
GORZKIE  ŻALE  
Kazanie Pasyjne niedziela  godz. 16.15 

DROGA KRZYŻOWA  
piątek  godz. 16.15

DROGA 
KRZYŻOWA 

w Rudniku  
piątek  

godz. 15.30 



Koncert kolęd w Rudniku

Święto Ofiarowania Pańskiego Rudnik
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ŚRODA POPIELCOWA

Środa Popielcowa
Środa Popielcowa, Popielec (staropolska Wstępna Środa) 

jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu. Jest obchodzona 
czterdzieści sześć dni kalendarzowych (40-dniowy okres 
postu, bez wliczania niedziel) przed Wielkanocą. Od 604 
roku Wielki Post rozpoczynał się w środę

W kościele katolickim, tego dnia kapłan posypuje głowy 
wiernych popiołem. Obrzęd ten ma miejsce w czasie liturgii 
słowa po homilii i zastępuje akt pokuty. Wierni zbierają się 
przed ołtarzem, a kapłan, posypując ich głowy, wypowiada 
słowa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, lub: Prochem 
jesteś i w proch się obrócisz. Mają one przypominać o kru-
chości ludzkiego życia i zachęcać do duchowej odnowy, 
pokuty i modlitwy. Popiół pochodzi z palm poświęconych 
w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku. Ceremonia sypania 
popiołu została wprowadzona do liturgii około IV wieku, 
jednakże zwyczaj ten został upowszechniony w całym 
Kościele dopiero 1099 roku przez papieża Urbana II. Od 
tej pory zaczęła obowiązywać oficjalnie nazwa Środa Po-
pielcowa lub Popielec. 

W Środę Popielcową katolików obowiązuje wstrzemięź-
liwość od pokarmów mięsnych  i post ścisły, czyli ograni-
czenie liczby posiłków do syta do jednego w ciągu dnia.

W Środę Popielcową Msze Św. z posypaniem 
głów popiołem:
 7.30, 17.00 – Kościół Parafialny
16.00 – Rudnik

ks. Proboszcz

MOJA  
SUPLIKACJA

Święty Boże 
Święty Mocny 
Święty, a Nieśmiertelny 
Zmiłuj się nad nami... 

A Bóg tak jak my
Bał się
Płakał
Czekał
Szukał
Cierpiał
Wołał
Umarł 
Zgasł
By swą ludzkością zbawić nas
I trzy dni leżał w ziemi prochach
Bo bardziej niż my
Kocha... 
I śpiewać tak się chce czasami:

Biedny Boże
Biedny Mocny
Święty, ale Śmiertelny
Zmiłuj się nad nami...

        Zmiłuj się nad nami...

                          Justyna Cyrzyk
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DLACZEGO CZCIMY OBRAZY I RZEŹBY?

Dlaczego czcimy obrazy i rzeźby?
Wszędzie na świecie czczone są wizerunki narodowych bohaterów,  

pamiątki po nich, symbole, herby itp.

Przywołuję tu raz jeszcze słowa św. Pawła: „Chry-
stus jest obrazem Boga niewidzialnego.” Jego 
natura ludzka była oczywista. Jezus posiadał swoje 
ludzkie rysy, a zatem – co w tym złego, że chcemy je 
przedstawić? Przecież te rysy ludzkie nie wykluczają 

tego, że miał On naturę boską! 
W Jezusie Chrystusie Bóg ukazał 
nam swoje Oblicza. Przez to wszy-
scy uzyskaliśmy prawo je zobaczyć.

Czytając Stary Testament, natra-
fiamy na fragmenty, które mówią 
o tym, że Bóg zezwolił lub nakazał 
wykonanie znaków, które w spo-
sób symboliczny miały wyrażać 
nadprzyrodzoną rzeczywistość, 
np. Arkę Przymierza Bóg nakazał 
całą wyzłocić, a na jej wierzchu 
umieścić złote cherubiny. 

W pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa już pojawiają się pierwsze 
wizerunki święte. W katakumbach, 
pierwszych bazylikach malowano 

obrazy, aby ułatwiały rozumienie wiernym prawd 
wiary. O czci obrazów wspominają w swych pismach 
Ojcowie Kościoła (Grzegorz z Nazjanzu, Bazyli Wiel-
ki). Jest faktem, że od IV wieku rozpowszechniał się 
kult świętych wizerunków. Pierwsze obrazy (ikony) 
– malowane nie na ścianie lecz na płótnie – temperą, 
spotykamy już w IV w. Obraz naszej częstochowskiej 
Czarnej Madonny również należy do najdawniejszych 
zabytków ikonografii chrześcijańskiej.

W VIII w. kult obrazów był bardziej rozpowszech-
niony na Wschodzie niż w Kościele Zachodnim. W tym 
czasie doszło też do wielkiego buntu i walki ze świę-
tymi obrazami i relikwiami. Ten bunt przeszedł do 
historii pod nazwą obrazoburstwa – nazywanego też 
czasem ikonoklazmem. Ten spór toczył się blisko 200 
lat. W najostrzejszej fazie tego buntu dochodziło także 
do prześladowań zwolenników czci obrazów i relikwii. 
Nie obyło się bez niszczenia obrazów, plądrowania 
kościołów i klasztorów. Skutkiem były niepowetowane 
straty, gdyż wiele cennych dzieł uległo zniszczeniu. 

Ostatecznie na temat czci świętych wizerunków 
wypowiedział się Sobór Nicejski II w 787 r. i jego 
postanowienia wtedy podjęte trwają w Kościele 
katolickim do dziś. 

Tak więc w katolickich domach, w kościołach, 
kaplicach, przy drogach, spotykamy wizerunki Chry-
stusa, Matki Bożej, Aniołów i Świętych. Są tworami 

W katolickich domach, w kościołach widnieją 
krzyże, obrazy, figury, przedstawiające Chrystusa, 
Matkę Boską, Aniołów i Świętych. Nie spotkamy ich 
w protestanckich zborach i w domach, gdzie mieszkają 
protestanci. Oni to kurczowo trzymają się nakazu 
Starego Testamentu, gdzie Księga 
Wyjścia notuje następujące słowa 
Boga do ludu izraelskiego: „Nie 
będziesz czynił żadnej rzeczy, 
ani żadnego obrazu tego, co 
jest na niebie wysoko, ani 
tego, co jest na ziemi nisko, 
ani tego, co jest w wodach pod 
ziemią! Nie będziesz oddawał 
im pokłonu i nie będziesz im 
służył, ponieważ ja Pan, Bóg 
twój, jestem Bogiem zazdro-
snym, który karze występki 
ojców na synach” (Wj20, 4-5). 
W tym fragmencie Pan Bóg zaka-
zał Izraelitom bałwochwalstwa, 
aby nie czynili sobie bożków.

Bóg przez ten zakaz chciał ustrzec lud, by nie 
dochodziło do takiego bałwochwalstwa jak pod Górą 
Synaj, gdzie Izraelici ulepili sobie cielca ze złota 
i jemu się kłaniali.

Jak ten zakaz sporządzania sobie obrazów, rzeźb 
i podobizn Boga należy potraktować dziś? Trzeba 
pamiętać, że Bóg objawiał się ludziom stopniowo 
– krok po kroku. W czasach Mojżesza zakaz wy-
konywania rzeźb i obrazów był konieczny, by lud 
uświadomił sobie, że Bóg jest doskonały i przekracza 
wszystkie ludzkie wyobrażenia Gdy ludy pogańskie 
oddawały boską cześć materialnym przedmiotom lub 
zwierzętom, Bóg prawdziwy chciał podkreślić swoją 
nieskończoną wielkość i niematerialność, której nie 
jest w stanie oddać żadne dzieło ludzkie. Ten zakaz 
czci obrazów i rzeźb był wówczas konieczny, bo 
pokusa bałwochwalstwa zagrażała zewsząd.

Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus przyszedł na 
świat, stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem. 
Św. Paweł tak pisze o Nim do Kolosan: „On jest obrazem 
Boga niewidzialnego”. Św. Jan Ewangelista mówi, że 
„Boga nikt nigdy nie widział”, ale zaraz dodaje: „Jedno-
rodzony Bóg, który jest w łonie Ojca o Nim pouczył.” 
Na prośbę Apostoła Filipa, aby Jezus pokazał nam Ojca, 
pytający usłyszał taką odpowiedź Jezusa: „Filipie, tak 
długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? 
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J14, 9).
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NAUKA O KRZYŻU

Nauka o Krzyżu
„Proszę was, Bracia i Siostry, abyście włączyli sie z wiarą w tajemnicę Krzyża Chrystusowego, 
składając Mu w ofierze wasz ludzki ból, aby On, łącząc go ze swoim, złożył go w czystej ofierze 
Ojcu. Cierpieniem i modlitwą możecie czynić ogromnie wiele dobrego na rzecz Kościoła i ludzkości.” 
          Jan Paweł II

Krzyż jest znakiem naszego zbawienia, sztandarem 
każdego katolika, znamieniem naszej wiary. Czyniąc 
pobożnie i prawidłowo znak Krzyża Św. zyskujemy 
odpust cząstkowy, rozważamy i czcimy tajem-
nicę Trójcy Przenajświętszej, jak również 
Mękę i Śmierć Pana Jezusa dla nas ponie-
sioną. Znak Krzyża Św. powinniśmy czynić 
często, a zwłaszcza gdy nie chcemy ulec 
jakimś pokusom. Powinien on 
być pierwszą naszą czynnością 
po przebudzeniu się, a ostat-
nią przed zaśnięciem. Niektórzy 
wchodząc do kościoła, nie czynią 
tego znaku wodą święconą, a niektórzy 
nie czynią go wcale.

Miłujmy Krzyż, nośmy go zawsze przy sobie, 
całujmy go często, kłaniajmy się Panu Jezusowi 
ukrzyżowanemu i rozmyślajmy o Jego cier-
pieniach.

Obecnie jakże łatwo można zauważyć wielu 
katolików, którzy przechodzą obojętnie obok 
Krzyża, obok nieskończonej Miłości i Miłosier-
dzia. Dlaczego? Czyż współcześni ludzie, w tym 
także katolicy, są tak zagonieni, że nie widzą 
stojącego Krzyża? Czyż tak mało u nich pokory, 
że wstydzą się przeżegnać? Czyż tak bardzo 
liczy się dla nich wzgląd ludzki, że zaniedbują 
tę praktykę, którą Kościół Św. obdarzył odpu-
stem? Nie wstydźmy się publicznie oddawać 
czci Panu Jezusowi. Bądźmy odważni, lękajmy 
się tchórzostwa, bo Pan Jezus powiedział: „Do 
każdego więc, który się przyzna do Mnie przed 
ludźmi, przyznani się i Ja przed Moim Ojcem, 
który jest w Niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed 

ludźmi, tego zaprę się i Ja przed Moim Ojcem, 
który jest w Niebie” (Mt 10, 23-33).

Aby dojść do chwalebnego zmartwychwstania, 
do życia wiecznego, musimy kroczyć drogą Krzyża, 
drogą przykazań Bożych, przyjmując ochotnie 
wszystkie cierpienia fizyczne i duchowe, jakie 

Bóg na nas zsyła. Łatwo nam będzie 
pójść tą drogą trwając z różańcem 
w ręku przed Najświętszym Sa-
kramentem. Św. Faustyna opisuje 
dwie drogi, którymi ludzie kroczą 

w swoim życiu: „W pewnym dniu 
ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka, wysy-
pana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki 
i różnych przyjemności. Ludzie idą tą drogą tańcząc 
i bawiąc się - dochodzili do końca, nie spostrze-
gając się, że to już koniec. A na końcu tej drogi 
była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. 
Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść, jak szły, 
tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie 
można ich było zliczyć. I widziałam drugą drogę, 
a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniami 
i kamieniami, a ludzie nią szli ze łzami w oczach 
i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na 
te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. 
A wkońcu drogi był wspaniały ogród przepełniony 
wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te 
wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie 
zapominały o swych cierpieniach". (Dz. 153)

Kto Krzyż odgadnie, ten nie upadnie, w Krzyżu 
miłość i nauka.

ks. Proboszcz

zarówno genialnych jak i prostych, ludowych ar-
tystów. Są obiektami publicznego lub prywatnego 
kultu religijnego. Zdejmujemy czapki, palimy świece, 
przystrajamy te obiekty kwiatami i modlimy się.

Obrazy i rzeźby przypominają nam Boga i Jego 
świętych pobudzają naszą wyobraźnię. Gdy patrzy-
my na krzyż, nasza myśl zwraca się do Chrystu-
sa, w którym szukamy wsparcia i ratunku. Obrazy 
przemawiają do nas, poruszają nas do głębi, a może 
i wstrząsają nami.

Protestanci nas nie rozumieją, gdy modlimy się 
przed obrazem. Oni zresztą nie uznają dogmatu 
o „Świętym Obcowaniu”. Nie rozumieją tego, że my 
oddajemy cześć świętym wizerunkom pośrednio, co 
oznacza, że nie modlimy się do samego płótna, czy 
rzeźbionego posągu. My oddajemy cześć osobom, 
które one wyobrażają i przypominają! To zaś nie 
jest bałwochwalstwem. 

Józef
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LUDOBÓJCZA DECYZJA

Ludobójcza decyzja
Przed siedemdziesięciu dziewięciu laty – 5 marca 1940 roku – sowieckie Biuro Poli-

tyczne KC WKP(b) zatwierdziło wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii o rozstrzelaniu 
25,7 tys. Polaków: jeńców i więźniów przetrzymywanych w obozach i więzieniach. 

Decyzję podpisali Józef Stalin, Wiaczesław Moło-
tow, Kliment Woroszyłow, Anastas Mikojan, Łazar 
Kaganowicz, Michaił Kalinin (na cześć tego ostatniego, 
miasto Królewiec przemianowano na Kaliningrad 
i ta nazwa miasta obowiązuje do dzisiaj). Beria pisał 
w swym wniosku, iż wszyscy więzieni „są zatwardzia-
łymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści 
do ustroju sowieckiego” oraz podkreślał, iż „nie rokują 
poprawy”. W takiej sytuacji ich sprawę polecił „rozpa-
trzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec 
nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania”.

Po sowieckiej agresji na Rzeczpospolitą – 17 wrze-
śnia 1939 roku – do niewoli dostało się ponad 200 
tys. polskich żołnierzy. 15 tysięcy oficerów i policjan-
tów uwięziono w obozach w Kozielsku, Starobielsku 
oraz Ostaszkowie, a pozostałych w więzieniach. Na 
mocy decyzji podjętej 5 marca 1940 roku rozstrze-
lano 21857 osób. Ocalało jedynie 400 oficerów 
przewiezionych do obozu w Griazowcu – to do nich, 
po podpisaniu polsko-sowieckiego układu Sikorski-
-Majski w 1941 roku, generał Władysław Anders 
powiedział „mam tylko Was”. Od razu rozpoczęto 
poszukiwania „zaginionych”, którymi kierował jeden 
z ocalonych, rtm. Józef Czapski, malarz, pisarz, autor 

m.in. „Wspomnień Starobielskich”. Podczas spotkania 
na Kremlu, na pytanie premiera gen. Władysława 
Sikorskiego, co stało się z polskimi oficerami, Stalin 
odpowiedział: „Oni uciekli... do Mandżurii”. Moskwa 
była przekonana, że prawda nigdy nie wyjdzie na 
jaw. Tymczasem, w kwietniu 1943 roku, Niemcy 
podali informację o odkryciu w Katyniu masowych 
grobów polskich oficerów. Okazało się, że byli to 
jeńcy z Kozielska wymordowani strzałem w tył 
głowy. Przez kilkadziesiąt lat katyńskie groby były 
jedynymi znanymi miejscami pochówku polskich 
oficerów, gdyż dopiero w 1990 roku Moskwa przy-
znała, że jeńcy ze Starobielska zostali rozstrzelani 
w Charkowie i pogrzebani w pobliskim lesie w Piati-
chatkach, a z Ostaszkowa – zamordowani w Twerze 
i pochowani w Miednoje. Przed kilku laty odkryto 
kolejne miejsce pochówku ofiar rozkazu z 5 marca 
1940 – w Bykowni pod Kijowem, gdzie powstał 
kolejny Polski Cmentarz Wojenny.

Charakter tej zbrodni wykracza daleko poza na-
rodowy dramat, symbolizujący polskie losy pod 
sowiecką okupacją w okresie II wojny światowej. 
Ilustruje bowiem istotę komunizmu i co szczególnie 
tragiczne, współudział państw zachodnich – wolnego 
świata – w ukrywaniu sprawców mordu. Rosja nie 
uznała tej zbrodni za ludobójstwo. Nieżyjący już od 
jedenastu lat jeden z ocalonych, ks. prałat Zdzisław 
Peszkowski, wieloletni kapelan Rodzin Katyńskich 
i Pomordowanych na Wschodzie tłumaczył: „Jeśli 
metodyczne wymordowanie ‘trybem specjalnym’, 
bez adwokatów, około 22 tysięcy ludzi tylko dla-
tego, że ktoś ma inne poglądy, że jest Polakiem, 
a nie Rosjaninem, albo z jeszcze jakichś innych po-
litycznych względów, to na Miłość Bożą, co to jest?! 
Jeżeli ludobójstwem określa się to wszystko, co 
robili Niemcy, to na Miłość Bożą, jak nazwać to, co 
robili Rosjanie w Katyniu, jeśli nie ludobójstwem? 
Rosyjska prokuratura może sobie mówić, co chce, 
a i tak nie zmieni prawdy. Po prostu mamy fakty, 
które świadczą, że jest to ludobójstwo. O tym, że 
to było ludobójstwo, świadczy konferencja NKWD 
i gestapo w Zakopanem w lutym 1940 roku, gdzie 
zostało zaplanowane mordowanie na wielką skalę 
całego Narodu! Czy można to nazwać inaczej niż lu-
dobójstwem?”.

Joanna Wieliczka-Szarkowa
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PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW POLSKI CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ

Apostolstwo Dobrej Śmierci Parafii  
Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie

i Świętego Michała Archanioła  
w Kończycach Wielkich

organizują

w dniach 27–30 lipca 2019 r.
pielgrzymkę do Sanktuariów Polski centralnej i wschodniej

Program:

27.07 (sobota) – wyjazd ze Skoczowa o 6.00; przyjazd do Niepokalanowa ok. 12.00, obiad, za-
kwaterowanie, zwiedzanie kompleksu klasztornego, adoracja w Światowym Centrum Modlitwy 
o Pokój, Msza św.o 18.00 w Bazylice pw. Niepokalanej Współpośred-
niczki Łask, kolacja, ciąg dalszy adoracji, nocleg – Dom Pielgrzyma.

28.07 (niedziela) – 7.00 śniadanie, 11.30 Msza św. pod przewod-
nictwem ks. bpa Romana Pindla, 13.00 obiad, ok. 15.00 wyjazd do 
Kałkowa, przyjazd ok. 19.00, zakwaterowanie, kolacja, nocleg

29.07 (poniedziałek) – 7.00 Msza św. w Sanktuarium MB Bo-
lesnej, Pani Świętokrzyskiej w  Kałkowie Godowie, 8.00 śniada-
nie, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Góra Męki Pańskiej – Golgota,  
15.00 wyjazd do Kalwarii Pacławskiej, przyjazd ok. 19.00, obiado-
kolacja, zakwaterowanie, nocleg.

30.07. (wtorek) – 8.00 Msza św. w Sanktuarium MB Kalwaryjskiej 
i Znalezienia Krzyża Świętego, śniadanie, nawiedzenie grobu Sługi 
Bożego o. Wenantego Katarzyńca – franciszkanina, Dróżki Kalwa-
ryjskie, obiad, 14.00 wyjazd do Skoczowa, przyjazd ok. 21.00

Przewidywany koszt – (przy 50 osobach – 530 zł, 55 osób – 500 zł). 
Autokar,noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, przewodnicy na miejscu, Msze św.).

Zaliczkęw wysokości 300,- zł należy wpłacić do 20 marca 2019 r.

na konto: Parafia Świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich,
            Kończyce Wielkie, Kościelna 20 nr 50 8113 1017 2003 0176 5694 0001
koniecznie z dopiskiem: pielgrzymka „Sanktuaria Polski centralnej  i wschodniej”.
Zgłoszenia: 
ks.prob. Andrzej Wieliczka – tel. +48 660 582 417, 33 8569310,
e-mail: aniolkonczycki@interia.pl
Lidia Wajdzik – tel. 696 852 632, 794 423 362, e-mail: lidiawajdzik@wp.pl
Maria Polok – tel. 507 261 738, e-mail: babciamp@gmail.com

mailto:aniolkonczycki@interia.pl
mailto:lidiawajdzik@wp.pl
mailto:babciamp@gmail.com
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Wiadomości z przedszkola
W obecny roku szkolnym do przedszkola uczęsz-

cza siedemdziesiąt dwoje dzieci, do czterech grup 
przedszkolnych. Tak jak w zeszłym roku dwa odziały 
przedszkolne znajdują się w szkole podstawowej, 
a dwa pozostałe w starym budynku przedszkolnym. 

Nowy rok szkolny zaczął się dla nas wszystkich 
intensywnymi przygotowaniami do obchodów 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci 
zaprezentowały się w znanych piosenkach patrio-
tycznych między innymi „Białe róże”, „Legiony”, 
odśpiewały wszystkie zwrotki naszego ojczystego 
Hymnu. Dzień za dniem upływał nam na zabawie 
nauce, przygotowaniach do następnych wydarzeń 
z naszego kalendarza. Mamy za sobą coroczne spo-
tkania z górnikami, Świętym Mikołajem, gościliśmy 
teatrzyki kukiełkowe, byliśmy w teatrze w Jastrzębiu 
Zdroju na przedstawieniu pt.: Baśnie Polskie.”

Jak co roku zaprosiliśmy do naszego przedszkola 
rodziców na zajęcia otwarte, co zawsze jest dużym 
przeżyciem dla dzieci. W obecny roku szkolnym 
dzieci przygotowały się do wystawienia tradycyjnych 

Jasełek dla babć i dziadków okazji ich ich święta. 
Przedstawienie to mogli również zobaczyć rodzice 
naszych przedszkolaków. Oba występy odbyły się 
na sali gimnastycznej w szkole podstawowej, za 
gościnność dziękujemy dyrekcji szkoły. 

Powoli zaczynamy przygotowania do kolejnych 
atrakcji, które czekają nas wiosną. Planujemy występ 
wielkanocny, dzień otwarty dla dzieci nieuczęsz-
czających jeszcze do przedszkola, wycieczkę do 
gospodarstwa agroturystycznego. Czeka nas jeszcze 
wyjazd na rewię na lodzie, a potem Dzień Dziecka 
i powoli zakończymy rok.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców 
i dzieci do naszego przedszkola. Zapisy na rok szkol-
ny 2019/2020 rozpoczynają się dnia 18.02.2019 r. 
trwają do 08.03.2019r. Deklaracje można składać 
w godzinach pracy przedszkola od poniedziałku do 
piątku od 7:00 do 16:00.

Justyna Kopala 

Dla Babci i Dziadka
Na nasze smutki  mają słodkie i pomysłowe roz-

wiązania, znajdą radę na każde zmartwienie – to 
nasze kochane babcie i nasi dziadkowie. 21, 22 stycz-
nia to szczególne dni w roku, w których możemy 
wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie  
- to Dzień Babci i Dziadka. Są to święta, które dają 
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DLA BABCI I DZIADKA

naszym najbliższym wiele ciepła, radości i miłości, 
wnukowie mogą Im okazać swój szacunek. Laurka, 
ręcznie zrobiony upominek, piosenka, wierszyk – na 
tę okazję każdy prezent dany od serca jest dobry. 

Do tradycji Szkoły Podstawowej w Kończycach 
należy organizowanie Gwiazdki połączonej z Dniem 
Babci i Dziadka. W dniu 26 stycznia zaproszeni przez 
swoich wnuków zacni Goście  odwiedzili naszą pla-
cówkę. Uczniowie klas I-VI przygotowali pod okiem 
wychowawców programy artystyczne. Dziadkowie 
ze wzruszeniem przypatrywali się występom swo-
ich „skarbów”, nagradzając ich gromkimi brawami. 
Po występach dzieci wręczyły upominki i zaprosiły 
niecodziennych gości na słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. 

To był naprawdę wyjątkowy dzień pełen radości 
i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć 
i dziadków ukazały nam jak bardzo ważne są takie 
spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 
Dziękujemy seniorom rodzin za liczne przybycie, 
wsparcie naszej szkoły oraz życzymy wszystkie-
go najlepszego!

Teresa Staniek
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Major „Łupaszka”
12 marca 1910 roku – urodził się Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, legendarny 

dowódca V Brygady Wileńskiej AK. Chciał widzieć Polskę wolną i czystą jak łza. Nigdy 
nie przegrał żadnej bitwy. 

nosiła ryngrafy z Matką Boską Ostrobramską, jako 
symbol przywiązania do ojczystych stron. Nie pito 
alkoholu. Jedyną nagrodą jaką otrzymywali żołnierze 
„Łupaszki” za wierną służbę były złote sygnety wy-
konane na zamówienie majora. Partyzanci „Łupasz-
ki” zdobywali wśród miejscowej ludności ogromne 
zaufanie. Ich zadaniem było podtrzymywanie oporu 
wśród polskiego społeczeństwa przez akcje propa-
gandowe i zbrojne. „Nie jesteśmy żadną bandą, tak 
jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej 
ojczyzny… wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub 
życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowi-
ska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków 
domagających się wolności i sprawiedliwości”, pisał 
dowódca V Brygady w jednej z ulotek. Walczący z ko-
munistami partyzanci, wciąż wierzyli, że sowiecka 
okupacja wkrótce się skończy, bo wybuchnie kolejna 
wojna. Do tego czasu starali się rozbijać i paraliżować 
komunistyczny aparat administracyjny oraz bronić 
ludność przed represjami NKWD i UB. 

Major Szendzielarz został aresztowany 30 czerw-
ca 1948 i po długim śledztwie skazany na śmierć. 
Wyrok wykonano w więzieniu przy ul. Rakowieckiej 
w Warszawie 8 lutego 1951 roku. Jego szczątki zostały 
odnalezione wiosną 2013 roku na powązkowskiej 
Łączce. Uroczysty pogrzeb państwowy, awansowa-
nego do stopnia pułkownika „Łupaszki” odbył się 
24 kwietnia 2016 roku na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Urodził się w Stryju i choć jego ojciec był urzęd-
nikiem kolejowym on wybrał ułańską sławę. We 
wrześniu 1939 roku, por. Szendzielarz poszedł na 
wojnę z 4 Pułkiem Ułanów Zaniemeńskich i wsła-
wił się jako znakomity dowódca liniowy. Nigdy nie 
tracił zimnej krwi i nie ulegał panice. Po ucieczce 
z sowieckiej niewoli zaczął działać w wileńskiej 
konspiracji. W sierpniu 1943, z resztek rozbitego 
przez Sowietów nad jeziorem Narocz akowskiego 
oddziału ppor. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”, 
zorganizował V Brygadę Wileńską AK. Na cześć 
sławnego kresowego partyzanta wojny polsko-bol-
szewickiej z 1920 i z września 1939, ppłk. Jerzego 
Dąmbrowskiego, Szendzielarz przyjął jego pseudo-
nim – „Łupaszka”. Walczył z Niemcami, Sowietami 
i kolaborantami litewskimi. 

Za zgodą komendanta okręgu, w lipcu 1944, nie 
poprowadził swojej brygady na Wilno i nie wziął 
udziału w operacji „Ostra Brama”, przekonany, że 
Sowietom wierzyć nie można. Wkrótce potem z nie-
wielkim oddziałem kadrowym przeszedł za Bug, 
do Polski „lubelskiej” i w Białostockiem, na czele 
odtworzonej V Brygady, kontynuował walkę o nie-
podległość. Latem 1945 jego oddział liczył 250 
ludzi. Przeprowadził kilkadziesiąt akcji przeciwko 
NKWD, UBP, MO i KBW. Po rozformowaniu Brygady 
w związku z akcją „rozładowywania lasów”, wyjechał 
na Pomorze, gdzie podporządkował się komendan-
towi eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK, ppłk. 
Antoniemu Olechnowiczowi „Pohoreckiemu” i znów 
wyszedł w pole. Objął osobiście dowództwo nad od-
tworzoną, w kwietniu 1946, w Borach Tucholskich, 
V Brygadą Wileńską. Podzielił ją na dwa a z czasem 
trzy kadrowe pododdziały, zgodnie z kawaleryj-
ską tradycją zwane szwadronami. Należeli do nich 
przede wszystkim młodzi, ale doświadczeni chłopcy 
z wileńskiej partyzantki, potem dołączyli miejscowi 
ochotnicy, często wywodzący się z harcerstwa. 

Szwadrony „Łupaszki” były zorganizowane jak re-
gularne wojsko. Żołnierze nosili jednakowe mundury. 
Byli doskonale uzbrojeni i wyposażeni. Przemieszczali 
się sprawnie i szybko zdobycznymi samochodami. 
Za rzeczy rekwirowane polskiej ludności płacili 
gotówką Oddziały były niezwykle karne i zacho-
wywały dyscyplinę wojskową.. Dzień rozpoczynały 
i kończyły wspólną modlitwą. Większość żołnierzy 
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W środę, 6 marca przypada Środa Popielcowa. 

Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres 
wielkopostnej pokuty. Msze św. z posypaniem 
głów popiołem o 7.30 i 17.00 w kościele para-
fialnym oraz w Rudniku o 16.00. Jest to dzień 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

2. Zapraszamy wiernych do udziału w tradycyjnych 
nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątek 
o godz. 16.15 i Gorzkich Żali z Kazaniem Pa-
syjnym w niedzielę o godz. 16.15 w kościele 
parafialnym. Droga Krzyżowa w Rudniku 
w piątek o 15.30. Przypominamy , że wierny, 
który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może 
uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym 
zwykłe warunki odpustu. 

3. We wtorek, 19 marca przypada liturgiczna uro-
czystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny.

4. W poniedziałek, 25 marca przypada uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego. Jest to za-
razem Dzień Świętości Życia. Ofiara zebrana 
(do puszek ) jest przeznaczona na Dom Matki 
i Dziecka. W tym dniu przypada 27 rocznica 
erygowania naszej diecezji. Modlimy się za nasz 
Kościół partykularny.

5. W niedzielę, 31 marca rozpoczynamy rekolek-
cje wielkopostne.

INTENCJE MSZALNE
01.03.2019 I Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Helenę, Izydora To-

mica, Stefanię, Józefa Pieszka, dziadków z obu 
stron, szwagra Mirosława Golca, ++ z rodziny; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Helenę, Leona Waw-
rzyczek w rocznicę śmierci, zięcia Stanisława 
Szafarczyka, dziadków, ++ z rodzin Pierchała, 
Wawrzyczek.

02.03.2019 I Sobota 
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepoka-

lanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Stanisława Kwik, rodziców Jana i Ma-

rię, brata Józefa, bratową, siostrę Leokadię, 
męża Mariana, Albinę, Leopolda Dworok;  
za rodzinę do Opatrzności Bożej.

03.03.2019  VIII Niedziela Zwykła
 7.30 Za ++ Zofię, Jana Gremlik, Emilię, Józefa, 

Stanisława Piekar, Joannę Ozga. 
 9.30 Rudnik: Za + Wilhelma Szuster w 36 rocz-

nicę śmierci, jego ojców, + Elżbietę Tomica,  
2 mężów, syna Wilhelma, + Erwina Pszczółkę.

11.00 Za + syna Jana, ++ z rodzin Kamiński, Ryszka, 
Piecha, Mołek, Wawrzyczek, Żur, Dudziński, 
Bajda, Urbaniec, Kajstura, Bijok; za domostwo 
do Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory

17.00 Za ++ Stefana Bizoń, rodziców, teściów, zięcia 
Wiktora, ++ z rodziny. 

04.03.2019 Poniedziałek
17.00  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, 

Stanisławę, + o. Ottona.

05.03.2019 Wtorek 
 8.00 Za + Bronisławę Sikora, męża, brata, rodziców 

i dziadków.
17.00 1. Z okazji 30 urodzin Szymona z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata 
życia oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Z okazji 18 urodzin Patryka z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego 
i zdrowie w dorosłym życiu. 

06.03.2019 ŚRODA POPIELCOWA
 7.30 Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, rodziców 

Marię, Bolesława Żyła, brata Bronisława, ++ 
pokrewieństwo z obu stron, + Mariana Walni-
ka, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

16.00 Rudnik: Za ++ Bronisława Gabzdyl, rodziców, 
dziadków, ++ z rodzin Gabzdyl, Chmiel, To-
mica, Wawrzyczek, Cymorek; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Józefa Parchańskiego, żonę Annę,  
++ z rodzin Parchański, Tomica i Gabzdyl.
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07.03.2019 I Czwartek 
17.00 1. Za ++ Karola Czempiel, rodziców Antoni-

nę i Adolfa, brata Stanisława, siostrę Marię, 
teściów Annę, Jana Pinkas, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

 2. Za ++ Józefa Stoszka, rodziców, rodzeństwo 
z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

08.03.2019 Piątek
15.30 Rudnik – Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za + Annę Lach w 18 rocznicę śmierci 

– od córki.
16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Władysława i Alojzego, 

++ z rodziny Czakon, Matuszek, Krzyżowski; 
za domostwo do Opatrzności Bożej. 

09.03.2019 Sobota
 8.00  Za ++ męża Bronisława Stuchlik w 10 rocz-

nicę śmierci, rodziców Alojzego i Annę, brata 
Józefa, szwagierkę Halinę, ++ Helenę, Tade-
usza Mitas, rodziców Marię i Józefa, 2 synów, 
wszystkich ++ z rodziny. 

17.00 Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, 
wnuka Bartłomieja, rodziców z obu stron, 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

10.03.2019 I Niedziela Wielkiego Postu 
 7.30 Za ++ Władysława Motykę w 14 rocznicę 

śmierci, 2 żony Marię i Franciszkę, ++ rodzi-
ców, teściów + Czesława Stoły, Marię, Michała 
Kąkol, siostrę Marię z mężem Józefem.

 9.30 Rudnik: Z okazji 60 urodzin Tadeusza z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i zdrowie w dalszym 
życiu. 

11.00 1. Za + Wilhelma Żyłę, ++ z rodziny Żyła. 
2. Za + Dominikę Tumas od wdzięcznych 
wychowanków kl. IV B Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Nierodzimiu.

16.15 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za + męża Stanisława w 6 rocznicę śmierci, 

szwagierkę Marię , szwagrów Kazimierza, 
Tadeusza, Jerzego, teściów Annę, Antoniego 
Mołek, ++ z rodzin Mołek, Kamiński, ++ Anie-
lę, Tadeusza Urbaniec, ++ z rodziny Sojka; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

11.03.2019 Poniedziałek 
17.00 Za ++ Marię, Karola Kuś, córkę Agnieszkę, 

synów Józefa, Gustawa , jego żonę Bronisławę, 
+ synową Bogusławę.

12.03.2019  Wtorek
 8.00 Za ++ męża Pawła Bijok, siostrę Marię, brata 

Franciszka, rodziców z obu stron.

17.00 Za ++ Emilię, Karola Mazurek, córki Emi-
lię i Marię z mężami, synową Agnieszkę, 
wnuka Janusza, kuzyna Bronisława Hanzel,  
++ z rodzin Mazurek, Czendlik, Hanzel, Tomica, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

13.03.2019  Środa
16.00 Rudnik: Za + Karola Czendlik – od rodziny 

Przywara z Cieszyna. 
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla  

Patrycji z okazji imienin.

14.03.2019 Czwartek 
17.00 1. Za ++ rodziców Wandę, Alojzego  

Klimosz, ++ z rodzin Czakon, Klimosz, Świerkosz  
i Chybiorz. 

 2. Za + Antoniego Bujok, ++ synów Jana 
i Edwarda.

15.03.2019 Piątek
15.30 Rudnik – Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za + Franciszka Machej – od syna 

Romana z rodziną.
16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Emilię, 

Franciszka Matuszek, ++ dzieci, ++ z rodziny; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

16.03. 2019 Sobota
 8.00 Za ++ Zofię, Józefa Brychcy, syna Francisz-

ka, szwagra Kazimierza, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii, dusze w czyśćcu  
cierpiące.

17.00 Za + Karola Jojko w 1 rocznicę śmierci.
21.00 Apel Jasnogórski

17.03.2019  II Niedziela Wielkiego Postu
 7.30  Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej. 
 9.30 Rudnik: Do Matki Bożej Licheńskiej z okazji 

68 urodzin Edwarda Pawełek z prośbą o dal-
szą opiekę.

11.00 1. Z okazji 90 urodzin Pankracego z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 
i opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

 2. Za + męża Józefa Pala, rodziców, teściów, 
synową Jadwigę, szwagra Bolesława, dziadków 
z obu stron, ++ Sabinę, Jana Kowalewskich, 
córkę Bożenę; domostwo do Opatrzności  
Bożej.

16.15 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne 
17.00 Za + męża Pawła Bijok, siostrę Marię,  

++ rodziców z obu stron.

18.03.2019 Poniedziałek
17.00 Za + Krystynę Stoszek – od rodzin Piekar, 

Matuszek, Ćwiertnia. 
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19.03.2019 Wtorek UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA 
NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 8.00 Za + Krystynę Stoszek – od Michała.
17.00 W intencji Imienników Św. Józefa z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

20.03.2019  Środa
16.00 Rudnik: Za + Franciszka Machej – od córki 

Jadwigi z rodziną.
17.00 Za + Zofię Żyła – od syna. 

21.03.2019 Czwartek
17.00 1. Za ++ Józefa Machej, żonę Zofię, syna  

Bolesława, córkę Helenę, zięcia Stefana.
 2. Za ++ rodziców Zofię, Jana Gremlik.

22.03.2019 Piątek
15.30 Rudnik – Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za ++ Ludwika Zorychtę w 5 rocznicę 

śmierci, żonę Martę, rodziców, rodzeństwo, 
teściów Marię, Ludwika Szczypka, ++ z ro-
dziny Szczypka.

16.15 Droga Krzyżowa 
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Michała, Pawła 

Legierski, Jadwigę Małyjurek, Zuzannę, Pawła 
Polok; dusze w czyśćcu cierpiące.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.03.2019 Sobota 
 8.00 Za ++ Józefa Parchańskiego, siostrę Annę, 

rodziców z obu stron.
17.00 Za ++ Helenę, Erwina Herman, Franciszka 

Kłósko; domostwo do Opatrzności Bożej. 

24.03.2019 III Niedziela Wielkiego Postu 
 7.30 Za ++ Wilhelma Żyłę, Emila, Marię Bijok, ro-

dziców z obu stron; domostwo do Opatrzności 
Bożej

 9.30 Rudnik: Za + Elżbietę Bijok.
 11.00 Za ++ Karola i Władysława Tomica.
 16.15 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ dziadków Roberta Majętnego, Bolesława 

Wątrobę, Andrzeja Paruzel, Rudolfa Machej; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

25.03.2019 Poniedziałek Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego – Dzień 
Świętości Życia

 7.30 Za + Stanisława Sztuchlik – od rodziny Pałka, 
Zeman, Machała

 16.00 Rudnik: Za + Karola Czendlik – od Franciszka, 
Marii i Małgorzaty Machej.

17.00 Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata 
Władysława, Annę, Henryka Gabzdyl, 3 córki, 
synową Marię, zięcia Józefa.

26.03.2019  Wtorek
 8.00 Za + Krystynę Stoszek – od Józefa.

17.00 Za ++ Andrzeja Kudłacz, teściów Waleriana 
i Annę Pilch, szwagrów Kazimierza i Francisz-
ka, Mariana Ochockiego, ++ z rodzin Kudłacz, 
Pilch Ochocki, + Mariannę Wawrzyczek.

27.03.2019 Środa 
16.00 Rudnik: Za + Karola Czendlik – od rodzin 

Gabzdyl – Grzebień.
17.00 Za ++ rodziców Franciszka, Marię Żydek, ich 

synów : Rudolfa z żoną, Józefa z żoną, Gusta-
wa, córki Bronisławę i Alojzję, ++ Franciszka 
i Stefanię Gabzdyl; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

28.03.2019 Czwartek 
17.00 1. Za ++ Joannę, Pawła, Józefa, Martę Tomosz, 

Mariannę, Józefa, Stanisława, Emilię, Alojzego, 
Agnieszkę Jurgała, Zofię, Henryka Folwarczny; 
domostwo do Opatrzności Bożej. 

 2. Za + Krystynę Stoszek – od grupy 
,,Margaretka” 

29.03.2019 Piątek
15.30 Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za ++ Irenę Węglarzy, Władysława 

Tomicę, ++ rodziców, dziadków; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. 6 – tyg. 

30.03.2019 Sobota
 8.00 Za ++ Adolfa Kałużę, Antoninę Sztuchlik; 

domostwo do Opatrzności Bożej.
 17.00 Za ++ brata Emila Parchańskiego w rocznicę 

śmierci, synów Łukasza i Romana, rodziców 
Marię i Franciszka.

31.03.2019 IV Niedziela Wielkiego Postu 
– Rekolekcje Wielkopostne

 7.30 1. Za + Stanisława Kuczaj.
 2. Za + Józefa Stoły – od rodzin Mokrzycki, 

Stoły, Piekar.
 9.30 Rudnik: Za ++ Helenę Parchańską, siostrę 

Irenę, rodziców Stefanię i Jana, Joannę, An-
toniego Parchańskich, 2 synów, 2 synowe, 
wnuka Józefa.

11.00 1. Za + Joannę Ozga – od pracowników Poczty 
Polskiej z Zebrzydowic.

 2. Za + Stanisława Sztuchlik – od rodziny 
Czakon   z ul. Strażackiej.

16.00 Gorzkie Żale
17.00 Za ++ Jana, Stefanię Foltyn, córkę Helenę, 

syna Edwarda, Zofię Bijok, Henryka Pucek, 
++ z rodzin Bijok, Wojacki, Kamiński.
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Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Tadeusz Machej, 
   Joanna Wieliczka-Szarkowa, Justyna Cyrzyk, Teresa Staniek, Justyna Kopala.
Adres Redakcji:  43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy czwartek od godz. 16.00 
 – Godzina Święta
Msza św. szkolna - każdy piątek  
– godz. 17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca - o godz. 19.00 - Nowenna 
Pompejańska
I Czwartek – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca zniewa-
gi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny
Spowiedź św. – w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota – godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych – w I Sobotę  
tj. 2 marca od godz. 9.00 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Liturgiczne obchody miesiąca:

04. 03. – Święto Św. Kazimierza Królewicza 

06. 03. – Środa Popielcowa

19.03. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 

25.03. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

OGŁOSZENIA

Spotkania:
DZIECI MARYI – wtorek – 12.30 – Szkoła Podst. 
DZIECI MARYI – RUDNIK – sobota  
  – 12.30 – Szkoła Podst.
SŁUŻBA LITURGICZNA – co drugi piątek - po Mszy św.
MINISTRANCI – RUDNIK – co druga środa  
  – po Mszy św.
KRĄG BIBLIJNY - piątek - godz. 19.00
WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA – I Sobota  
miesiąca o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 marca (tj. piątek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

01. III – Świerczyniec – piątek
 ul. Leśna 19, 17, 15, 11, 9 
08. III – Świerczyniec – piątek
 ul. Leśna 7, 5, 3, 1, 
 ul. Cieszyńska 60
15. III – Świerczyniec – piątek
 ul. Świerkowa 2, 4, 4c
 ul. Strażacka 39, 37 
22. III – Świerczyniec – piątek
 ul. Świerkowa 12, 18, 14, 20, 11
29. III – Świerczyniec – piątek
 ul. Strażacka 35, 33, 31, 29, 27 a 

Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne – 
niedziela – godz. 16.15 

Droga Krzyżowa – piątek  
– godz. 16.15 

Droga Krzyżowa w Rudniku – w piątek  
– godz. 15.30. 



Msza św. w intencji chorych  
w Kończycach Wielkich



Rekolekcje Wielkopostne
NIEDZIELA – 31 marca 2019
7.30	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	

9.30	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	 
	 –	Rudnik	

11.00	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	

16.00	 Gorzkie	Żale	

17.00	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	

18.00	 Nauka	dla	mężczyzn

PONIEDZIAŁEK	–	1	kwietnia	2019
7.00	 Adoracja	Najświętszego		  
	 Sakramentu
7.30	 Msza	św.	z	krótką	homilią
8.00	 Konferencja	rekolekcyjna
9.00	 Msza	św.	z	nauką	dla	dzieci		
	 Szkoły	Podstawowej	kl.	I	–	V	 
	 i	Przedszkola
11.00	 Msza	św.	z	nauką	dla	uczniów	 
	 Gimnazjum	oraz	kl.	VI,	VII,	VIII
16.00	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	 
	 –	Rudnik
17.00	 Spowiedź	św.	
17.30		 Adoracja	Najświętszego	 
	 Sakramentu
18.00	 Msza	św.	–	z	krótką	homilią
18.30	 Konferencja	rekolekcyjna	
19.00	 Nauka	dla	kobiet

WTOREK	–	2	kwietnia	2019
7.00		 Adoracja	Najświętszego	Sakramentu	
7.30	 Msza	św.	–	z	krótką	homilią
8.00		 Konferencja	rekolekcyjna	
9.00	 Msza	św.	z	nauką	dla	dzieci	Szkoły	 
	 Podstawowej	kl.	I	–	V	i	Przedszkola
11.00	 Msza	św.	z	nauką	dla	uczniów	Gimnazjum	 
	 oraz	kl.	VI,	VII	i	VIII		spowiedź	św.
16.00	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	–	Rudnik
17.00	 Spowiedź	św.	
17.30		 Adoracja	Najświętszego	Sakramentu	
18.00	 Msza	św.	–	z	krótką	homilią
18.30		 Konferencja	rekolekcyjna
19.00	 Spotkanie	dla	młodzieży	szkół	średnich,		  
	 wyższych	i	młodzieży	pracującej

ŚRODA	–	3	kwietnia	2019	
	7.00		 Adoracja	Najświętszego	Sakramentu	
	7.30	 Msza	św.	–	z	krótką	homilią
	8.00		 Konferencja	rekolekcyjna	
	9.00	 Msza	św.	z	nauką	–	dla	dzieci	Szkoły	Podstawowej	 
	 kl.	I	–	V	i	Przedszkola
11.00	 Msza	św.	z	nauką	–	dla	uczniów	Gimnazjum	 
	 oraz	kl.	VI,	VII	i	VIII
13.00	 Odwiedziny	Chorych
16.00	 Msza	św.	z	nauką	ogólną	–	Rudnik
17.00	 Spowiedź	św.
17.30		 Adoracja	Najświętszego	Sakramentu	
18.00	 Msza	św.	–	z	krótką	homilią
18.30		 Konferencja	rekolekcyjna	–	Zakończenie	Rekolekcji

31 marca – 3 kwietnia

2019

Kończyce Wielkie Rudnik

o. Ryszard Sierański OMIRekolekcje prowadzi:


