą imienniczki św. Krystyny, 
męczennicy za wiarę w VI w. Pochodziła  
z Persji. Jest patronką 
młynarzy i żeglarzy.

1 7  m a r c a 
Kościół wspomina  
św. Patryka, bisku-
pa i apostoła Irlan-
dii. Żył w IV w. Jest 

patronem Irlandii.
Z ważniejszych dla Kościoła wyda-

rzeń wymienię dwa. 
4 marca 1979 r. Ojciec Święty, dziś 

bł. Jan Paweł II, ogłosił swą pierwszą encyklikę „Redemptor 
hominis” (Odkupiciel człowieka). Zauważmy, że miało to miej-
sce zaledwie cztery miesiące po wyborze na papieża. Świadczy 
to o niezwykłej pracowitości i apostolskiej gorliwości naszego 
Błogosławionego. 5 marca 1976 r. Ojciec Św. Paweł VI powierzył 
głoszenie nauk rekolekcyjnych wielkopostnych kardynałowi z 
Polski, abp Karolowi Wojtyle. Chodzi o rekolekcje dla Kurii 
watykańskiej.

W miesiącu marcu miało miejsce wiele dla kultury i historii 
naszego narodu wydarzeń. Ograniczę się do przypomnienia 
tych najważniejszych.

2 marca 1333 r. zmarł król Polski Władysław Łokietek, 
któremu zawdzięczamy zjednoczenie ziem polskich po rozbiciu 
dzielnicowym.

15 marca 1978 r. zmarł Aleksander Kamiński, wybitny dzia-
łacz harcerski okresu przedwojennego i okupacji, współtwórca 
Szarych Szeregów, autor powieści „Kamienie na Szaniec”.

19 marca 1887 r. w Genewie zmarł wybitny powieściopisarz 
Józef Ignacy Kraszewski. Jego powieści – chociażby „Stara baśń” 
i setki innych, pozwoliły Polakom poznawać dzieje historii 
ojczystej.

20 marca 1673 r. zmarł o. Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej 
Góry w czasie „potopu” szwedzkiego.

24 marca 1794 r. na rynku krakowskim uroczystą przysięgę 
złożył Naczelnik Powstania – Tadeusz Kościuszko.

Opracował Józef

W imieniu Redakcji  
wszystkim Solenizantom; Jubilatom  

obchodzącym święto w marcu, a w szczególności:  
Kazimierzom, Krystynom, Patrykom  

i wszystkim Paniom z okazji Ich Dnia – 8 marca,  
życzę zdrowia i radości rodzinnej.  

Wszystkim zaś Czytelniczkom i Czytelnikom  
życzę głębokich przeżyć rekolekcyjnych  

i promyków wiosennego słońca  
jako zapowiedzi nadziei.
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„CHODŹ ZE MNĄ ZBAWIAĆ ŚWIAT... W KOLEJNY JUŻ WIEK”

Zajrzałem niedaw-
no do zeszytu ćwiczeń 
do nauki religii dla 
kl. II szkoły podsta-
wowej - „Jezus przy-
chodzi do nas”. Jestem 

zachwycony tym, że nasze dzieci mają takie wyśmienite 
warunki do nauki; nie tylko zresztą religii. Z moich szkolnych 
lat przypominam sobie jeden (jedyny) podręcznik do religii – 
katechizm - cienka broszura z mnóstwem pytań i odpowiedzi, 
skąpo ilustrowany, bez koloru – na całe 7 lat nauki. Obecne 
podręczniki, nie tylko do religii, tryskają kolorami, angażują 
dzieci, zachęcają do myślenia, poszukiwań i zadawania pytań.

Kartkując kolejne strony wspomnianych ćwiczeń, zatrzy-
małem się na str. 23. Widzę tam zarys krzyża, którego kontur 
tworzą drukowane nazwy różnych powołań, służb i zawodów: 
mama, tata, marynarz, rolnik, lekarz, nauczyciel, weterynarz  
i inne. Nasuwać się musi pytanie: jaki związek mają one  
z krzyżem? Przeciętne dziecko ośmioletnie mogłoby mieć 
trudności z odpowiedzią. Katecheta na pewno naprowadzi, 
poda przykłady, ale dysponuje on jedynie dwiema godzinami 
w tygodniu, a ma grupę dzieci liczącą 20 lub więcej. Każde zaś 
dziecko jest inne: jedno rozproszone, inne znudzone, jeszcze 
inne zadawające mnóstwo pytań – nie zawsze na temat. Kate-
cheta nie jest cudotwórcą; do każdego może nie zdoła dotrzeć; 
dlatego liczy na współpracę z rodzinnym domem w wychowaniu 
religijnym. Te dzieci – drugoklasiści – mają już w pełni w maju 
uczestniczyć we Mszy Świętej. Myślę, że trzeba ich na tą chwilę 
przygotować; trzeba z nimi rozmawiać, aby rozumiały, jaki 
jest sens łączenia Mszy św. z krzyżem, a krzyża z codziennymi 
obowiązkami – ucznia, rodzica, pracownika. Może teraz jest 
chwila najstosowniejsza, bo trwa Wielki Post; kiedy częściej 
rozważamy mękę i śmierć Jezusa jako ofiarę wynagradzającą 
Ojcu Niebieskiemu grzechy wszystkich ludzi, także tych którzy 
przyjdą po nas. Tę ofiarę uobecnia każda Msza św. sprawowana 
na wszystkich ołtarzach świata codziennie. Uczestniczący w tej 
Ofierze Eucharystycznej dołączamy na patenę ofiarną do darów 
chleba i wina nasze codzienne troski, cierpienia, sprawy trudne, 
ale też nasze dziękczynienia za chwile radosne i szczęśliwe, za 
miłość, którą jesteśmy obdarowywani codziennie. Ofiarowany 
na patenie chleb kryje w sobie trud i wysiłek wielu ludzi, którzy 
przyczynili się do tego, by on tu mógł być dziś złożony. Podobnie 
wino w kielichu ofiarnym. Za kilka minut po ofiarowaniu te 
dary ofiarne Bóg przyjmuje i mocą Ducha Świętego przemieni  
w uwielbione i zmartwychwstałe Ciało Chrystusa, które spoży-
jemy jako pokarm gwarantujący nam wieczną szczęśliwość.

Myślę, że warto i trzeba z tymi dziećmi rozmawiać, aby ta 
młoda „skorupka” nasiąkła świadomością tego, jak wielkim 
darem jest każda Msza święta. Wśród ludzi dorosłych panuje 
wiele spłyconych opinii o Mszy św.: „Byłem na Mszy” (można 
być na Mszy tylko fizycznie). „Co mi daje Msza?” - takie pytania 

też się słyszy. Świadomy katolik winien siebie pytać: „Z czym ja 
przychodzę na Mszę świętą; co ja daję Bogu?”

Jeszcze jeden ważny szczegół, który być może jest błędnie 
pojmowany, chciałbym poruszyć. Kiedy uważnie wsłuchujemy 
się w słowa wypowiadane przez kapłana w czasie Mszy św. po 
Przeistoczeniu, słyszymy: „(...) dziękujemy, że nas wybrałeś, 
abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli” - to w II Modlitwie 
Eucharystycznej, zaś w III Modlitwie: „Wysłuchaj łaskawie 
modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski 
stoją przed Tobą”. Otóż w świetle tych modlitw Kościoła nie jest 
tak, że my przychodząc do kościoła co niedzielę Bogu robimy 
łaskę, że go uszczęśliwiamy. Jest inaczej: to Bóg nas wybrał  
i z Jego łaski tu się gromadzimy w niedzielę i za to Mu dzięku-
jemy; za to, że On pragnie naszego dobra i szczęścia.

Chrystus do końca nas umiłował, oddając za wszystkich ludzi 
swoje życie i nie bacząc na to, czy my Jego miłość przyjmiemy 
czy odrzucimy. Ewangelia przytacza Jego słowa: „Kto nie bierze 
swego krzyża i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien” 
(Mt 10,38). Naśladować Zbawiciela to przebaczać krzywdy 
nam wyrządzone, miłować naszych wrogów, rezygnować  
z zajmowania pierwszego miejsca, złem za zło nie odpłacać, zło 
dobrem zwyciężać, nikogo nie sądzić, ale sąd zostawić Bogu, 
grzeszących nie potępiać ale upominać, być miłosiernym, 
cichym i łagodnym, czynić pokój a nie zagrzewać do wojny, 
być pokornym i nie wynosić się. Takie zaś naśladowanie Jezusa 
jest trudne dla wielu z nas. Wymaga wielkiego samozaparcia. 
To właśnie może być nasz krzyż codzienny. Jeśli on zdaje się 
być nie do uniesienia, prośmy Boga, aby nam dopomógł w jego 
dźwiganiu – dał siłę do przebaczania, miłowania wszystkich 
ludzi, dzielenia się z potrzebującymi.

W każdym człowieku – bliźnim trzeba, byśmy widzieli Chry-
stusa. Przez wykonywanie swoich codziennych obowiązków, 
przez pracę, mamy służyć bliźnim. Nikt, kto nie jest egoistą, 
nie żyje tylko dla siebie. Lekarz potrzebuje elektryka, a elektryk 
lekarza; uczeń potrzebuje nauczyciela, a nauczyciel ucznia. 
Tylko człowiek bogacący się kosztem innych ludzi, hazardzista 
i podobni im nie myślą o innych, a tylko o sobie. Miarą miłości 
bliźniego jest sumienność w wypełnianiu obowiązków wynika-
jących z naszego powołania. Każda uczciwa praca jest pracą dla 
drugich i wymaga od nas wysiłku i ofiary. Przez nią pomożemy 
Chrystusowi zbawić świat; w kolejnym już, XXI wieku.

   Józef

Sprostowanie
W numerze lutowym, w moim artykule na str. 5, zosta-

ła błędnie podana data uroczystości patrona naszej parafii  
św. Michała. Oczywiście uroczystość ta przypada na 29 IX 
(wrzesień), a nie, jak błędnie podałem 29 XI. Za wprowadzenie 
w błąd wszystkich Czytelników przepraszam.

                                                                                   Józef

www.St-Christopher.eu we współpracy z Parafią 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie i Parafią 

Świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich 

Program Pielgrzymki:

Dzień 1    

8.30 – Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki i 

wyjazd. 

W godzinach popołudniowych przyjazd do 

Budapesztu i zwiedzanie stolicy Węgier. Rejs 

po Dunaju (fakultatywnie). W godzinach 

wieczornych wyjazd w kierunku Chorwacji 

Dzień 2  

- przejazd do Medjugoria, 

- zakwaterowanie, 

- udział w wieczornym nabożeństwie 

- kolacja, nocleg 

Dzień 3-6 

- w tych dniach będziemy uczestniczyć w 

uroczystościach, modlitwach i 

rozważaniach oraz zwiedzać miejsca 

związane z Objawieniami "Królowej 

Pokoju": 

» codzienne uczestniczenie w nabożeństwie 

wieczornym w Medziugorju;  

   18:00 – Różaniec Św, 19:00 - Msza Św.,  

   20:00 - Modlitwa o uzdrowienie duszy i 

ciała,  

» Msza Św. w j. polskim o 13:00, 

» Adoracja Najświętszego Sakramentu- 

środa, czwartek i sobota 

» w piątki - adoracja Krzyża, 

» wspólne wyjście na Górę Objawień - 

Różaniec, 

» wspólne wyjście na Kriżevac - Droga 

Krzyżowa, 

» spotkanie we Wspólnocie Wieczernika*, 

» spotkanie we Wspólnocie Oaza Pokoju*, 

» spotkanie, z którymś z wizjonerów*, 

» spotkanie, z którymś z ojców 

franciszkanów*, 

* spotkania są uwarunkowane obecnością 

w/w osób  w Medziugorju. 

Dzień 7  

- śniadanie,  

- pożegnanie z Medjugorjem,  

- wyjazd na Makarską Rivierę –wizyta 

w Chorwackim Lourdes - Msza Św. 

- odpoczynek nad morzem, plażowanie-czas 

wolny 

- Rejs stateczkiem na wyspę Brac (fish 

picnik) -fakultatywnie 19 € 

- Split- najbardziej znaczące miasto 

Dalmacji; m.in. stare miasto, pałac 

Dioklecjana -zachowany  w nienaruszonym 

stanie, najpiękniejszy w Europie przykład 

rzymskiej architektury obronnej (IV-V 

wiek), ratusz z XV wieku i port.  

-w godz. wieczornych wyjazd w kierunku 

kraju 

Dzień 8 

- przyjazd do Polski w godzinach 

południowych. 

TERMIN:  20-27.10.2012        CENA: 999 PLN (przy min. 43 uczestnikach)  
         30 - 42 uczest.= 1155zł,   20-30 uczest.= 1255zł   
Świadczenia: Należy zabrać: 

- 5 noclegów w pensjonacie, 1. paszport  

- śniadania, obiadokolacje, 2. wszystkie swoje lekarstwa  

- przejazd autobusem klasy Lux (Video, WC, klima), 3. kapelusz i okulary przeciwsłoneczne 

- pilot na trasie, 4. wygodne sportowe obuwie    

- opieka duchowa                                                                                      5. parasol lub pelerynę 

- ubezpieczenie KL+NW                                                                          6. Bilety wstępów i opłaty turystyczne=19,-€ /obligatoryjnie/    

  
Zgłoszenia	przejmuje;	kancelaria	–	tel.33/	853	32	49,	L.	Wajdzik	ads	–		tel.	33/	853	37	20	lub	
696	852	632	oraz	kancelaria	parafii	św.	Michała	Archanioła	w	Kończycach	W.	33/8569310.	
Uwaga:	Przy	 zapisie	wpłata	 300	 zł	 (bezzwrotnie;	możliwość	 zastępstwa).	Reszta	wpłaty	 do	
15	września	2012.		Wpłaty		w	kancelarii	parafii.	

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 * * *                            
Powyższy program ma charakter ramowy i jego kolejność może ulec zmianie.                           

„Chodź ze mną zbawiać świat...  
w kolejny już wiek”
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MEDJUGORIE PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ
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„CHODŹ ZE MNĄ ZBAWIAĆ ŚWIAT... W KOLEJNY JUŻ WIEK”

Zajrzałem niedaw-
no do zeszytu ćwiczeń 
do nauki religii dla 
kl. II szkoły podsta-
wowej - „Jezus przy-
chodzi do nas”. Jestem 

zachwycony tym, że nasze dzieci mają takie wyśmienite 
warunki do nauki; nie tylko zresztą religii. Z moich szkolnych 
lat przypominam sobie jeden (jedyny) podręcznik do religii – 
katechizm - cienka broszura z mnóstwem pytań i odpowiedzi, 
skąpo ilustrowany, bez koloru – na całe 7 lat nauki. Obecne 
podręczniki, nie tylko do religii, tryskają kolorami, angażują 
dzieci, zachęcają do myślenia, poszukiwań i zadawania pytań.

Kartkując kolejne strony wspomnianych ćwiczeń, zatrzy-
małem się na str. 23. Widzę tam zarys krzyża, którego kontur 
tworzą drukowane nazwy różnych powołań, służb i zawodów: 
mama, tata, marynarz, rolnik, lekarz, nauczyciel, weterynarz  
i inne. Nasuwać się musi pytanie: jaki związek mają one  
z krzyżem? Przeciętne dziecko ośmioletnie mogłoby mieć 
trudności z odpowiedzią. Katecheta na pewno naprowadzi, 
poda przykłady, ale dysponuje on jedynie dwiema godzinami 
w tygodniu, a ma grupę dzieci liczącą 20 lub więcej. Każde zaś 
dziecko jest inne: jedno rozproszone, inne znudzone, jeszcze 
inne zadawające mnóstwo pytań – nie zawsze na temat. Kate-
cheta nie jest cudotwórcą; do każdego może nie zdoła dotrzeć; 
dlatego liczy na współpracę z rodzinnym domem w wychowaniu 
religijnym. Te dzieci – drugoklasiści – mają już w pełni w maju 
uczestniczyć we Mszy Świętej. Myślę, że trzeba ich na tą chwilę 
przygotować; trzeba z nimi rozmawiać, aby rozumiały, jaki 
jest sens łączenia Mszy św. z krzyżem, a krzyża z codziennymi 
obowiązkami – ucznia, rodzica, pracownika. Może teraz jest 
chwila najstosowniejsza, bo trwa Wielki Post; kiedy częściej 
rozważamy mękę i śmierć Jezusa jako ofiarę wynagradzającą 
Ojcu Niebieskiemu grzechy wszystkich ludzi, także tych którzy 
przyjdą po nas. Tę ofiarę uobecnia każda Msza św. sprawowana 
na wszystkich ołtarzach świata codziennie. Uczestniczący w tej 
Ofierze Eucharystycznej dołączamy na patenę ofiarną do darów 
chleba i wina nasze codzienne troski, cierpienia, sprawy trudne, 
ale też nasze dziękczynienia za chwile radosne i szczęśliwe, za 
miłość, którą jesteśmy obdarowywani codziennie. Ofiarowany 
na patenie chleb kryje w sobie trud i wysiłek wielu ludzi, którzy 
przyczynili się do tego, by on tu mógł być dziś złożony. Podobnie 
wino w kielichu ofiarnym. Za kilka minut po ofiarowaniu te 
dary ofiarne Bóg przyjmuje i mocą Ducha Świętego przemieni  
w uwielbione i zmartwychwstałe Ciało Chrystusa, które spoży-
jemy jako pokarm gwarantujący nam wieczną szczęśliwość.

Myślę, że warto i trzeba z tymi dziećmi rozmawiać, aby ta 
młoda „skorupka” nasiąkła świadomością tego, jak wielkim 
darem jest każda Msza święta. Wśród ludzi dorosłych panuje 
wiele spłyconych opinii o Mszy św.: „Byłem na Mszy” (można 
być na Mszy tylko fizycznie). „Co mi daje Msza?” - takie pytania 

też się słyszy. Świadomy katolik winien siebie pytać: „Z czym ja 
przychodzę na Mszę świętą; co ja daję Bogu?”

Jeszcze jeden ważny szczegół, który być może jest błędnie 
pojmowany, chciałbym poruszyć. Kiedy uważnie wsłuchujemy 
się w słowa wypowiadane przez kapłana w czasie Mszy św. po 
Przeistoczeniu, słyszymy: „(...) dziękujemy, że nas wybrałeś, 
abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli” - to w II Modlitwie 
Eucharystycznej, zaś w III Modlitwie: „Wysłuchaj łaskawie 
modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski 
stoją przed Tobą”. Otóż w świetle tych modlitw Kościoła nie jest 
tak, że my przychodząc do kościoła co niedzielę Bogu robimy 
łaskę, że go uszczęśliwiamy. Jest inaczej: to Bóg nas wybrał  
i z Jego łaski tu się gromadzimy w niedzielę i za to Mu dzięku-
jemy; za to, że On pragnie naszego dobra i szczęścia.

Chrystus do końca nas umiłował, oddając za wszystkich ludzi 
swoje życie i nie bacząc na to, czy my Jego miłość przyjmiemy 
czy odrzucimy. Ewangelia przytacza Jego słowa: „Kto nie bierze 
swego krzyża i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien” 
(Mt 10,38). Naśladować Zbawiciela to przebaczać krzywdy 
nam wyrządzone, miłować naszych wrogów, rezygnować  
z zajmowania pierwszego miejsca, złem za zło nie odpłacać, zło 
dobrem zwyciężać, nikogo nie sądzić, ale sąd zostawić Bogu, 
grzeszących nie potępiać ale upominać, być miłosiernym, 
cichym i łagodnym, czynić pokój a nie zagrzewać do wojny, 
być pokornym i nie wynosić się. Takie zaś naśladowanie Jezusa 
jest trudne dla wielu z nas. Wymaga wielkiego samozaparcia. 
To właśnie może być nasz krzyż codzienny. Jeśli on zdaje się 
być nie do uniesienia, prośmy Boga, aby nam dopomógł w jego 
dźwiganiu – dał siłę do przebaczania, miłowania wszystkich 
ludzi, dzielenia się z potrzebującymi.

W każdym człowieku – bliźnim trzeba, byśmy widzieli Chry-
stusa. Przez wykonywanie swoich codziennych obowiązków, 
przez pracę, mamy służyć bliźnim. Nikt, kto nie jest egoistą, 
nie żyje tylko dla siebie. Lekarz potrzebuje elektryka, a elektryk 
lekarza; uczeń potrzebuje nauczyciela, a nauczyciel ucznia. 
Tylko człowiek bogacący się kosztem innych ludzi, hazardzista 
i podobni im nie myślą o innych, a tylko o sobie. Miarą miłości 
bliźniego jest sumienność w wypełnianiu obowiązków wynika-
jących z naszego powołania. Każda uczciwa praca jest pracą dla 
drugich i wymaga od nas wysiłku i ofiary. Przez nią pomożemy 
Chrystusowi zbawić świat; w kolejnym już, XXI wieku.

   Józef

Sprostowanie
W numerze lutowym, w moim artykule na str. 5, zosta-

ła błędnie podana data uroczystości patrona naszej parafii  
św. Michała. Oczywiście uroczystość ta przypada na 29 IX 
(wrzesień), a nie, jak błędnie podałem 29 XI. Za wprowadzenie 
w błąd wszystkich Czytelników przepraszam.

                                                                                   Józef

www.St-Christopher.eu we współpracy z Parafią 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie i Parafią 

Świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich 

Program Pielgrzymki:

Dzień 1    

8.30 – Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki i 

wyjazd. 

W godzinach popołudniowych przyjazd do 

Budapesztu i zwiedzanie stolicy Węgier. Rejs 

po Dunaju (fakultatywnie). W godzinach 

wieczornych wyjazd w kierunku Chorwacji 

Dzień 2  

- przejazd do Medjugoria, 

- zakwaterowanie, 

- udział w wieczornym nabożeństwie 

- kolacja, nocleg 

Dzień 3-6 

- w tych dniach będziemy uczestniczyć w 

uroczystościach, modlitwach i 

rozważaniach oraz zwiedzać miejsca 

związane z Objawieniami "Królowej 

Pokoju": 

» codzienne uczestniczenie w nabożeństwie 

wieczornym w Medziugorju;  

   18:00 – Różaniec Św, 19:00 - Msza Św.,  

   20:00 - Modlitwa o uzdrowienie duszy i 

ciała,  

» Msza Św. w j. polskim o 13:00, 

» Adoracja Najświętszego Sakramentu- 

środa, czwartek i sobota 

» w piątki - adoracja Krzyża, 

» wspólne wyjście na Górę Objawień - 

Różaniec, 

» wspólne wyjście na Kriżevac - Droga 

Krzyżowa, 

» spotkanie we Wspólnocie Wieczernika*, 

» spotkanie we Wspólnocie Oaza Pokoju*, 

» spotkanie, z którymś z wizjonerów*, 

» spotkanie, z którymś z ojców 

franciszkanów*, 

* spotkania są uwarunkowane obecnością 

w/w osób  w Medziugorju. 

Dzień 7  

- śniadanie,  

- pożegnanie z Medjugorjem,  

- wyjazd na Makarską Rivierę –wizyta 

w Chorwackim Lourdes - Msza Św. 

- odpoczynek nad morzem, plażowanie-czas 

wolny 

- Rejs stateczkiem na wyspę Brac (fish 

picnik) -fakultatywnie 19 € 

- Split- najbardziej znaczące miasto 

Dalmacji; m.in. stare miasto, pałac 

Dioklecjana -zachowany  w nienaruszonym 

stanie, najpiękniejszy w Europie przykład 

rzymskiej architektury obronnej (IV-V 

wiek), ratusz z XV wieku i port.  

-w godz. wieczornych wyjazd w kierunku 

kraju 

Dzień 8 

- przyjazd do Polski w godzinach 

południowych. 

TERMIN:  20-27.10.2012        CENA: 999 PLN (przy min. 43 uczestnikach)  
         30 - 42 uczest.= 1155zł,   20-30 uczest.= 1255zł   
Świadczenia: Należy zabrać: 

- 5 noclegów w pensjonacie, 1. paszport  

- śniadania, obiadokolacje, 2. wszystkie swoje lekarstwa  

- przejazd autobusem klasy Lux (Video, WC, klima), 3. kapelusz i okulary przeciwsłoneczne 

- pilot na trasie, 4. wygodne sportowe obuwie    

- opieka duchowa                                                                                      5. parasol lub pelerynę 

- ubezpieczenie KL+NW                                                                          6. Bilety wstępów i opłaty turystyczne=19,-€ /obligatoryjnie/    

  
Zgłoszenia	przejmuje;	kancelaria	–	tel.33/	853	32	49,	L.	Wajdzik	ads	–		tel.	33/	853	37	20	lub	
696	852	632	oraz	kancelaria	parafii	św.	Michała	Archanioła	w	Kończycach	W.	33/8569310.	
Uwaga:	Przy	 zapisie	wpłata	 300	 zł	 (bezzwrotnie;	możliwość	 zastępstwa).	Reszta	wpłaty	 do	
15	września	2012.		Wpłaty		w	kancelarii	parafii.	

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 * * *                            
Powyższy program ma charakter ramowy i jego kolejność może ulec zmianie.                           

„Chodź ze mną zbawiać świat...  
w kolejny już wiek”
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PROTESTANTYZM ZA RZĄDÓW KSIĘCIA ADAMA WACŁAWA

Młody książę Adam Wacław, wychowany na dworze 
elektora saskiego, ożenił się dnia 7.09.1595 r. z Elżbietą, córką 
protestanckiego księcia kurlandzkiego. Niedługo po ślubie 
objął rządy w Księstwie Cieszyńskim. Nowy władca dążył do 
utrwalenia protestantyzmu w księstwie. W 1596 r. potwierdził 
dotychczasowe przywileje i jeszcze dodał, że obywatele miast 
winni trwać w wyznaniu augsburskim, a duchownych wolno 
tylko takich trzymać, którzy są wyznania luterańskiego. „Kto 
by się odważył wysłać swego sługę do papieskiego kościoła 
po święcone zioła itp.- zapłaci karę.” Ciekawy szczegół z życia 
księcia w swoim dzienniku podaje burgrabia strumieński 
Jan Tilgner: „z wiosną 1599 r. wysłał go książę do wróżki 
w Bobrownikach k. Bytomia po radę i odpowiedź na różne 
pytania. Dotyczyły one spraw rodzinnych oraz zakupu 
państwa frydeckiego. Wróżka zapewniła go też, że będzie 
miał dużo szczęścia na wojnie i uzyska wysokie stanowisko, 
ale zdradzi go jego najmilszy sługa.” Pod wpływem tej wróżby 
książę Adam Wacław, po śmierci swej żony Elżbiety w 1601 r., 
wstąpił do cesarkiej służby wojskowej. Po latach spędzonych 
na wyprawach przeciw Turkom i luterańskim powstańcom 
węgierskim wrócił w 1605 r. do Cieszyna.

Nieporozumienie między cesarzem Rudolfem II i jego 
bratem Maciejem wykorzystali protestanci czescy i wytargo-
wali daleko idące ustępstwa religijne. Również Stany Śląskie 
domagały się wyłączenia biskupa z urzędu hetmana krajowe-
go i ograniczenie jego praw do zarządzania ziemią biskupią 
pod względem religijnym. W obronie tych praw stanął 
wówczas biskup wrocławski arcyksiążę Karol Austriacki.  
Z instrukcji wydanych posłom na sejm stanowy dowiaduje-
my się o tragicznym położeniu katolików na ziemiach podda-
nych luterańskim feudałom. Biskup Karol twierdzi, że na tych 
ziemiach nie znajdzie się katolika, nawet w razie zgody władz, 
predykanci nie zezwalają na żadną czynność liturgiczną  
w obrządku katolickim. Protesty biskupa nie pomogły. Za 
poparciem Czechów, Stany Śląskie protestanckie 20.08.1609 
r. uzyskały gwarancję spełnienia przywilejów. Śląscy władcy  
w większości wyznania luterańskiego uważali się za panów 
nad ciałem i duszą swych poddanych. Skorzystali natych-
miast z przyznanej wolności wyznania, odnosząc to jednak 
tylko do siebie samych. Swoich poddanych nawracali gorli-
wie na wiarę protestancką i z zapałem nie mniejszym, jak 
to poprzednio robili władcy katoliccy. Wypędzali ze swych 
księstw duchownych katolickich, zmuszali poddanych do 
przyjęcia wiary protestanckiej. Wydawało się, że katolicyzm 
na Śląsku został już na zawsze pogrzebany.

Wówczas biskup arcyksiążę Karol Austriacki, nie bacząc na 
pobrzękujących zbroją książąt śląskich, bronił konsekwentnie 
praw katolickich. Równocześnie powstało na Górnym Śląsku 
kilka ośrodków przeciwstawiających się protestantyzmowi. 
Ziemie opolskie i raciborskie oparły się nowinkom prote-
stanckim. Księstwo Opawskie otrzymał konwertyta (nowo 
nawrócony na katolicyzm) Karol Lichtenstein. Jednak najważ-
niejszym wydarzeniem na ziemi cieszyńskiej był powrót 
księcia Adama Wacława na łono Kościoła Katolickiego.

Datę nawrócenia  (konwersji) księcia Adama Wacława 
historycy określili na 1610 r. lub 1613 r. Tymczasem mamy  
w „Dziejopisie Żywieckim” - Komonieckiego w wydarzeniach 
w 1608 r. taką wzmiankę: „tegoż roku w Święto Narodzenia 

Protestantyzm za rządów  
księcia Adama Wacława

Pańskiego Adam Wacław, książę 
cieszyński rewokował (wrócił) na 
wiarę katolicką z luterii i powyganiał 
predykantów z państwa swojego,  
a katolicką księżą obsadził.  Był srogi  
i heretycy, i szlachta się go bała, które-
go potem otruli w 1617 r.” W następ-
nym roku (1618 r.) wg dalszych zapisów tegoż kronikarza 
czytamy: „w miesiącu wrześniu oświecony Adam Wacław, 
książę cieszyński, w Żywcu był, a była z nim taka asysten-
cja dworu jego, iż piechoty miał ze sobą dwiesta, szlachty  
i konno sto, którego J.M. pan Mikołaj Komorowski, starosta 
oświęcimski, dostatnio częstował i z wszystkim dworem jego.” 
Wg jednej z legend książę Adam Wacław w czasie wyprawy 
tureckiej w 1604 r. miał ślubować, że przyjmie wiarę katolicką, 
o ile go uzdrowią relikwie św. Sebastiana z ciężkiej choroby. 
Pewne natomiast jest, że w czasie wypraw wojennych stykał 
się z katolikami i był świadkiem katolickich nabożeństw. Jako 
wojskowy związał się z cesarzem i jako konwertyta liczył na 
lepsze stanowisko - ten argument wykorzystywali protestanc-
cy dziejopisarze i podkreślali wyłącznie materialne pobudki 
przyjęcia wiary katolickiej. Temu jednak przeczą dowody 
szczerej i gorliwej religijności w ostatnich latach jego rządów. 
Ważną rolę w całej sprawie odegrać musieli ojcowie Jezuci,  
z którymi Adam Wacław zetknął się w czasie służby wojsko-
wej. Dwóch z nich sprowadził przed Bożym Narodzeniem 
w 1610 r. do Cieszyna. Zasięg ówczesnej działalności ojców 
Jezuitów w Cieszynie ograniczyło się tylko do dworu ksią-
żęcego. Książę Adam Wacław usunął pastora Łowczana  
z dworu 23.02.1611 r., a jego miejsce zajął ks. Maciej Rudz-
ki z Krakowa. Był to pierwszy oficjalny akt w odzyskaniu 
utraconych pozycji katolickich na Śląsku Cieszyńskim.  
W 1613 r. książę odebrał ewangelikom kościół dominikański 
i zwrócił go prawowitym właścicielom, ojcom Dominika-
nom. Protestantom pozostawił książę w Cieszynie tylko zbór  
św. Trójcy. Jednak przywłaszczone kościoły, poza Cieszynem, 
jeszcze długo pozostały w rękach protestanckich, przede 
wszystkim te, które podlegały patronom protestanckim. 
Zarządzenia księcia były więc bardzo względne, nie dopro-
wadzały do gwałtownych zmian i napięć, lecz do harmonijnej 
współpracy z większością ewangelicką szlachty cieszyńskiej. 
Takie podejście uchroniło Księstwo Cieszyńskie, przed 
walkami religijnymi jakie miały miejsce w Niemczech, Francji  
i w Skandynawii.

Książę Adam Wacław jednak nie pominął żadnej sposob-
ności, aby nakłonić swoje otoczenie i mieszczan cieszyń-
skich do pójścia za jego przykładem. Po swoim nawróceniu 
udał się z pielgrzymką do Rzymu. W 1614 r. przy udziale 
szlachty, najznakomitszych obywateli, ojców Dominikanów  
z Cieszyna, książę udał się na wielką „pońć” (pielgrzymkę) 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z księciem na czele przybyli 
tam na odpust Podwyższenia Krzyża, obeszli drogę krzyżową 
i wysłuchali kazań wygłoszonych do szlachty po niemiecku, 
a dla mieszczan po polsku. Rozpoczęte dzieło odbudowania 
katolicyzmu w księstwie zostało przerwane tragiczną śmier-
cią księcia Adama Wacława 13.07.1617 r., otrutego przez 
opozycyjną szlachtę protestancką.

c.d.n  Władysław
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NOWINY  Z PODSTAWÓWKI

Niech żyje Babcia i Dziadek

NOWINY   
Z PODSTAWÓWKI

 Dzień Babci i Dziadka to dobra okazja, by przypomnieć 
sobie o osobach, którym zawdzięczamy wiele dobroci, miło-
ści i ciepła. Przecież wnuczęta to dla nich największy skarb  
i radość. 

W dniu 22 stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej  
w Kończycach Wielkich odbyła się tradycyjna impreza szkolna 
„Gwiazdka”, na którą zaproszono dziadków i babcie. 

Miło było  nam również gościć wójta gminy Hażlach  
p. Karola Folwarcznego.

Uczniowie naszej szkoły, pod okiem wychowawców, zapre-
zentowali piękny i bogaty program artystyczny. Były jasełka, 
kolędy, piosenki dla babci i dziadka oraz pieśniczki regionalne. 
Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich wnuków. Podziwiali 
i nagradzali brawami ich umiejętności. Dziękujemy również 
Justynie Pyszny, za uświetnienie występów grą na pianinie.

Wielką przyjemność sprawiły gościom drobne upominki, 
wręczone przez wnuków. Wspólny poczęstunek był okazją 
do rozmów, w czasie których mogliśmy się podzielić wraże-
niami.

Dziękujemy Babciom i Dziadkom za liczne przybycie w progi 
naszej szkoły i jeszcze raz składamy im serdeczne życzenia;

W dniu Waszego  świynta, Dziadkowie kochani
Życzymy Wom, byście nie byli nigdy schorowani.
Niechże Wom apetyt dobry dopisuje.
I niech każde z wnuków dobrze się sprawuje.
I jeszcze życzymy w dniu świynta Waszego,
Żeby Was Pón Bóczek fest pobłogosławił.
I żeby Was długo tu z nami zostawił!

Teresa Staniek

w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w iście świąteczny 
nastrój oraz swym pięknym i oryginalnym występem, podbiły 
serca publiczności.

Kiedy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy występu-
jący na scenie, otrzymali gromkie brawa, które były uznaniem 
za piękne wykonanie przedstawienia. Jasełka to widowisko  
o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych miste-
riach franciszkańskich. Ich treścią była historia narodzenia 
Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Zgodnie z wielowiekową 
tradycją dzieci przygotowały piękne misterium bożonarodze-
niowe ukazujące wydarzenia z Betlejem, które przypomniało 
dzieciom, że Jezus rodzi się dla każdego z nas pod warunkiem, 
że tego chcemy. 

 Marcelina Bortlik

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy dla każde-
go chrześcijanina W czwartek 22 grudnia 2011 r., w Szkole 
Podstawowej w Kończycach Wielkich z bożenarodzeniowym 
przesłaniem wystąpili uczniowie klas IV, V i VI, prezentu-
jąc na scenie jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki. 
Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz  
w pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem,  przedstawili 
sceny narodzin Chrystusa. Aktorzy wcielili się m.in. w role:  
św. Józefa, Maryi, Trzech Króli, pasterzy, Króla Heroda. Wszyscy 
z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje 
role. Przygotowania do przedstawienia trwały od miesiąca, 
uczniowie wraz z nauczycielami poświęcili wiele czasu na próby 
i przygotowania, tym bardziej, że poza nauką tekstu, dzieci uczy-
ły się też śpiewać, by w pełni oddać radość z narodzenia Pana. 
Całość przedstawienia została przygotowana pod kierunkiem  
p. Marceliny Bortlik, Anny Kruczała oraz Joanny Nowak. Jasełka 
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PROTESTANTYZM ZA RZĄDÓW KSIĘCIA ADAMA WACŁAWA

Młody książę Adam Wacław, wychowany na dworze 
elektora saskiego, ożenił się dnia 7.09.1595 r. z Elżbietą, córką 
protestanckiego księcia kurlandzkiego. Niedługo po ślubie 
objął rządy w Księstwie Cieszyńskim. Nowy władca dążył do 
utrwalenia protestantyzmu w księstwie. W 1596 r. potwierdził 
dotychczasowe przywileje i jeszcze dodał, że obywatele miast 
winni trwać w wyznaniu augsburskim, a duchownych wolno 
tylko takich trzymać, którzy są wyznania luterańskiego. „Kto 
by się odważył wysłać swego sługę do papieskiego kościoła 
po święcone zioła itp.- zapłaci karę.” Ciekawy szczegół z życia 
księcia w swoim dzienniku podaje burgrabia strumieński 
Jan Tilgner: „z wiosną 1599 r. wysłał go książę do wróżki 
w Bobrownikach k. Bytomia po radę i odpowiedź na różne 
pytania. Dotyczyły one spraw rodzinnych oraz zakupu 
państwa frydeckiego. Wróżka zapewniła go też, że będzie 
miał dużo szczęścia na wojnie i uzyska wysokie stanowisko, 
ale zdradzi go jego najmilszy sługa.” Pod wpływem tej wróżby 
książę Adam Wacław, po śmierci swej żony Elżbiety w 1601 r., 
wstąpił do cesarkiej służby wojskowej. Po latach spędzonych 
na wyprawach przeciw Turkom i luterańskim powstańcom 
węgierskim wrócił w 1605 r. do Cieszyna.

Nieporozumienie między cesarzem Rudolfem II i jego 
bratem Maciejem wykorzystali protestanci czescy i wytargo-
wali daleko idące ustępstwa religijne. Również Stany Śląskie 
domagały się wyłączenia biskupa z urzędu hetmana krajowe-
go i ograniczenie jego praw do zarządzania ziemią biskupią 
pod względem religijnym. W obronie tych praw stanął 
wówczas biskup wrocławski arcyksiążę Karol Austriacki.  
Z instrukcji wydanych posłom na sejm stanowy dowiaduje-
my się o tragicznym położeniu katolików na ziemiach podda-
nych luterańskim feudałom. Biskup Karol twierdzi, że na tych 
ziemiach nie znajdzie się katolika, nawet w razie zgody władz, 
predykanci nie zezwalają na żadną czynność liturgiczną  
w obrządku katolickim. Protesty biskupa nie pomogły. Za 
poparciem Czechów, Stany Śląskie protestanckie 20.08.1609 
r. uzyskały gwarancję spełnienia przywilejów. Śląscy władcy  
w większości wyznania luterańskiego uważali się za panów 
nad ciałem i duszą swych poddanych. Skorzystali natych-
miast z przyznanej wolności wyznania, odnosząc to jednak 
tylko do siebie samych. Swoich poddanych nawracali gorli-
wie na wiarę protestancką i z zapałem nie mniejszym, jak 
to poprzednio robili władcy katoliccy. Wypędzali ze swych 
księstw duchownych katolickich, zmuszali poddanych do 
przyjęcia wiary protestanckiej. Wydawało się, że katolicyzm 
na Śląsku został już na zawsze pogrzebany.

Wówczas biskup arcyksiążę Karol Austriacki, nie bacząc na 
pobrzękujących zbroją książąt śląskich, bronił konsekwentnie 
praw katolickich. Równocześnie powstało na Górnym Śląsku 
kilka ośrodków przeciwstawiających się protestantyzmowi. 
Ziemie opolskie i raciborskie oparły się nowinkom prote-
stanckim. Księstwo Opawskie otrzymał konwertyta (nowo 
nawrócony na katolicyzm) Karol Lichtenstein. Jednak najważ-
niejszym wydarzeniem na ziemi cieszyńskiej był powrót 
księcia Adama Wacława na łono Kościoła Katolickiego.

Datę nawrócenia  (konwersji) księcia Adama Wacława 
historycy określili na 1610 r. lub 1613 r. Tymczasem mamy  
w „Dziejopisie Żywieckim” - Komonieckiego w wydarzeniach 
w 1608 r. taką wzmiankę: „tegoż roku w Święto Narodzenia 

Protestantyzm za rządów  
księcia Adama Wacława

Pańskiego Adam Wacław, książę 
cieszyński rewokował (wrócił) na 
wiarę katolicką z luterii i powyganiał 
predykantów z państwa swojego,  
a katolicką księżą obsadził.  Był srogi  
i heretycy, i szlachta się go bała, które-
go potem otruli w 1617 r.” W następ-
nym roku (1618 r.) wg dalszych zapisów tegoż kronikarza 
czytamy: „w miesiącu wrześniu oświecony Adam Wacław, 
książę cieszyński, w Żywcu był, a była z nim taka asysten-
cja dworu jego, iż piechoty miał ze sobą dwiesta, szlachty  
i konno sto, którego J.M. pan Mikołaj Komorowski, starosta 
oświęcimski, dostatnio częstował i z wszystkim dworem jego.” 
Wg jednej z legend książę Adam Wacław w czasie wyprawy 
tureckiej w 1604 r. miał ślubować, że przyjmie wiarę katolicką, 
o ile go uzdrowią relikwie św. Sebastiana z ciężkiej choroby. 
Pewne natomiast jest, że w czasie wypraw wojennych stykał 
się z katolikami i był świadkiem katolickich nabożeństw. Jako 
wojskowy związał się z cesarzem i jako konwertyta liczył na 
lepsze stanowisko - ten argument wykorzystywali protestanc-
cy dziejopisarze i podkreślali wyłącznie materialne pobudki 
przyjęcia wiary katolickiej. Temu jednak przeczą dowody 
szczerej i gorliwej religijności w ostatnich latach jego rządów. 
Ważną rolę w całej sprawie odegrać musieli ojcowie Jezuci,  
z którymi Adam Wacław zetknął się w czasie służby wojsko-
wej. Dwóch z nich sprowadził przed Bożym Narodzeniem 
w 1610 r. do Cieszyna. Zasięg ówczesnej działalności ojców 
Jezuitów w Cieszynie ograniczyło się tylko do dworu ksią-
żęcego. Książę Adam Wacław usunął pastora Łowczana  
z dworu 23.02.1611 r., a jego miejsce zajął ks. Maciej Rudz-
ki z Krakowa. Był to pierwszy oficjalny akt w odzyskaniu 
utraconych pozycji katolickich na Śląsku Cieszyńskim.  
W 1613 r. książę odebrał ewangelikom kościół dominikański 
i zwrócił go prawowitym właścicielom, ojcom Dominika-
nom. Protestantom pozostawił książę w Cieszynie tylko zbór  
św. Trójcy. Jednak przywłaszczone kościoły, poza Cieszynem, 
jeszcze długo pozostały w rękach protestanckich, przede 
wszystkim te, które podlegały patronom protestanckim. 
Zarządzenia księcia były więc bardzo względne, nie dopro-
wadzały do gwałtownych zmian i napięć, lecz do harmonijnej 
współpracy z większością ewangelicką szlachty cieszyńskiej. 
Takie podejście uchroniło Księstwo Cieszyńskie, przed 
walkami religijnymi jakie miały miejsce w Niemczech, Francji  
i w Skandynawii.

Książę Adam Wacław jednak nie pominął żadnej sposob-
ności, aby nakłonić swoje otoczenie i mieszczan cieszyń-
skich do pójścia za jego przykładem. Po swoim nawróceniu 
udał się z pielgrzymką do Rzymu. W 1614 r. przy udziale 
szlachty, najznakomitszych obywateli, ojców Dominikanów  
z Cieszyna, książę udał się na wielką „pońć” (pielgrzymkę) 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z księciem na czele przybyli 
tam na odpust Podwyższenia Krzyża, obeszli drogę krzyżową 
i wysłuchali kazań wygłoszonych do szlachty po niemiecku, 
a dla mieszczan po polsku. Rozpoczęte dzieło odbudowania 
katolicyzmu w księstwie zostało przerwane tragiczną śmier-
cią księcia Adama Wacława 13.07.1617 r., otrutego przez 
opozycyjną szlachtę protestancką.

c.d.n  Władysław
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ODKRYJ TAJEMNICĘ

ODKRYJ TAJEMNICĘ
Część 1II

Ludzie zaczęli wychodzić z ławek do Komunii. Nadeszła 
wielka chwila spotkania. Pan powiedział do mnie: „Poczekaj 
chwilę; Chcę, żebyś coś zobaczyła...” Poruszona wewnętrznym 
impulsem podniosłam wzrok na osobę, która miała przyjąć 
Komunię Świętą na język z rąk kapłana. Spostrzegłam, że to 
była jedna z pań z naszej grupy, która poprzedniego wieczoru 
nie mogła pójść do spowiedzi, ale dziś rano uczyniła to przed 
Mszą Świętą. Kiedy kapłan położył Świętą Hostię na jej języku, 
błysk złocistego światła przeszedł przez tę osobę, najpierw przez 
plecy, następnie otaczając ją z tyłu, wokół ramion, a na końcu 
wokół głowy. Pan powiedział:

„Oto jak się cieszę obejmując duszę, która przychodzi  
z czystym sercem, by Mnie przyjąć."

Ton głosu Jezusa był tonem szczęśliwego czło-
wieka. Byłam zdumiona widząc moją przyjaciółkę 
wracającą do ławki otoczoną światłem, w uścisku 
Pana. Pomyślałam o cudzie, który tracimy wiele 
razy, przyjmując Jezusa z małymi lub wielkimi 
winami, podczas gdy powinno być to święto. 
Wiele razy mówimy, że nie ma kapłanów, do 
których można pójść do spowiedzi w jakimś 
momencie. Ale problem nie jest w tym, by się móc 
powiadać, ale w naszej łatwości ponownego wpada-
nia w zło. Z drugiej strony w ten sam sposób, w jaki 
szukamy pięknego salonu, a mężczyźni fryzjera, gdy 
urządzamy przyjęcie, musimy także podjąć wysiłek 
poszukania kapłana, gdy potrzebujemy usunąć brud  
z nas samych. Nie możemy śmiało przyjmować Jezusa 
w momencie, gdy nasze serce pełne jest brzydkich rzeczy. 
Kiedy poszłam przyjąć Komunię, Jezus powiedział do 
mnie:

„Ostatnia Wieczerza była momentem największej 
intymności z Moimi bliskimi. W czasie tej godziny miło-
ści, ustanowiłem to, co mogło być uważane za akt szaleństwa  
w oczach ludzi, uczynienie Siebie więźniem Miłości. Ustanowi-
łem Eucharystię. Chciałem pozostać z wami do końca wieków, 
ponieważ Moja Miłość nie mogła znieść, żebyście pozostali 
sierotami, wy, których ukochałem bardziej niż własne życie.”

Otrzymałam Hostię, która miała inny smak. Było to połą-
czenie krwi i kadzidła, poczułam się całkowicie pochłonięta. 
Czułam tak wielką miłość, że łzy spływały mi po policzkach  
i nie mogłam ich powstrzymać. Kiedy wróciłam na swoje 
miejsce, gdy klęczałam, Pan powiedział: „Posłuchaj...” Chwilę 
później usłyszałam modlitwy pani, która siedziała przede mną 
i która właśnie przyjęła Komunię Świętą. To, co mówiła nie 
otwierając ust, brzmiało mniej więcej tak: „Panie, pamiętaj, że 
jest koniec miesiąca i my nie mamy pieniędzy, by zapłacić za 
czynsz, opłaty za samochód i szkołę dzieci. Musisz coś zrobić, 
by mi pomóc... Proszę, spraw, by mój mąż nie pił tak dużo. Nie 
mogę już wytrzymać jego upijania się tak często i mój najmłod-
szy syn będzie powtarzał znowu rok, jeśli mu nie pomożesz. 
On ma egzaminy w tym tygodniu... I nie zapomnij o naszej 
sąsiadce, która musi się przenieść. Niech ona zrobi to zaraz. 
Nie mogę już dłużej jej znieść... etc. etc.” Następnie Arcybiskup 
powiedział: „Módlmy się,” i całe zgromadzenie powstało na 
końcową modlitwę. Jezus powiedział ze smutkiem:

„Czy zwróciłaś uwagę na jej modlitwę? Ani przez chwilę nie 
powiedziała mi, że Mnie kocha. Ani przez chwilę nie podzię-
kowała Mi za dar, którego jej w tym celu, aby ją podnieść do 
Mnie. Ani przez chwilę nie powiedziała: dziękuję Ci, Panie. 
To była litania próśb... i tak jest prawie ze wszystkimi, którzy 
Mnie przyjmują.” (...) „Umarłem z miłości i zmartwychwsta-
łem. Z miłości czekam na każdego z was i z miłości pozostaję 
z wami. Ale wy nie zdajecie sobie sprawy, że potrzebuję waszej 
miłości. Pamiętaj, że jestem Żebrakiem Miłości w tej wzniosłej 
dla duszy godzinie.”

Czy zdajecie sobie sprawę, że On, Miłość żebrze o naszą 
miłość i my Mu jej nie dajemy? Co więcej, unikamy tego 

spotkania z Miłością ponad inne miłości, z jedyną 
miłością, która daje się w nieustannej ofierze. Kiedy 

celebrans miał udzielić błogosławieństwa, Matka 
Boża powiedziała:

„Bądź uważna, staraj się... Robisz jakiś 
stary znak zamiast znaku Krzyża. Pamiętaj, 
że to błogosławieństwo może być ostatnie, jakie 
otrzymujesz z rąk kapłana. Nie wiesz, gdy stąd 

odchodzisz, czy umrzesz czy nie. Nie wiesz, czy 
będziesz miała możliwość otrzymać błogosła-

wieństwo od innego kapłana. Te konsekrowane ręce 
udzielają ci błogosławieństwa w Imię Trójcy Prze-
najświętszej. Dlatego czyń znak Krzyża z szacunkiem 

jakby to było ostatni raz w twoim życiu.”
Jak bardzo brakuje nam zrozumienia i uczestnictwa  

w codziennej Mszy Świętej! Dlaczego by nie zacząć dnia pół 
godziny wcześniej i pójść na Mszę Świętą i otrzymać 
wszystkie błogosławieństwa, które Pan chce na nas 
zlać? Jestem świadoma, że z powodu obowiązków 

nie każdy może uczestniczyć w codziennej Mszy, ale przy-
najmniej dwa lub trzy razy w tygodniu. Tak wielu opuszcza 

Mszę Świętą w niedziele za najmniejszą wymówką, że mają 
dziecko, lub dwoje lub dziesięcioro dzieci, i dlatego nie mogą 
pójść na Mszę Świętą. Jak sobie ludzie poradzą, skoro mają inne 
ważne zobowiązania? Niech zabiorą wszystkie dzieci, lub niech 
idą na zmianę, mąż na jedną godzinę, żona na inną, ale niech 
spełnią swój obowiązek przed Bogiem. Mamy czas na studium, 
na pracę, na rozrywkę, odpoczynek, ale nie mamy czasu, by 
przynajmniej w niedzielę iść na Mszę Świętą. Jezus poprosił 
mnie, żebym pozostała z Nim jeszcze przez kilka minut po 
zakończeniu Mszy Świętej. Powiedział:

„Nie wychodź pośpiesznie po zakończeniu Mszy Świętej. 
Pozostań w Moim towarzystwie i ciesz się nim i pozwól Mi 
cieszyć się twoim...”

Jako dziecko słyszałam, że Pan Jezus pozostaje z nami 
przez pięć lub dziesięć minut po Komunii. Zapytałam Pana 
w tym momencie: „Panie, jak długo pozostajesz z nami po 
Komunii?” Myślę, że Jezus musiał się śmiać z mojej głupoty, 
gdy odpowiedział:

„Przez cały czas, kiedy chcesz być ze Mną. Jeśli będziesz 
mówić do Mnie przez cały dzień w czasie twojej pracy, będę 
cię słuchać. Ja zawsze jestem z tobą. To ty Mnie opuszczasz. 
Wychodzisz ze Mszy Świętej i dzień obowiązku się kończy. 
Uczciłaś dzień Pański i wszystko dla ciebie skończone. 
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Nie sądzisz, ze chciałbym uczestniczyć w twoim rodzinnym 
życiu z tobą, przynajmniej tego dnia.” (...) „W waszych domach 
macie miejsce na wszystko: pokoje do różnych zajęć: do spania, 
do gotowania, inny do jedzenia, itd. Jakie miejsce przeznaczy-
liście dla Mnie? To nie powinno być miejsce, gdzie macie tylko 
obraz, na którym zbiera się kurz, ale miejsce, gdzie przynajmniej 
przez pięć minut każdego dnia rodzina spotyka się, by podzię-
kować za dzień i za dar życia, prosić w potrzebach, o błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie. Wszystko ma miejsce w waszych 
domach oprócz Mnie.” (...) „Ludzie planują dzień, tydzień, 
semestr, wakacje, itd. Wiedzą, gdzie będą odpoczywać, w jaki 
dzień pójdą do kina lub na przyjęcie, kiedy odwiedzą babcię lub 
wnuczki, dzieci, przyjaciół i kiedy skorzystają z rozrywki. Ile 
rodzin mówi przynajmniej raz w miesiącu: „Dzisiaj jest dzień, 
by odwiedzić Jezusa w Tabernakulum” i cała rodzina przycho-
dzi, by porozmawiać ze Mną? Ilu siada przede Mną i rozmawia 
ze Mną, opowiadając Mi, co się wydarzyło od ostatniego razu, 
opowiadając Mi swoje problemy, trudności, prosząc Mnie o to, 
czego potrzebują... czyniąc Mnie częścią tego wszystkiego? Ile 
razy?” (...) „Ja wiem wszystko. Czytam nawet najgłębsze sekrety 
waszych serc i umysłów. Ale cieszę się, gdy mówicie Mi o swoim 
życiu, gdy pozwalacie Mi w nim uczestniczyć jako członkowi 
rodziny, jako bliskiemu przyjacielowi. Jak wiele łask człowiek 
traci, jeśli nie daje Mi miejsca w swoim życiu!”

Gdy pozostawałam z Nim tego dnia i w ciągu wielu innych, 
pouczał nas dalej. Dzisiaj chcę podzielić się z wami misją, którą 
mi powierzył. Jezus powiedział: 

„Chciałem zbawić Moje stworzenie. Moment otwarcia drzwi 
do nieba był przesiąknięty zbyt wielkim bólem... Pamiętaj, 
że nawet matka nie karmi swojego dziecka własnym ciałem. 
Doszedłem do granic miłości, by udzielić wam wszystkim swoich 
zasług.” (...) „Msza Święta to jestem Ja przedłużający Moje życie 
i Moją Mękę na krzyżu pośród was. Co byście mieli bez zasług 
Mojego życia i Mojej Krwi, by stanąć przed Ojcem? Nic, nędzę  
i grzech... Musicie przewyższać w cnocie aniołów i archaniołów, 
bo oni nie mają radości przyjmowania Mnie jako pokarmu 
tak jak wy. Oni piją kroplę ze źródła, a wy, którzy macie łaskę 
przyjmowania Mnie, macie cały ocean do picia.”

Inną sprawą, o której Pan mówił z bólem dotyczyła ludzi, 
którzy spotykają się z Nim z przyzwyczajenia, tych, którzy 
zagubili lęk przed każdym spotkaniem z Nim. Rutyna sprawia, 
że ludzie stają się tak obojętni, że nie mają niczego nowego do 
powiedzenia Jezusowi, gdy Go przyjmują. Powiedział także, że 
jest tak dużo dusz konsekrowanych, które utraciły swój entu-
zjazm zakochania w Bogu, i przekształciły swoje powołanie  
w zajęcie, zawód, do którego nic się nie dodaje, poza tym co 
jest wymagane, i to bez uczucia... Pan mówił mi o owocach, 
które muszą pochodzić z każdej Komunii, którą przyjmujemy. 
Zdarza się, że są ludzie, którzy przyjmują codziennie Jezusa, ale 
nie zmieniają swojego życia. Spędzają wiele godzin na modli-
twie i robią wiele rzeczy, itd. Ale ich życie nie przekształca się,  
a życie, które się nie zmienia, nie może przynieść prawdziwych 
owoców dla Boga.

z Tajemnicy Eucharystii Cataliny Rivas, Alina

01.03.2012	 	I	Czwartek
17.00 1. Za ++ Stanisława Kwik w 12 rocznicę śmierci, 

rodziców Jana  i Marię, Albinę i Leopolda Dworok, 
rodziców, rodzeństwo z obu stron, za rodzinę do 
Opatrzności Bożej. 

 2. Za ++ Helenę Wawrzyczek w 4 rocznicę śmierci,  
 męża Leona, ++ dziadków,  ++ z rodziny Wawrzyczek   
  i Pierchała oraz ++ Marię i Władysława Szafarczyk.

02.03.2012				I	Piątek
	7.30	 Droga Krzyżowa w Rudniku
	8.00	 Msza św. w Rudniku: 
16.15	 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Bronisławę Karpińską  
 w 1 rocznicę śmierci, męża Franciszka, syna  
 Jarosława, brata Rudolfa, rodziców, + Bronisława  
 Stuchlik, Ks. Tadeusza Czerneckiego, jego siostrę  
 Elżbietę.

03.03.2012				I	Sobota
		8.00	 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnuka  
 Bartłomieja, rodziców z obu stron, wszystkich  
 ++ z rodziny.

04.03.2012				II	Niedziela	Wielkiego	Postu
		7.30	 Za + syna Jana w 11 rocznicę śmierci, ++ z rodziny  
 Kamiński, Ryszka; za domostwo do Opatrzności  
 Bożej.
		9.30	 Za ++ Juliusza Gabzdyl, Wandę Gabzdyl, Annę,   
 Pawła Gabzdyl, ++ z rodziny Gabzdyl i Gazurek.
11.00 1. Z okazji 18 urodzin Patrycji z prośbą o Boże  
 błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego  
 w dorosłym życiu.
 2. Z okazji 1 urodzin Zofii Branny i 2 urodzin Jana  
 Ciuruś z prośbą  o Boże błogosławieństwo i opiekę  
 Aniołów Stróżów.
16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ Stefana Bizoń, ++ rodziców, brata  
 i bratową.

05.03.2012				Poniedziałek	
17.00 Za ++ Emilię, Karola Mazurek, córki Emilię  

i Marię, ich mężów, synową Agnieszkę,  
++ z rodziny Mazurek, Czendlik, Hanzel i Tomica, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

06.03.2012				Wtorek
		8.00
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ODKRYJ TAJEMNICĘ

ODKRYJ TAJEMNICĘ
Część 1II

Ludzie zaczęli wychodzić z ławek do Komunii. Nadeszła 
wielka chwila spotkania. Pan powiedział do mnie: „Poczekaj 
chwilę; Chcę, żebyś coś zobaczyła...” Poruszona wewnętrznym 
impulsem podniosłam wzrok na osobę, która miała przyjąć 
Komunię Świętą na język z rąk kapłana. Spostrzegłam, że to 
była jedna z pań z naszej grupy, która poprzedniego wieczoru 
nie mogła pójść do spowiedzi, ale dziś rano uczyniła to przed 
Mszą Świętą. Kiedy kapłan położył Świętą Hostię na jej języku, 
błysk złocistego światła przeszedł przez tę osobę, najpierw przez 
plecy, następnie otaczając ją z tyłu, wokół ramion, a na końcu 
wokół głowy. Pan powiedział:

„Oto jak się cieszę obejmując duszę, która przychodzi  
z czystym sercem, by Mnie przyjąć."

Ton głosu Jezusa był tonem szczęśliwego czło-
wieka. Byłam zdumiona widząc moją przyjaciółkę 
wracającą do ławki otoczoną światłem, w uścisku 
Pana. Pomyślałam o cudzie, który tracimy wiele 
razy, przyjmując Jezusa z małymi lub wielkimi 
winami, podczas gdy powinno być to święto. 
Wiele razy mówimy, że nie ma kapłanów, do 
których można pójść do spowiedzi w jakimś 
momencie. Ale problem nie jest w tym, by się móc 
powiadać, ale w naszej łatwości ponownego wpada-
nia w zło. Z drugiej strony w ten sam sposób, w jaki 
szukamy pięknego salonu, a mężczyźni fryzjera, gdy 
urządzamy przyjęcie, musimy także podjąć wysiłek 
poszukania kapłana, gdy potrzebujemy usunąć brud  
z nas samych. Nie możemy śmiało przyjmować Jezusa 
w momencie, gdy nasze serce pełne jest brzydkich rzeczy. 
Kiedy poszłam przyjąć Komunię, Jezus powiedział do 
mnie:

„Ostatnia Wieczerza była momentem największej 
intymności z Moimi bliskimi. W czasie tej godziny miło-
ści, ustanowiłem to, co mogło być uważane za akt szaleństwa  
w oczach ludzi, uczynienie Siebie więźniem Miłości. Ustanowi-
łem Eucharystię. Chciałem pozostać z wami do końca wieków, 
ponieważ Moja Miłość nie mogła znieść, żebyście pozostali 
sierotami, wy, których ukochałem bardziej niż własne życie.”

Otrzymałam Hostię, która miała inny smak. Było to połą-
czenie krwi i kadzidła, poczułam się całkowicie pochłonięta. 
Czułam tak wielką miłość, że łzy spływały mi po policzkach  
i nie mogłam ich powstrzymać. Kiedy wróciłam na swoje 
miejsce, gdy klęczałam, Pan powiedział: „Posłuchaj...” Chwilę 
później usłyszałam modlitwy pani, która siedziała przede mną 
i która właśnie przyjęła Komunię Świętą. To, co mówiła nie 
otwierając ust, brzmiało mniej więcej tak: „Panie, pamiętaj, że 
jest koniec miesiąca i my nie mamy pieniędzy, by zapłacić za 
czynsz, opłaty za samochód i szkołę dzieci. Musisz coś zrobić, 
by mi pomóc... Proszę, spraw, by mój mąż nie pił tak dużo. Nie 
mogę już wytrzymać jego upijania się tak często i mój najmłod-
szy syn będzie powtarzał znowu rok, jeśli mu nie pomożesz. 
On ma egzaminy w tym tygodniu... I nie zapomnij o naszej 
sąsiadce, która musi się przenieść. Niech ona zrobi to zaraz. 
Nie mogę już dłużej jej znieść... etc. etc.” Następnie Arcybiskup 
powiedział: „Módlmy się,” i całe zgromadzenie powstało na 
końcową modlitwę. Jezus powiedział ze smutkiem:

„Czy zwróciłaś uwagę na jej modlitwę? Ani przez chwilę nie 
powiedziała mi, że Mnie kocha. Ani przez chwilę nie podzię-
kowała Mi za dar, którego jej w tym celu, aby ją podnieść do 
Mnie. Ani przez chwilę nie powiedziała: dziękuję Ci, Panie. 
To była litania próśb... i tak jest prawie ze wszystkimi, którzy 
Mnie przyjmują.” (...) „Umarłem z miłości i zmartwychwsta-
łem. Z miłości czekam na każdego z was i z miłości pozostaję 
z wami. Ale wy nie zdajecie sobie sprawy, że potrzebuję waszej 
miłości. Pamiętaj, że jestem Żebrakiem Miłości w tej wzniosłej 
dla duszy godzinie.”

Czy zdajecie sobie sprawę, że On, Miłość żebrze o naszą 
miłość i my Mu jej nie dajemy? Co więcej, unikamy tego 

spotkania z Miłością ponad inne miłości, z jedyną 
miłością, która daje się w nieustannej ofierze. Kiedy 

celebrans miał udzielić błogosławieństwa, Matka 
Boża powiedziała:

„Bądź uważna, staraj się... Robisz jakiś 
stary znak zamiast znaku Krzyża. Pamiętaj, 
że to błogosławieństwo może być ostatnie, jakie 
otrzymujesz z rąk kapłana. Nie wiesz, gdy stąd 

odchodzisz, czy umrzesz czy nie. Nie wiesz, czy 
będziesz miała możliwość otrzymać błogosła-

wieństwo od innego kapłana. Te konsekrowane ręce 
udzielają ci błogosławieństwa w Imię Trójcy Prze-
najświętszej. Dlatego czyń znak Krzyża z szacunkiem 

jakby to było ostatni raz w twoim życiu.”
Jak bardzo brakuje nam zrozumienia i uczestnictwa  

w codziennej Mszy Świętej! Dlaczego by nie zacząć dnia pół 
godziny wcześniej i pójść na Mszę Świętą i otrzymać 
wszystkie błogosławieństwa, które Pan chce na nas 
zlać? Jestem świadoma, że z powodu obowiązków 

nie każdy może uczestniczyć w codziennej Mszy, ale przy-
najmniej dwa lub trzy razy w tygodniu. Tak wielu opuszcza 

Mszę Świętą w niedziele za najmniejszą wymówką, że mają 
dziecko, lub dwoje lub dziesięcioro dzieci, i dlatego nie mogą 
pójść na Mszę Świętą. Jak sobie ludzie poradzą, skoro mają inne 
ważne zobowiązania? Niech zabiorą wszystkie dzieci, lub niech 
idą na zmianę, mąż na jedną godzinę, żona na inną, ale niech 
spełnią swój obowiązek przed Bogiem. Mamy czas na studium, 
na pracę, na rozrywkę, odpoczynek, ale nie mamy czasu, by 
przynajmniej w niedzielę iść na Mszę Świętą. Jezus poprosił 
mnie, żebym pozostała z Nim jeszcze przez kilka minut po 
zakończeniu Mszy Świętej. Powiedział:

„Nie wychodź pośpiesznie po zakończeniu Mszy Świętej. 
Pozostań w Moim towarzystwie i ciesz się nim i pozwól Mi 
cieszyć się twoim...”

Jako dziecko słyszałam, że Pan Jezus pozostaje z nami 
przez pięć lub dziesięć minut po Komunii. Zapytałam Pana 
w tym momencie: „Panie, jak długo pozostajesz z nami po 
Komunii?” Myślę, że Jezus musiał się śmiać z mojej głupoty, 
gdy odpowiedział:

„Przez cały czas, kiedy chcesz być ze Mną. Jeśli będziesz 
mówić do Mnie przez cały dzień w czasie twojej pracy, będę 
cię słuchać. Ja zawsze jestem z tobą. To ty Mnie opuszczasz. 
Wychodzisz ze Mszy Świętej i dzień obowiązku się kończy. 
Uczciłaś dzień Pański i wszystko dla ciebie skończone. 
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17.00 Z okazji 50 urodzin Barbary z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, prośbą o dalsze błogosławieństwo 
Boże i opiekę Opatrzności Bożej nad całą rodziną.

07.03.2012				Środa
		8.00
15.00	 Msza św. w Rudniku :  Za ++ Marię Szczypka, 

męża Ludwika, synów, córkę Stefanię, zięciów i 
wnuki; za domostwo do Opatrzności Bożej.

08.03.2012				Czwartek
17.00 1. Za ++ Marię, Alojzego Żyła, rodziców  
 Stanisława i Agatę Undas, + Pawła Zawadę.
 2. 

09.03.2012				Piątek	
		7.30	 Droga Krzyżowa w Rudniku
		8.00	 Msza św. w Rudniku :
16.15	 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna:  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, 

Kazimierza i Stanisławę.

10.03.2012				Sobota
		8.00 Za + męża Józefa Żyłę  w 9 rocznicę śmierci, rodziców  
 Annę i Henryka Gabzdyl, Annę i Karola Żyła, siostry  
 Annę i Marię, ++ z rodzin Parchański, Gabzdyl,  
 Żyła; za domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00  Za ++ Władysława Motykę w 7 rocznicę śmierci,  
 2 żony: Marię i Franciszkę, rodziców, teściów, brata  
 Jana  i Michała z żoną Jadwigą, siostrę Marię  
 z mężem Józefem, szwagra Stanisława z żoną  
 Weroniką, + Czesława  Stoły, Annę Słupecką,  
 Marię i Michała Kąkol.

11.03.2012					III	Niedziela	wielkiego	Postu
		7.30	 Za ++ Alojzego i Zofię Machej, Wandę, Ferdynanda  
 i Józefa Parchańskich, + Marię Żywczok.
		9.30	 Msza św. w Rudniku: Do Matki Bożej Licheńskiej    
 z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 61  
 urodzin Edwarda Pawełek.
11.00 Za + Jerzego Błasiak.
15.00	 Droga Krzyżowa – ulicami Parafii
17.00 Do Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem  
 za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i  
 błogosławieństwo Boże dla Wilhelma w 75  
 urodziny oraz opiekę Opatrzności Bożej dla całej  
 rodziny.

 12.03.2012				Poniedziałek
		7.30
  9.00 Msza św. w Rudniku :
17.00
13.03.2012				Wtorek
		7.30
  9.00 Msza św. w Rudniku:
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Patrycji z  
 okazji Imienin. 

14.03.2012					Środa
		7.30
  9.00 Msza św. w Rudniku:   Za ++ Herminę Nawrat             
 w 3 rocznicę śmierci, męża Franciszka, zięcia  
 Stanisława, + Stanisława Franek, Emila Stuchlik,  
 wszystkich ++ z rodziny Nawrat i Gabzdyl; za  
 domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Msza św.   W intencji uczniów Gimnazjum
13.00  Msza św. W intencji uczniów Szkoły Podstawowej       
  i Przedszkola
18.00	 Za + Jana Kamińskiego w 11 rocznicę śmierci, ++ z  
 rodziny Kamiński, Bijok, dusze w czyśćcu  
 cierpiące.

	15.03.2012					Czwartek
17.00 1. Za ++ Emilię Matuszek w 14 rocznicę śmierci,  
 męża Franciszka, ++ dzieci, wszystkich ++  
 z rodziny.
 2. Za ++ rodziców Anielę, Rudolfa Węglarzy,  
 męża Henryka Lenartek, teściów Stefanię i Jana  
 Lenartek; za domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.03.2012				Piątek
			7.30	 Droga Krzyżowa w Rudniku
			8.00	 Msza św. w Rudniku: Za ++ Franciszka Machej, zięcia  
 Władysława, rodziców Jana i Marię, syna Wilhelma,  
 córkę Zofię, Ludwika, Zofię Matuszyńskich, syna  
 Józefa, zięciów Józefa i Emanuela, ++ z rodziny  
 Kołatek. 
16.15	 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna:  Za ++ rodziców Franciszka i 
  Marię Żydek, córki Bronisławę i Alojzję, syna  
 Józefa, synową Zofię, teściów Stefanię i Franciszka  
 Gabzdyl.
21.00 Apel Jasnogórski

17.03.2012					Sobota
		8.00
17.00 Za ++ Annę, Emilię, Jana Kłósko, Antoniego Staroń,  
 ++ z rodziny Kłósko i Staroń.

18.03.2012				IV	Niedziela	Wielkiego	Postu
		7.30	 W 83 urodziny Pankracego z podziękowaniem  
 za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie  
 na dalsze lata życia oraz za całą rodzinę do Opatrzności  
 Bożej. 
		9.30	 Msza św. w Rudniku:  Za + Elżbietę Bijok   w 16  
 rocznicę śmierci.
11.00 Z okazji 75 urodzin Józefa z podziękowaniem za  
 otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,  
 opiekę Opatrzności Bożej i wstawiennictwa św.  
 Józefa na dalsze lata życia.
16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ Józefa Kwiczalę w 2 rocznicę śmierci,  
 Krystynę Ciachotny, Joannę Grzybek, męża  
 Alojzego, dusze w czyśćcu cierpiące.

19.03.2012					Poniedziałek
 17.00 W intencji Imienników św. Józefa z prośbą  
 o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

20.03.2012				Wtorek
		8.00
17.00 Za ++ Zofię Machej, męża Józefa, syna Bolesława,  
 wszystkich ++ z rodziny Machej i Foltyn.

21.03.2012				Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Władysława  
 i Walerię Tengler oraz Jana i Alojzję Piekar. 
17.00 Za ++ Helenę Goryczka, ++ z rodziny oraz  
 o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej  
 rodziny.
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1.  Zapraszamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach 

Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.15  
i Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym w niedzielę  
o godz. 16.00. Droga Krzyżowa w Rudniku w piątek 
przed Mszy św. o godz. 7.30.  

 Przypominamy, że wierny, który odprawia pobożnie 
Drogę Krzyżową może zyskać odpust zupełny, 
spełniając przy tym zwykle warunki odpustu.

2.  W środę, 7 marca o godz. 17.00 w kościele św. Anny 
w Pruchnej młodzież kl. III Gimnazjum przyjmie 
Sakrament Bierzmowania, którego udzieli J. E. Ks. 
Biskup Piotr Greger.

 Młodzież przygotowującą się do tego ważnego dla 
nich wydarzenia polecamy modlitewnej pamięci.

3.	 W niedzielę, 11 marca – III Wielkiego Postu 
rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które 
przeprowadzi ks. Zbigniew Zachorek - wikariusz  
z Parafii św. Maksymiliana Kolbego z Oświęcimia. 

4.  W niedzielę, 18 marca modlitwą i ofiarą wspieramy 
Dzieci Afryki (dzieło Ad gentes).

5.  W poniedziałek, 19 marca obchodzimy liturgiczną 
uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny.

6. W niedzielę, 25 marca przypada 20 rocznica powołania 
Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Modlimy się za nasz 
Kościół partykularny, księży biskupów, wszystkich 
pasterzy oraz cały Lud Boży. W tym dniu ofiarą 
wspomagamy też Dom Matki i Dziecka. 

 Na sumie o godz. 11.00 – Chrzty i Roczki. Nauka 
chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w piątek  
23 marca po Mszy św. wieczornej.

22.03.2012				Czwartek
17.00 1. Za ++ Józefa Szajter, synową Marię, rodziców  
 Józefa i Marię, teściów Annę i Franciszka,  
 ++ rodzeństwo. 
 2.  Za ++ Stanisława Zorychtę w 14 rocznicę śmierci, 

rodziców, teściów, 4 szwagrów.

23.03.2012				Piątek
		7.30	 Droga Krzyżowa w Rudniku
		8.00	 Msza św. w Rudniku: Za ++ Józefa Gabzdyl,  
 żonę Zofię, syna Bronisława, wnuczkę Jadwigę, ++  
 rodziców.
16.15	 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Michała,  

 Pawła  Legierski, ++ z rodziny Legierski, Małyjurek, 
Polok; za domostwo do Opatrzności Bożej.

24.032012	 Sobota
		8.00
17.00 Za ++ Zofię, Franciszka Walica w rocznicę  
 śmierci, Ludwika Berek, ++ z rodziny Walica,  
 Machej, Berek.

25.03.2012				V	Niedziela		Wielkiego	Postu	
		7.30	 Z okazji 70 urodzin Jana z podziękowaniem za  
 otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
  i opiekę Opatrzności Bożej.
		9.30	 Msza św. w Rudniku: Za + Karola Tomicę, rodziców,  
 brata i 3 siostry.
11.00 Chrzty i Roczki
16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 W intencji Józefa z okazji 55 urodzin  
 z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
 Boże błogosławieństwo w dalszym życiu.

26.03.2012	 Poniedziałek	 Uroczystość	
Zwiastowania	Pańskiego
		9.30	 Msza św. w Rudniku:
17.00   O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Członkiń V       
  i IX Róży oraz o Królestwo Boże dla Zmarłych. 

27.03.2012					Wtorek
		8.00
17.00 Za ++ Karola Bierskiego w rocznicę śmierci,  
 rodziców, rodzeństwo; za domostwo do Opatrzności  
 Bożej.

28.03.2012					Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Józefa Tomicę, 

żonę Justynę, ojców z obu stron, braci, siostry, + 
Franciszka Chmiel, Bronisława Gabzdyl, Tadeusza 
Golonkę, Alojzego i Helenę Drobek, dusze  
w czyśćcu cierpiące.

17.00 W intencji Kacpra i Wiktorii z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej.

29.03.2012			Czwartek
17.00 1. Za ++ rodziców Barbarę i Teofila Czakon, brata 

Władysława, dziadków Filipek – Czakon, Annę   
i Henryka Gabzdyl, córki Marię i Annę.

 2. Za ++ Emila Parchańskiego, Zofię i Jana  
 Gremlik.

30.03.2012				Piątek
		7.30	 Droga Krzyżowa w Rudniku
		8.00	 Msza św. w Rudniku: Za ++ Rozalię Tomica  

w 14 rocznicę śmierci, męża Władysława, rodziców, 
rodzeństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.15	 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna : Za ++ brata Emila Parchańskiego  
 w 16 rocznicę śmierci, ojca Franciszka, ++ Zofię  
 i Ferdynanda Durczok.

31.03.2012				Sobota
		8.00	 Za ++ Zofię Żydek, Franciszka i Emilię Stuchlik, 

Franciszka i Marię Żydek, ++ z rodziny Stuchlik            
i Żydek.

17.00 Za ++ Józefa Żywczok, w 50 rocznicę śmierci  
 żonę Marię, rodziców obu stron, zięcia Antoniego,  
 dusze w czyśćcu cierpiące; za domostwo do 
 Opatrzności Bożej. 
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17.00 Z okazji 50 urodzin Barbary z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, prośbą o dalsze błogosławieństwo 
Boże i opiekę Opatrzności Bożej nad całą rodziną.

07.03.2012				Środa
		8.00
15.00	 Msza św. w Rudniku :  Za ++ Marię Szczypka, 

męża Ludwika, synów, córkę Stefanię, zięciów i 
wnuki; za domostwo do Opatrzności Bożej.

08.03.2012				Czwartek
17.00 1. Za ++ Marię, Alojzego Żyła, rodziców  
 Stanisława i Agatę Undas, + Pawła Zawadę.
 2. 

09.03.2012				Piątek	
		7.30	 Droga Krzyżowa w Rudniku
		8.00	 Msza św. w Rudniku :
16.15	 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna:  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, 

Kazimierza i Stanisławę.

10.03.2012				Sobota
		8.00 Za + męża Józefa Żyłę  w 9 rocznicę śmierci, rodziców  
 Annę i Henryka Gabzdyl, Annę i Karola Żyła, siostry  
 Annę i Marię, ++ z rodzin Parchański, Gabzdyl,  
 Żyła; za domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00  Za ++ Władysława Motykę w 7 rocznicę śmierci,  
 2 żony: Marię i Franciszkę, rodziców, teściów, brata  
 Jana  i Michała z żoną Jadwigą, siostrę Marię  
 z mężem Józefem, szwagra Stanisława z żoną  
 Weroniką, + Czesława  Stoły, Annę Słupecką,  
 Marię i Michała Kąkol.

11.03.2012					III	Niedziela	wielkiego	Postu
		7.30	 Za ++ Alojzego i Zofię Machej, Wandę, Ferdynanda  
 i Józefa Parchańskich, + Marię Żywczok.
		9.30	 Msza św. w Rudniku: Do Matki Bożej Licheńskiej    
 z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 61  
 urodzin Edwarda Pawełek.
11.00 Za + Jerzego Błasiak.
15.00	 Droga Krzyżowa – ulicami Parafii
17.00 Do Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem  
 za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i  
 błogosławieństwo Boże dla Wilhelma w 75  
 urodziny oraz opiekę Opatrzności Bożej dla całej  
 rodziny.

 12.03.2012				Poniedziałek
		7.30
  9.00 Msza św. w Rudniku :
17.00
13.03.2012				Wtorek
		7.30
  9.00 Msza św. w Rudniku:
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Patrycji z  
 okazji Imienin. 

14.03.2012					Środa
		7.30
  9.00 Msza św. w Rudniku:   Za ++ Herminę Nawrat             
 w 3 rocznicę śmierci, męża Franciszka, zięcia  
 Stanisława, + Stanisława Franek, Emila Stuchlik,  
 wszystkich ++ z rodziny Nawrat i Gabzdyl; za  
 domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Msza św.   W intencji uczniów Gimnazjum
13.00  Msza św. W intencji uczniów Szkoły Podstawowej       
  i Przedszkola
18.00	 Za + Jana Kamińskiego w 11 rocznicę śmierci, ++ z  
 rodziny Kamiński, Bijok, dusze w czyśćcu  
 cierpiące.

	15.03.2012					Czwartek
17.00 1. Za ++ Emilię Matuszek w 14 rocznicę śmierci,  
 męża Franciszka, ++ dzieci, wszystkich ++  
 z rodziny.
 2. Za ++ rodziców Anielę, Rudolfa Węglarzy,  
 męża Henryka Lenartek, teściów Stefanię i Jana  
 Lenartek; za domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.03.2012				Piątek
			7.30	 Droga Krzyżowa w Rudniku
			8.00	 Msza św. w Rudniku: Za ++ Franciszka Machej, zięcia  
 Władysława, rodziców Jana i Marię, syna Wilhelma,  
 córkę Zofię, Ludwika, Zofię Matuszyńskich, syna  
 Józefa, zięciów Józefa i Emanuela, ++ z rodziny  
 Kołatek. 
16.15	 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna:  Za ++ rodziców Franciszka i 
  Marię Żydek, córki Bronisławę i Alojzję, syna  
 Józefa, synową Zofię, teściów Stefanię i Franciszka  
 Gabzdyl.
21.00 Apel Jasnogórski

17.03.2012					Sobota
		8.00
17.00 Za ++ Annę, Emilię, Jana Kłósko, Antoniego Staroń,  
 ++ z rodziny Kłósko i Staroń.

18.03.2012				IV	Niedziela	Wielkiego	Postu
		7.30	 W 83 urodziny Pankracego z podziękowaniem  
 za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie  
 na dalsze lata życia oraz za całą rodzinę do Opatrzności  
 Bożej. 
		9.30	 Msza św. w Rudniku:  Za + Elżbietę Bijok   w 16  
 rocznicę śmierci.
11.00 Z okazji 75 urodzin Józefa z podziękowaniem za  
 otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,  
 opiekę Opatrzności Bożej i wstawiennictwa św.  
 Józefa na dalsze lata życia.
16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ Józefa Kwiczalę w 2 rocznicę śmierci,  
 Krystynę Ciachotny, Joannę Grzybek, męża  
 Alojzego, dusze w czyśćcu cierpiące.

19.03.2012					Poniedziałek
 17.00 W intencji Imienników św. Józefa z prośbą  
 o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

20.03.2012				Wtorek
		8.00
17.00 Za ++ Zofię Machej, męża Józefa, syna Bolesława,  
 wszystkich ++ z rodziny Machej i Foltyn.

21.03.2012				Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Władysława  
 i Walerię Tengler oraz Jana i Alojzję Piekar. 
17.00 Za ++ Helenę Goryczka, ++ z rodziny oraz  
 o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej  
 rodziny.
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Liturgiczne obchody miesiąca:

19.03. -  Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP      
26.03. -  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeństwo 
do Św. Michała Archanioła, Patrona naszej 
Parafii

W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

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

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II.

I Czwartek   - nabożeństwo o powołania 
kapłańskie, 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 zniewagi 
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 przed ślubne – pt. godz. 19.00

Odwiedziny Chorych -  w czasie rekolekcji       
tj. w środę 14 marca od godz. 14.00

Spotkania:
Ministranci  
–  piątek po Mszy św. szkolnej

Wspólnota RóżańcoWa  - I sobota 
miesiąca  o godz. 7.30 – Różaniec, 
Msza św

Lektorzy – piątek po zbiorówce 
Ministranckiej 

Ministranci rudnik  
– środa po Mszy św.

dzieci Maryi  
– sobota godz. 10.00

Miesięcznik	Parafii	p.	w.	św.	Michała	Archanioła	w	Kończycach	Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,   
   Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, Teresa Staniek, Marcelina Bortlik
Adres Redakcji:     43-416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856-93-10;  
   e-mail: aniolkonczycki@interia.pl

Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
02. III. –   Świerczyniec -  piątek

ul. Strażacka  7, 5, 3
ul. Ks. Kukli 8, 5, 6
  

09. III. –   Karłowiec -  piątek  
  ul. Dworska  7, 2
  ul. Dębina 7, 11
  ul. Zamkowa 27

16. III. –   Domy k/ Zamku - piątek
  ul. Zamkowa 22, 24, 32 
  ul. Ks. Kukli 22

23. III. –   Mieszkańcy Bloku -  piątek
  ul. Ks. Kukli  24, 24a

 
30. III. – Domy k/ Zamku - piątek

  ul. Willowa 9, 11, 16 
  ul. Ks. Kukli 18, 14
 

GORZKIE		ŻALE	 
-	Kazanie	Pasyjne	 

–	niedziela	godz.	16.00	

DROGA	KRZYŻOWA	 
–	piątek		godz.	16.15	

DROGA	KRZYŻOWA 
	W	RUDNIKU	 

–	piątek		godz.	7.30



Wspomnienia  
z Zimowiska

Kolędnicy z Jastrzębia

Szkolne 
Jasełka
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Liturgiczne obchody miesiąca:

19.03. -  Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP      
26.03. -  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeństwo 
do Św. Michała Archanioła, Patrona naszej 
Parafii

W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

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

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II.

I Czwartek   - nabożeństwo o powołania 
kapłańskie, 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 zniewagi 
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 przed ślubne – pt. godz. 19.00

Odwiedziny Chorych -  w czasie rekolekcji       
tj. w środę 14 marca od godz. 14.00

Spotkania:
Ministranci  
–  piątek po Mszy św. szkolnej

Wspólnota RóżańcoWa  - I sobota 
miesiąca  o godz. 7.30 – Różaniec, 
Msza św

Lektorzy – piątek po zbiorówce 
Ministranckiej 

Ministranci rudnik  
– środa po Mszy św.

dzieci Maryi  
– sobota godz. 10.00

Miesięcznik	Parafii	p.	w.	św.	Michała	Archanioła	w	Kończycach	Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,   
   Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, Teresa Staniek, Marcelina Bortlik
Adres Redakcji:     43-416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856-93-10;  
   e-mail: aniolkonczycki@interia.pl

Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
02. III. –   Świerczyniec -  piątek

ul. Strażacka  7, 5, 3
ul. Ks. Kukli 8, 5, 6
  

09. III. –   Karłowiec -  piątek  
  ul. Dworska  7, 2
  ul. Dębina 7, 11
  ul. Zamkowa 27

16. III. –   Domy k/ Zamku - piątek
  ul. Zamkowa 22, 24, 32 
  ul. Ks. Kukli 22

23. III. –   Mieszkańcy Bloku -  piątek
  ul. Ks. Kukli  24, 24a

 
30. III. – Domy k/ Zamku - piątek

  ul. Willowa 9, 11, 16 
  ul. Ks. Kukli 18, 14
 

GORZKIE		ŻALE	 
-	Kazanie	Pasyjne	 

–	niedziela	godz.	16.00	

DROGA	KRZYŻOWA	 
–	piątek		godz.	16.15	

DROGA	KRZYŻOWA 
	W	RUDNIKU	 

–	piątek		godz.	7.30



Plan 
Wielkopostnych

Rekolekcji
Parafialnych

11-14.03.2012 r.

Rekolekcjonista: 

ks. Zbigniew  
Zachorek 

NIEDZIELA  11 marca 2012
7.30  Msza św. z nauką ogólną
9.30 Msza św. z nauką ogólną  -   Rudnik
11.00 Msza św. z nauką ogólną
15.00 Droga Krzyżowa – ulicami Parafii
17.00 Msza św. z nauką ogólną
18.00 Nauka stanowa dla mężczyzn

PONIEDZIAŁEK  12 marca 2012
7.30 Msza św. z nauką ogólną
9.00 Msza św. z nauką ogólną   -   Rudnik
11.00 Nauka dla uczniów Gimnazjum
13.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
16.00 Spowiedź św.
17.00 Msza św. z nauką ogólną
18.00 Nauka stanowa dla kobiet

WTOREK  13 marca 2012
7.30 Msza św. z nauką ogólną
9.00 Msza św. z nauką ogólną  - Rudnik
11.00 Nauka dla uczniów Gimnazjum  - spowiedź św.
13.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola   

- spowiedź św.
16.00 Spowiedź św.
17.00 Msza św. z nauką ogólną
18.00 Nabożeństwo dla chorych i starszych z błogosław. Lourdzkim
19.00 Nauka stanowa dla młodzieży szkół średnich, wyższych  

i młodzieży pracującej

ŚRODA  14 marca 2012
7.30 Msza św. z nauką ogólną 
9.00 Msza św. z nauką ogólną   -  Rudnik  -   zakończenie rekolekcji
11.00 Msza św. - w intencji uczniów Gimnazjum  -  zakończenie 

rekolekcji
13.00 Msza św. - w intencji uczniów Szkoły Podstawowej  

i Przedszkola  –    zakończenie rekolekcji
14.00 Odwiedziny chorych
16.00 Spowiedź św.
18.00 Msza św. z nauką  -  zakończenie rekolekcji


