DROGA KRZYŻOWA
piątek godz. 16.15

GORZKIE ŻALE
Kazanie Pasyjne

niedziela godz. 16.15

DROGA KRZYŻOWA
w Rudniku
piątek godz. 15.30

„Słowo jest darem. Druga osoba jest darem”

Święto Ofiarowania Pańskiego Rudnik

Powszechna Szkoła w Rudniku

WEZWANIE DO NAWRÓCENIA
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Wezwanie do nawrócenia
Słowo „nawrócenie” ma wiele znaczeń. Potocznie rozumiane jest jako odwrócenie się ze złej
drogi, powrót do Boga. Ale wcale nie trzeba być na drodze przestępstwa, by przeżyć nawrócenie:
wielu wierzących i praktykujących ludzi doświadcza takiego przeżycia, że ich dotychczas powierzchowne życie trzeba w sposób znaczący przybliżyć do Pana Boga, że trzeba lepiej wypatrywać
śladów Pana Jezusa, głębiej się z nim zaprzyjaźnić, ofiarniej służyć ludziom.
Źródło nr 8 19 II 2017
Środa Popielcowa, to jedyny dzień w roku, kiedy
kapłan głosi „kazanie” do każdego indywidualnie.
Przybywamy do świątyni, by usłyszeć Słowo Boga wypowiedziane przez kapłana nad głową każdego z nas:
„Nawracaj się i wierz w Ewangelię” lub „Z prochu
powstałeś i w proch się obrócisz”. Słowom tym towarzyszy odrobina popiołu spadająca na głowę.
Wielu pewnie zadaje sobie pytanie: Co mam robić,
jak się nawracać? Ktoś kiedyś powiedział - Ja się do
życia bez Boga nie nadaję. Boże, jak ja bardzo potrzebuję
Ciebie. To jest początek nawrócenia - uznać, że nie radzę
sobie bez Boga. Jezus podaje nam wskazówki, w jaki
sposób nasz powrót ma się odbywać. Słyszeliśmy je
w Ewangelii. To modlitwa, post i jałmużna.
Kościół święty domaga się od nas, by w czasie
Wielkiego Postu było więcej modlitwy, zachęca nas,
byśmy w duchu pokuty uczęszczali gorliwie na Drogę
Krzyżową i Gorzkie Żale wypraszając dla siebie i innych
Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. A jak wygląda

niedzielna Msza Święta? Jeżeli w tej sprawie są jakieś
braki i uchybienia, to muszę powziąć silne i mocne
postanowienie, że z miłości do Boga oraz w duchu
pokuty i umartwienia nie zapomnę o niedzielnej Mszy
Świętej - „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
Jezus poleca także post. Przez szczery post możesz wyrzucić z siebie złe myśli, niedobre pragnienia,
które cię dręczą. Niech post będzie praktyką duchową,
a nie oczyszczeniem organizmu, kolejnym zabiegiem
upiększającym. Jezus poleca też jałmużnę. Rozejrzyj
się, otwórz oczy na potrzebujących, zobacz w bliźnim
Jezusa, wspomóż.
Przed nami 40 dni pracy nad sobą, powrotu do
kochającego Ojca. Pewnie na tej drodze pojawią
się trudności, zniechęcenia, pokusy, wiemy gdzie
szukać pomocy i siły. Jezus czeka na nas zawsze
w tej świątyni.
Szczęść Boże
Ks. Proboszcz
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CZTERNAŚCIE KAPLICZEK
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Czternaście Kapliczek
I
Piłat sądzi Pana. Chcąc dojść do rozumu
„Co zrobić z niewinnym?” zapytał się tłumu.
A ci mu odrzekli krzycząc całą zgrają:
„Ukrzyżuj Jezusa! Ukrzyżuj!” - wołają.
I kiedy Mesjasza sprośny tłum poniża,
Ręce myje, każe przybić Go do krzyża.

VIII
Kiedy szedł Pan Jezus zakrwawiony cały,
Nad losem skazańca niewiasty płakały.
Na śmierć idącego żal im jest Człowieka,
Który się nie złości, ani nie ucieka.
„Nie płaczcie nade Mną” – mówi dla pociechy
„Lecz nad swymi dziećmi, które trawią grzechy.”

II
Na święte Ramiona ku sromotnej karze
Krzyż z drewna włożyli okrutni zbrodniarze.
Jezus go przyjmuje dzielnie za ofiarę
I niesie niesłuszną dla złoczyńcy karę.
Tym cięższa ta kara na Plecy Mu dana,
Bo przez nasze złości cierpi Serce Pana.

IX
Krew się wkoło leje, Zbawcy tłum ubliża
I znów się przewraca Bóg pod drzewem krzyża.
Ból rozrywa Ciało, pot zalewa skórę,
Lecz doszedł już Jezus na Golgoty górę.
Szata, którą kiedyś uszyła Mu Matka,
Brudna, zakurzona po tylu upadkach.

III
Upada pod krzyżem na ziemię Król świata,
Zaraz słychać za Nim bicz i krzyki kata.
W piachu Bóg się tarza, w prochu suknię brudzi,
Bo za ciężkie musi dźwigać grzechy ludzi.
Nie grzesz już człowiecze, spójrz na swego Pana,
Jego ludzka godność została zbrukana.

X
Na szczycie Golgoty po wędrówki męce
Obnażyli Pana ku nowej udręce.
Otwarły się Rany Jego po raz drugi,
Zabolały znowu, spłynęły Krwi strugi.
Nawet się Królowi w szatach konać wzbrania.
Stoi jako nędzarz, nagi, bez ubrania.

IV
Widzi w tłumie Jezus Najświętszą Maryję,
A twarz Jej boleści niezrównane kryje,
Kiedy widzi Dziecko zbite, poranione,
Bicze, tłumy, katów, cierniową koronę.
Jakże Syn Zmęczony, we Krwi idzie cały!
Tak się Dwa Cierpienia na drodze spotkały.

XI
Prawa Ręka, Lewa, potem obie Nogi.
Czy można opisać ból tak bardzo srogi?
Trzy gwoździe wbijają w Jego święte Ciało,
By na drzewie krzyża rozpięte wisiało.
Boskie Jego Członki rozrywa cierpienie.
Jakże mocno boli naszych grzechów brzemię…

V
Bóg się już ugina pod krzyża ciężarem,
Przejść z nim nie potrafi nawet kroków parę.
Więc boją się kaci, by nie umarł w drodze.
Pragną Go do krzyża najpierw przybić srodze
I Cyrenejczyka wołają Szymona:
„Teraz ty poniesiesz ten krzyż na ramionach!”

XII
Ziemia się zatrzęsła, świat utonął w mroku…
Głowa już opadła, Krew spłynęła z Boku.
Przestało bić Serce, zamknęły się Oczy…
Ciało odrętwiałe Krwią i Wodą broczy.
W świątyni rozdarła się w poły zasłona.
Pożegnawszy Matkę, Bóg jak człowiek skonał.

VI
Idzie umęczony Zbawca na Golgotę,
A Twarz ma zalaną całą Krwią i potem.
I już przed oczyma wszystko Mu zanika,
Ale wtem podchodzi święta Weronika.
Patrzy – a na chuście krwawo Twarz zalana,
Kiedy nią otarła w drodze swego Pana.

XIII
Matka Boleściwa w żalu pogrążona
Martwe Ciało Syna tuli w swych ramionach.
A na Jego widok miecz strasznej katuszy
Utkwił bezlitośnie w udręczonej duszy.
Bo więcej Jej Dziecko na Nią nie spojrzało.
Bo już pozostało tylko Jego Ciało.

VII
Jakże przewinienia niszczą dusze ludzi!
Za mało się człowiek przy poprawie trudzi,
Mało się starało, modliło się mało
I te same błędy ciągle popełniało!
Znów upada Chrystus przez to powtarzanie.
Ach, miej litość dla nas, Miłosierny Panie!

XIV
Nad śmiercią Jezusa dusze zapłakały.
Jego Ciało w grobie spoczęło ze skały.
W całun owinięte wszystkie święte Rany…
Dobranoc, odpocznij, Panie ukochany!
Czekamy na Ciebie teraz do Niedzieli,
Wnet Zmartwychwstałego będziemy Cię mieli!
Justyna Cyrzyk

TRZY NAJWAŻNIEJSZE DOBRE UCZYNKI
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Trzy najważniejsze dobre uczynki
Może już zapomnieliśmy, o które to uczynki chodzi? Potrafiliśmy je szybko wyrecytować, gdy przygotowaliśmy się do I Komunii lub Bierzmowania. Chodzi o trzy uczynki: Modlitwa, Post, Jałmużna.
Brzmienie każdego słowa jest inne, ale łączy je cel. Celem ich jest nakaz wypełniania najważniejszych
przykazań: Będziesz miłował Boga nade wszystko, z całego serca, ze wszystkich sił...Będziesz miłował
bliźniego jak siebie samego.
zaś często czasu dla dzieci, rodziny, osób chorych,
potrzebujących pomocy.
O praktykach pokutnych pisze się zwykle z okazji
Wielkiego Postu, bo w tym okresie pokutnym te pobożne praktyki umożliwią przygotowanie do świąt
paschalnych. Nie znaczy to jednak, że nie należy ich
podejmować w innym czasie.
Dziś promuje się raczej unikanie krzyża. Krzyczą
reklamy: „Żyj pełniej! Poczuj się lepiej!” Katechizm
przypomina nam jednak stanowczo i konsekwentnie:
„Nie ma świętości bez wyrzeczeń i bez walki duchowej”(2015)
Może dobrze jest od czasu do czasu przypomnieć,
co Kościół dziś swoim wiernym nakazuje. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa we wszystkie piątki roku
obowiązuje wszystkie osoby, które ukończyły 14. rok
życia. Gdy w piątek wypadnie uroczystość – zakazu
spożywania mięsa nie ma.
Wstrzemięźliwość i post (post ścisły) obowiązuje
w Środę Popielcową i we Wielki Piątek Męki Pańskiej
wszystkie osoby pełnoletnie (a więc od ukończenia
18. roku życia) aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Ten
post zwany też postem ścisłym określany jest jako jakościowy (wyklucza spożywanie pokarmów mięsnych)
i ilościowy (bo przewiduje tylko jeden posiłek dziennie
do sytości i dwa posiłki lżejsze).
Katolicy przestrzegający wstrzemięźliwości piątkowej
spotykają się ze sceptycznymi uśmieszkami i kpinami
ze strony otoczenia. Musimy sobie stawiać pytanie:
jaki sens ma ten zakaz?
Piątek jest dla chrześcijanina dniem szczególnym.
W dniu tym wykonano haniebny wyrok śmierci na
całkiem niewinnym Bogu – Człowieku. Jezus Chrystus
w ten dzień umarł za nas. Wiemy – możemy przeczytać w ewangeliach, co się w ten dzień o godz. 15.00
działo. Wówczas została otwarta dla nas droga do
Boga. Dlatego ten dzień powinien dla katolika różnić
się choć trochę od pozostałych dni.
Józef
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Modlitwa jest rozmową człowieka z Bogiem – oto klasyczna i krótka
definicja. Wiemy, że dopóki rozmawiamy z ludźmi – z małżonkiem,
rodzicami, sąsiadami – tak samo
dopóki rozmawiamy z Bogiem – to
jest dobrze. Bywa jednak, że rozmawiamy coraz rzadziej, później przestajemy się już
w ogóle odzywać; więzi się urywają, gaśnie miłość. Jeśli
z Bogiem rozmawiamy, to niech nie będzie to zasypywaniem Go wieloma żądaniami (czasem pretensjami).
Wolno, a nawet trzeba na modlitwie stawiać Bogu pytania: „Boże, jak ja mam teraz postąpić?” Powinniśmy
też nasłuchiwać odpowiedzi – co Bóg do nas mówi.
Słowo Boże uczy nas, że modlitwa nabiera mocy, będzie wzmocniona przez nasze dobrowolne wyrzeczenia,
umartwienia, posty, ascezę. Gdy te dobrowolne akty
pokutne łączymy z modlitwą, rezygnujemy z pewnych
dóbr i tym samym stwarzamy u siebie pewną przestrzeń
do działania Boga. Przez wstrzemięźliwość, post i jałmużnę angażujemy i włączamy nasze ciało w modlitwę.
Decydując się na jakieś dobrowolne wyrzeczenie, post
czy jałomużnę, narzucamy swojemu ciału pewne rygory,
ograniczamy swoje zachcianki, bierzemy swoje ciało
dobrowolnie w niewolę, ale przez to stajemy się wolni
- bo siłą swej woli zrezygnowaliśmy z czegoś – i ten
uczynek możemy ofiarować dla KOGOŚ.
Uczynki pokutne jako rezygnacja z dóbr podjęta
z miłości i tęsknoty za Bogiem to walka duchowa
podejmowana w celu nawrócenia.
Podobno każda religia zna praktyki postne. Ćwiczymy wolę, sami narzucamy sobie pewne ograniczenia. Wkładamy w to zawsze
swój wysiłek i musi nas to trochę
kosztować, bo odczuwamy pewien
brak, niedosyt lub dyskomfort.
Sportowiec chcący osiągnąć sukces musi narzucić sobie pewną
dyscyplinę. Turysta chcący zdobyć
szczyt musi się spocić.
Gdy słyszymy o poście, to przywykliśmy kojarzyć
go przede wszystkim z abstynencją bądź ograniczeniem konsumpcji. Należałoby jednak pomyśleć, ile
czasu ludzie marnują przy telewizorze, korzystają
z nie zawsze godziwych form rozrywki, ile czasu tracą
przez niepotrzebne plotkarstwo i obmowy. Brakuje
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MOC MODLITWY

Bóg dał każdemu z nas łaskę modlitwy. W nasze ręce złożył możliwość modlenia się
zawsze, kiedy tylko chcemy. (Alfons Maria de Liguori)
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MOC MODLITWY
Modlitwa, obok postu i jałmużny, jest wymieniana
jako jeden z trzech warunków owocnego przeżycia
Wielkiego Postu. Człowieka wierzącego o konieczności
modlitwy nie trzeba przekonywać. Jest ona podstawową
potrzebą ludzkiego serca. Jedni na tę potrzebę reagują,
kiedy źle się dzieje, inni, kiedy wszystko układa się po
ich myśli, jeszcze inni decydują, że będą się modlić
niezależnie od okoliczności. Ten ostatni sposób, zdaje
się najlepszy, wyrasta ze słów św. Pawła „Nieustannie
się módlcie”. Ale czy w gąszczu codziennych obowiązków jest jeszcze możliwa nieustanna modlitwa? Święci
doktorzy kościoła twierdzą, że tak. Orygenes uczy, że
„tylko ten się modli, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny
z modlitwą. Tylko w ten sposób możemy uznać za możliwą do urzeczywistnienia zasadę nieustannej modlitwy”.
Kto chce się dobrze modlić i zastanawia się, jak
to robić, niech nie myśli, że jest w tych poszukiwaniach sam. Na szczęście wieki przed nami żyli ludzie,
święci doktorzy Kościoła, którzy przez modlitwę poznali Boga, co więcej, pozostawili po sobie bogactwo
myśli, a nawet praktycznych porad, z których do dziś
można czerpać garściami. „Jeśli dobrze się modlimy, to
modlimy się, aby Zbawiciel nie spełnił tego, o co źle się
modlimy” – zauważył ponad półtora tysiąca lat temu
św. Augustyn z Hippony.
Doświadczeni mistrzowie życia duchowego są przekonani, że jakość modlitwy nie zależy wyłącznie od ilości
poświęconego wolnego czasu, ale przede wszystkim od
pragnienia modlitwy i priorytetów, jakie sobie człowiek
w życiu wyznacza. Aby skutecznie się modlić trzeba
również spełnić kilka koniecznych warunków, jak chociażby odpowiednie miejsce i postawa, odosobnienie.
„Pierwsza nauka, jaka nam Mistrz niebieski daje co
do modlitwy, to abyśmy się modlili na osobności, jak
On zawsze to czynił, ile razy się modlił, nie żeby tego
potrzebował dla siebie, ale żeby nas przykładem swoim
nauczyć. Niepodobna rozmawiać zarazem z Bogiem
i ze światem; a przecież wielu jest takich, którzy chcą
dokazać tej rzeczy niepodobnej, modląc się i zarazem
przysłuchując, co wokoło nich się mówi” - zauważa św.
Teresa z Avila, pierwsza kobieta ogłoszona doktorem
Kościoła. Na miejsce odosobnione, jako najlepsze do odmawiania modlitwy wskazuje też XVIII-wieczny teolog,
Alfons Maria de Liguori. Doprecyzowuje jednak: tym
najwłaściwszym miejscem jest kościół lub kaplica, gdzie
można się modlić przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. „Człowiek kochający Boga - pisze
Alfons Maria de Liguori - może się modlić w każdym
czasie i w każdym miejscu, nie tylko klęcząc lub stojąc,
ale też chodząc i pracując. Zawsze może wznosić myśli

do Boga i wielbić go wewnętrznymi aktami, ponieważ
na tym właśnie polega modlitwa”.
Nie ma jednego, ostatecznego sposobu zwracania
się do Boga. Każdy odnajduje swoją formę modlitwy:
czasem są to modlitwy wchodzące w skład pacierza,
innym razem różaniec, modlitwa Jezusowa, kiedy indziej
rozważanie Słowa Bożego. Święci doktorzy Kościoła
podkreślają jednak nadrzędność Modlitwy Pańskiej,
z której jakby biorą początek wszystkie inne modlitwy.
Św. Teresa z Avila stwierdza, że „Modlitwa Pańska
będzie wam księgą nad wszystkie książki najlepszą,
którą jeśli będziecie czytać z miłością i pokorą, jeśli
w tym zachowacie pilność, nic więcej nie będzie wam
potrzebne”. Podobnie uważa wybitny teolog i filozof,
żyjący w XIII w. św. Tomasz z Akwinu. „Wśród wielu
modlitw Modlitwa Pańska zajmuje pierwsze miejsce.
Posiada bowiem pięć doskonałości, których wymaga się
od modlitwy. Modlitwa powinna być pewna, właściwa,
uporządkowana, pobożna i pokorna”.
Modlący się człowiek prędzej czy później natrafi
na trudności. W trakcie modlitwy często trudno jest
się skupić, pojawia się zniechęcenie, rutyna i poczucie
braku szybkich owoców modlitwy. Doktor Kościoła św.
Franciszek Salezy w sytuacjach rozproszenia poleca
prostotę. „Samo nawet staranie, by nie mieć żadnych
roztargnień, staje się często wielkim roztargnieniem.
W działaniach duchowych najbardziej polecenia godna
jest prostota. Chcesz wpatrywać się w Boga, wpatruj
się więc w niego i na to jedynie zważaj” - pisze Salezy.
Z kolei św. Teresa z Avila uważa, że rozproszeniami
podczas modlitwy nie należy się przejmować, bo są
nieuniknione. „Nie zważajmy na wyobraźnię i jej wybryki.
Niech sobie lata ta żegotka młyńska jak się jej podoba,
a my tymczasem mielemy naszą mąkę spokojnie dalej
pracując wolą i rozumem”. A co ze zniechęceniem, które
pojawia się, kiedy mimo usilnych próśb nie zostają one
wysłuchane? Tutaj wskazówki doktorów Kościoła są na

WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA
wagę złota. Stwierdzają oni, że nasze modlitwy muszą
być zgodne z wolą Boga oraz cierpliwe, wypowiadane
nieustannie niczym błagania natrętnej wdowy. Św. Tomasz z Akwinu pisze: „Żeby modlitwa była skuteczna
u Boga, człowiek powinien prosić o to, czego godzi się
oczekiwać od Boga”. Z kolei św. Augustyn zauważa, że
Bóg nie spełniając wszystkich naszych próśb okazuje
nam... miłosierdzie, bo nie zawsze to, o co prosimy jest
dla nas dobre. „Jeśliby ktoś zły uczynek chciał zrobić
z tego, co chce otrzymać, to dzięki miłosierdziu Boga
tego nie otrzymuje” - pisze święty z Hippony.
Jedną z ważniejszych cech dobrej modlitwy wymienianą przez doktorów Kościoła jest pokora. Tomasz
a Kempis jest autorem litanii pokory:
O, Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia aby być cenionym,
z pragnienia aby być lubianym,
z pragnienia aby być wysławianym,
z pragnienia aby być chwalonym,
z pragnienia aby wybrano mnie przed innymi,
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z pragnienia aby zasięgano mojej rady,
z pragnienia aby być uznanym,
ze strachu przed poniżeniem,
ze strachu przed wzgardą,
ze strachu przed skarceniem,
ze strachu przed zapomnieniem,
ze strachu przed wyśmianiem,
ze strachu przed skrzywdzeniem
ze strachu przed podejrzeniem.
I także, Jezu, daruj mi tę łaskę, bym pragnął
aby inni byli więcej kochani niż ja,
aby inni byli więcej cenienie ode mnie,
aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał,
aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,
aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony,
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych
ode mnie,
aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,
o ile tylko ja będę tak święty, jak powinieniem.
Krystyna Stoszek

Wiadomości z przedszkola

Czas karnawału dobiegł końca i nie inaczej było
w naszym przedszkolu. Tłusty czwartek to w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim
Postem. Inaczej na ten dzień mówi się „zapusty”. Mimo
iż niezdrowo jest objadać się pączkami, w tym dniu
w przedszkolu wszyscy zajadaliśmy się tymi pysznymi
smakołykami. W naszym przedszkolu pielęgnujemy
różne tradycje i zwyczaje, które są ciągle żywe i stale kultywowane. Jednym z nich są właśnie zapusty.
Podczas zajęć dzieci poznały historię tłustego czwartku, dowiedziały się w jaki sposób wyrabia się ciasto
drożdżowe, a na zakończenie wspólnie zaśpiewały
piosenkę o tłustym czwartku. Po wspólnej zabawie
i umyciu rąk wszystkie dzieci zasiadły do stołów, aby
zjeść pyszne pączki.
Przypominamy, że od 1 marca w przedszkolu trwają zapisy na rok szkolny 2017/2018. Zapisów można
dokonać w przedszkolu codziennie od 1.03.2017 r.
do 31.03.2017 r. w godzinach pracy przedszkola
(7:00-16:00).
Kamila Gawlas
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Kolejne tygodnie działalności przedszkola za nami.
Ostatniego stycznia odbył się w przedszkolu bal przebierańców dla dzieci. Przy dźwiękach ulubionych piosenek
przedszkolaki wyruszyły w zaczarowaną podróż pełną
tańców i zabaw. Nie obyło się również bez smakowitego
poczęstunku, który w dniu pełnym wrażeń smakował
wyjątkowo. Czas wesołej zabawy oraz magicznej atmosfery szybko minął, a uśmiechnięte buzie dzieci
wskazywały na to, iż zabawa była bardzo udana.
Luty był szczególnie ważny dla przedszkolaków,
które w tym czasie przygotowywały się do bardzo
ważnej uroczystości jaką jest Dzień Babci i Dziadka.
Z tej okazji każda grupa przedszkolna przygotowała
występ artystyczny. Mali aktorzy bardzo zaangażowali
się w przygotowanie tej uroczystości. Po występie każdy
z przedszkolaków wręczył Dziadkom własnoręcznie
wykonany upominek i zaprosił na słodki poczęstunek.
W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie podziękować Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku
dla Dziadków. Dziękujemy również wszystkim Babciom
i Dziadkom za datki złożone na rzecz naszego przedszkola.
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Rozwój nauk w każdej dziedzinie sprawia, że człowiek stawia możliwości jakie są konsekwencją tego rozwoju, ponad Boga.
Postępująca laicyzacja niesie z sobą lekceważenie Bożych przykazań. Przekroczenie granic etycznych dla ludzkiego działania, zwolnienie siebie od odpowiedzialności za przekroczenie tych granic, obserwuje się każdego dnia.
To wszystko sprawia, że człowiek wydaje się być panem
wszystkiego, także tym, który może decydować o życiu
lub śmierci drugiego człowieka. Nie liczy się z Bogiem,
który mówi „nie zabijaj”. Tymczasem życie człowieka
jest największą wartością i żaden inny człowiek nie
ma prawa decydować o jego życiu lub śmierci.
Kościół, który od 20 wieków głosi naukę zgodną
z Bożymi przykazaniami i stoi na straży każdego ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej jego śmierci,
jest przez media i postępującą laicyzację ośmieszany
i spychany na krańce społeczeństwa. Również ludzie
otwarcie opowiadający się za prawem do życia dzieci
nienarodzonych, uważani są za relikty odległych epok,
a bardzo często spotykają się z różnego rodzaju represjami.
W ostatnich czasach jesteśmy świadkami zapiekle
toczących się dyskusji, dotyczących bolesnych problemów niszczenia, zabijania dzieci poczętych, dzieci
nienarodzonych. Można powiedzieć, że ta cała sytuacja
wymierzona w życie dzieci nienarodzonych ukazała
przerażający brak odpowiedzialności przed Bogiem,
przed samym sobą, przerażające wyjałowienie ludzkich sumień, całkowite zniewolenie przez duchy zła.
Zapewne wielu z nas przypomina sobie słowa naszego
rodaka Świętego Jana Paweł II, który nie oskarżał, ale
ostrzegał przed niebezpieczeństwem grzechu aborcji,
ostrzegał, aby ratować przed niszczeniem sumienia,
psychiki i ciała matki dziecka, zagrożonego utratą
życia biologicznego, aby ratować od dramatu wszystkie osoby, które pośrednio mają związek z grzechem
aborcji. Wołał: „Kraj, który zabija swoje własne dzieci,
nie ma przyszłości”.
W grudniowym numerze „Echo Maryi”- 347 przeczytałam przejmujące świadectwo zamieszczone w art.
S. Emanuel, świadectwo dra Stojana Adasevića, który
w Belgradzie wykonywał zawód lekarza ginekologa.
Oto jego fragment.

„Zabiłem istotę ludzką”

„W komunistycznej Jugosławii z końca ubiegłego
stulecia Stojan dowiedział się, że aborcja, o jakiej
uczył się na zajęciach fakultatywnych, była procedurą
chirurgiczną podobną do operacji ślepej kiszki. Jedyna
różnica znajdowała się w organie, jaki był usuwany:
część jelita w jednym przypadku i tkanka embrionalna
w drugim. Wątpliwości zaczęły pojawiać się w jego
umyśle w latach 80 tych, gdy do szpitali jugosłowiańskich dotarły technologie wykorzystujące USG. W tym
momencie Stojan zobaczył po raz pierwszy na ekranie

to, co do tej pory zostawało ukryte przed oczami: wnętrze kobiecej macicy noszące żywe dziecko, które ssało
swój kciuk, ruszające rękami i nogami… „Patrzyłem
nie widząc” - wspomina to dzisiaj. „Trzymałem w ręku
serce, które biło”. Pewnego ranka, gdy już zapragnął
zakończyć wykonywanie aborcji, jego kuzyn nalegał,
żeby zrobił dla jego przyjaciółki, która była w ciąży
w 3 lub 4 miesiącu. Chciała się pozbyć kolejno już
9-ego dziecka. Adasević odmówił, ale jego kuzyn był
taki natrętny, że ustąpił: „Dobrze, ale to jest ostatni
raz” – powiedział.
Zeznaje: „…kleszczami do aborcji chwyciłem coś co
złamałem, wyciągnąłem i rzuciłem na płótno. Patrzę
i widzę rękę - dość dużą rękę. W tym stadium dziecko
jest już całkowicie uformowane, także jego palce u rąk
i nóg. Obecne są wszystkie jego organy. Ktoś wylał na
stół jodynę i ręka spadla na to właśnie miejsce. Zakończenia nerwów także weszły w kontakt z płynem.
Co się stało? Spojrzałem i powiedziałem do siebie. –
Mój Boże ręka sama się rusza. – Stojan zadrżał, lecz
kontynuował aborcję.
Mimo wszystko nadal pracowałem kleszczami –
powiedział – chwyciłem coś innego, złamałem to, wyciągnąłem. Mówię do siebie: – Mam nadzieję, że to nie
jest noga. – Ciągnę, patrzę: noga. Chcę położyć nogę na
stole, łagodnie, żeby nie znalazła się obok ręki, która
się rusza. Moje ramię się zniża, żeby tam ją umieścić,
ale w tym momencie pielęgniarce za mną upadła taca
z narzędziami chirurgicznymi. Zaskoczony wypadkiem
podrywam się, zwalniam uchwyt kleszczy i nagle noga
wywraca się i spada obok ręki. Patrzę – ręka i noga
poruszają się całkiem same. Mój zespół i ja nigdy nie
widzieliśmy czegoś takiego: na stole ludzkie członki
poruszały się wstrząsane gwałtownymi skurczami.
Mimo wszystko posuwam się dalej, kierując moje
narzędzia do brzucha i zaczynam łamać wszystko to,
co znajduje się wewnątrz. Mówię do siebie, że aby
dopełnić obrazu, brakowało by tylko tego abym wpadł
na serce. Kontynuuję miażdżenie, miażdżę, miażdżę,
żeby być pewnym, że zrobiłem papkę z tego co zostaje
wewnątrz i ponownie wyciągam moje kleszcze. Wydobywam tę papkę mówiąc do siebie, że teraz muszą
być fragmenty kostne i kładę je na tkaninę. Patrzę
i widzę ludzkie serce, które się kurczy, które się rozszerza i które bije, które bije, które bije. Myślałem, że
oszaleję. Widzę, ze uderzenia serca zwalniają, coraz
bardziej i jeszcze bardziej, aż ustają całkowicie. Nikt
nie mógł widzieć tego co ja widziałem na własne oczy

LUDZIE OD KRZYŻA
i być bardziej przekonanym niż ja o tym, co właśnie
zrobiłem: zabiłem istotę ludzką.
Jego własne serce zasłabło i wszystko stało się
ciemnością. Ile czasu to trwało, nie potrafiłby powiedzieć. Ale przerażony głos pielęgniarki wyprowadził
go z bezwładu: – Doktorze Adasević! – krzyczała ona
– pacjentka krwawi.
– Po raz pierwszy od dzieciństwa zaczął się modlić:
– Panie! Nie ratuj mnie, ale ratuj tę kobietę!
Stojan skończył pracę. Gdy zdejmował rękawiczki,
wiedział, że to jest jego ostatnia aborcja. Gdy Stojan
poinformował ordynatora szpitala o swojej decyzji,
wywołało to cały łańcuch reakcji. Nigdy wcześniej
w Belgradzie ginekolog nie odmówił wykonania aborcji. Wywierano na niego presję. Jego zarobki zostały
zmniejszone o połowę. Jego córka została zwolniona.
Jego synowi „nie poszły” egzaminy na Uniwersytecie.
Był atakowany w prasie i telewizji. Państwo socjalistyczne – mówili – pozwoliło mu studiować, żeby mógł
dokonywać aborcji i teraz przeciw państwu prowadził
akcję sabotażu.
Andresević kontynuował walkę. Mówił, że przed
nawróceniem wykonał około 50 000 aborcji.
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Gloria Pollo, wielki świadek naszych czasów, powiedziała, że widziała w zaświatach, że każda aborcja
jest jak kult składany szatanowi. Za każdym razem ku
jego wielkiej satysfakcji puszczają pieczęcie zamykające piekło i pozwalają przejść demonom, którzy chcą
szczególnie zaatakować księży. Duch śmierci bierze się
za tych, których Bóg wybrał po to, żeby byli Jego drugim Ja w Jego stadzie, żeby Go kochali i o Nim głosili.

Inwestycja na wieczność

Otoczmy troską i miłością tych, którzy wybrali złe
decyzje, którzy nie byli w stanie odróżnić dobra od zła
i weszli bezpośrednio lub pośrednio na drogę aborcji
czy to metodą chirurgiczną, spiralą , tabletką… . Módlmy
się o łaskę wiary, aby i oni doświadczyli na sobie Bożej
interwencji, Bożego miłosierdzia i miłości. Pan Jezus
mówił do nas wszystkich w Kazaniu na górze, abyśmy
już tutaj, na ziemi, zaczęli żyć swoją wiecznością. Zatem
inwestujmy modlitwą w nas samych, a szczególnie
modlitwą o nawrócenia dusz grzeszników, to pewna
inwestycja na wieczność.
Lidia Wajdzik

Aborcja - niszczyciel miłości i pokoju

„Nie bądźmy zdziwieni, gdy słyszymy o zbrodniach,
zabójstwach, wojnach lub nienawiści. Jeżeli matka może
zabić swoje własne dziecko, to co nas powstrzyma, żebyśmy się wzajemnie pozabijali? – powiedziała Matka
Teresa z Kalkuty. Kiedy indziej dodała – największym
niszczycielem miłości i pokoju jest aborcja”.

W dziejach Kościoła odnotowano ponad 300 świętych, u których stwierdzono stygmaty męki Chrystusa. Było
też wielu świętych, którzy ze szczególnym nabożeństwem traktowali krzyż - symbol Męki Pańskiej.

LUDZIE OD KRZYŻA
koronę cierniową stwierdzając, że już dawno pragnęła
upodobnić się do swego cierpiącego Pana.
Św. Rita z Cascia, uznawana dziś za patronkę od
spraw beznadziejnych,
naznaczona została stygmatem po tym, jak błagała Jezusa, by udzielił jej
łaski cierpienia choćby
takiego, jaki powodował
jeden cierń z jego korony. Wtedy z wielkiego krzyża,
pod którym modliła się święta, oderwał się gipsowy
cierń i wbił się w jej czoło. Powstała bolesna rana,
która nie zagoiła się aż do śmierci świętej w 1457 r.
Jej ciało, złożone w bazylice w Cascia, do dziś nie uległo rozkładowi. Nie gojące się rany na czole, dłoniach
i stopach nosiła niemiecka mistyczka Anna Katarzyna
Emmerich. Stygmaty pojawiły się pod koniec 1812 r.
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„Od Krzyża” był św. Jan, założyciel zgromadzenia
karmelitów bosych, św. Paweł, założyciel zakonu pasjonistów. Określenie to przyjęła również św. Edyta
Stein zostając po nawróceniu Teresą Benedyktą od
Krzyża. Jednak znak krzyża szczególnie mocno odcisnął
się na stygmatykach. Bolesne rany pojawiły się u nich
na rękach, stopach, lewym boku w okolicy serca oraz
na głowie, a więc w miejscach, gdzie okaleczony był
Chrystus podczas drogi krzyżowej i ukrzyżowania. Rany
nie goiły się, a mimo to stale zachowywały świeżość.
Pierwszym stygmatykiem w historii Kościoła był
św. Franciszek z Asyżu. Stygmaty pojawiły się na jego
ciele na dwa lata przed śmiercią, w 1224 roku, podczas
czterdziestodniowego postu, jaki święty odprawiał na
cześć św. Michała Archanioła. Stygmatyczkami były
też św. Teresa z Avila czy św. Katarzyna z Sieny. Ta
ostatnia ujrzała pewnego dnia Chrystusa z dwiema
koronami – złotą i cierniową. Bez wahania wybrała
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DRUGIEGO PÓŁROCZA CZAS NADSZEDŁ
Ciężko chora zakonnica modliła się trzymając
w rękach krzyż, gdy nagle wydostały się z niego
promienie jasnego światła
i ugodziły ją pozostawiając krwawiące rany. Z początku wszyscy uważali, że
Anna Katarzyna skaleczyła
się, ale po kilku miesiącach,
gdy rany ciągle pozostawały świeże i nie goiły się
mimo prób leczenia, uznano, że są one stygmatami.
Anna Katarzyna, na kilka lat przed śmiercią pozwoliła
spisać swe wyznania i wizje Męki Pańskiej niemieckiemu poecie Klemensowi Brentano, który po latach
wydał je w kilku książkach.
Bliższy naszym czasom jest stygmatyk św. Ojciec
Pio. Jego rany krwawiły przez 50 lat. Po raz pierwszy
stygmaty pojawiły się na ciele ojca Pio w 1910 r. Przestraszony poprosił swego proboszcza o modlitwę, żeby
zniknęły. Znaki zniknęły, ale pozostał związany z nimi
ból. Jednak w 1918 r. stygmaty znów stały się widoczne.

Tego dnia ojciec Pio modlił
się na chórze przed krzyżem w kościele matki Bożej
Łaskawej w San Giovani
Rotondo we Włoszech. Poczuł senność i w półśnie
zobaczył postać Chrystusa ociekającego krwią. Po
ocknięciu się o. Pio zobaczył, że sam leży w kałuży
krwi, która wydostaje się
z ran na dłoniach. Rany nie
zabliźniły się przez kolejne 50 lat. Ojciec Pio zmarł
w 1968 r. Stygmaty były źródłem jego nieustannych
cierpień zarówno fizycznych, jak i duchowych. Ciężkim
doświadczeniem był dla niego zakaz pokazywania
stygmatów, ale przede wszystkim zakaz odprawiania
mszy św. , który na jakiś czas wydało Święte Oficjum.
Cierpienia fizyczne i duchowe stygmatyków nie były
daremne. Dzięki ich świadectwom wiele osób przeżyło
przemianę serca, nawróciło się, doznało uzdrowienia
z chorób ciała i duszy.
Krystyna Stoszek

Drugiego półrocza czas nadszedł
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W ostatnim czasie przekonanie o ocieplaniu klimatu prawie się spełniło. Wszystkie prognozy
wskazywały, że zima zmieni się w wiosnę. Na szczęście, tak się nie stało. Tegoroczna zima dopisała.
Kiedy końcem grudnia przyszły mrozy, to trzymały do połowy lutego. Dzięki temu, ferie zimowe
były usłane śniegiem i mrozem, a i po feriach mogliśmy ulepić nie jednego bałwana.
Kiedy dzieci wróciły po feriach do szkoły, zastały
na naszym podwórku idealne warunki do ulepienia
bałwana. Był śnieg i niewielki mróz; i zaczęliśmy
toczyć bałwanie kule. Potem ustawialiśmy jedną na
drugiej i czyniliśmy nos z marchewki oraz oczy z węgla
i guziki. Bałwanów było wielu!
Bawimy się, ale też uczymy się. Zaczął się nowy
semestr. Znów wierszyki, czytanki, rachunki, zbiory
oraz kartkówki, sprawdziany i dyktanda. Kto je lubi???
Ale bez nich nie ma szkoły i nauki. Nasze dzieci chętnie
podjęły pracę w nowym semestrze. Od samego początku pilnie wzięły się do nauki. Zachęcamy i prosimy
rodziców aby towarzyszyli swoim pociechom w procesie edukacji; by kontrolowali zeszyty przedmiotowe
i do korespondencję, by razem z dziećmi wypełniali
zadania domowe oraz by rozmawiali na temat postępów w nauce i kontrolowali wymagania dyscypliny
szkolnej. Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie
nauczania i wychowania dzieci to klucz do sukcesu!
Jak zwyczajnie, nasza szkoła oprócz zwykłej pozywistycznej pracy u podstaw realizuje prace organiczną,
angażując się w różnorakie akcje i przedsięwzięcia.
Trzeba podziwiać zaangażowanie i siłę woli, którą
wykazują się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

8 lutego przedszkolaki wzięły udział w Przedszkoliadzie w Bielsku Białej w ramach Grupy Azoty
Tour 2017 Bielsko - Biała. Podczas zabaw sportowych towarzyszyła im maskotka czerwony Kangur
oraz ”Śruba” – maskotka klubu siatkarskiego BBTS.
Ci, którzy wzięli udział, stali się jednocześnie zwycięzcami.
14 lutego były Walentynki, gdzie i u nas nie zabrakło
poczty walentynkowej. Św. Walenty to patron zakochanych, chociaż w przeszłości tak nie było! Zachęcamy
do zapoznania się z życiorysem świętego Walentego!
U nas szczególnie popularne są zajęcia poza lekcyjnie. Zakończyły się zajęcia na lodowisku, ale czekają
nas, w to miejsce, zajęcia z jazdy rolkach oraz nauka
gry w unihokeja, w ramach projektu PZU po lekcjach –
„Sportowe Rudki”. Cieszymy się, że wiele dzieci bierze
w tym projekcie udział troszcząc się o zdrowie i tężyznę
fizyczną. To na pewno zasługa rodziców, którzy mimo
wielu ważnych zajęć mają czas, aby zadbać o udział
dzieci w tych zajęciach.
Obecnie aura jest zwodnicza i wielu uległo grypie,
która zbiera plony największe od 25 lat. Mimo tego
nasze zajęcia na basenie są realizowane. Gratulujemy
wytrwałości i zachęcamy do udziału, w imię hasła „Sport

OGŁOSZENIA
to zdrowie”, by nie obawiać się i brać czynny udział
w zajęciach na basenie. Przypominamy, że wyjazd na
basen jest w każdą środę o godz. 15.30!!!
Już nie raz pisaliśmy, że w naszej szkole jest jak
w rodzinie. Dlatego też regularnie obchodzimy urodziny
i świętujemy dzień patrona naszych dzieci. W ostatnim czasie świętowaliśmy urodziny Emilki i Mileny
i zaraz potem święto Filipa i Kacperka. Były życzenia
i słodkości. Jeszcze raz naszym drogim solenizantom
życzymy wszystkiego naj, naj…!
Nasi rodzice i nie tylko, bawili się, jak tradycja podaje,
na balu karnawałowym, który odbył się 29 stycznia 2017r.
Były hulanki i swawole, a dochód został przeznaczony
na działalność naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim!
Nasza liczna klas I wzięła udział w Plebiscycie Dziennika Zachodniego na najsympatyczniejszą klasę I w województwie śląskim i zajęła II miejsce. Gratulujemy!!
W nagrodę pojedzie do Wesołego Miasteczka w Chorzowie.
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Kończy się najkrótszy miesiąc w roku – luty. Zbliża się marzec. Będą słodkie pączki. Tłusty czwartek
23 lutego. Ciekawe kto zje najwięcej pączków z lukrem? Potem środa popielcowa – 1 marca i dokładnie
tydzień później 8 marca Dzień Kobiet. Będą życzenia
i zapewne goździki będą miały wzięcie. Bo jak może
być inaczej!
16 marca 2017r. o godz. 9.00 nasze dzieciaki wezmą
udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur 2017”, a są to: Borkowski Adam, Michnowicz
Wojciech, Błaszczuk Wojciech, Machej Milena i Jakub.
Trzymamy kciuki!
21 marca Dzień Wiosny w naszej szkole.
Więcej informacji i zdjęć znajdą Państwo na stronie internetowej Naszej Szkoły: psprudnik.strefa.pl.
Zachęcamy do śledzenia wydarzeń także na facebooku
Powszechnej Szkoły w Rudniku.
Monika Tatka

PROŚBA

Na koniec naszego artykułu ośmielamy zwrócić się z gorącą prośbą! Nadszedł czas
rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Polskie prawo daje możliwość, aby przekazać 1% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, co nie zuboży
naszego dochodu. Dlatego serdecznie prosimy, aby 1% swojego podatku przekazać
na nasze stowarzyszenie, które prowadzi naszą szkołę. Przekazane środki będą
głównie wydatkowane na opał dla szkoły. W zeznaniu podatkowym należy podać:
nr KRS:0000063162 i wpisać nazwę: Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Wsi
Rudnik w Rudniku. Takiego odpisu mogą dokonać zarówno osoby czynnie pracujące
jak również emeryci i renciści.
Dziękujemy!!!!

Ogłoszenia Duszpasterskie

2. Zapraszamy wiernych do udziału w tradycyjnych
nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątek o
godz. 16.15 i Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym
w niedzielę o 16.15. Droga Krzyżowa w Rudniku
w piątek o godz. 15.30.
Wierny, który pobożnie odprawia Drogę Krzyżową
może zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym
zwykłe warunki odpustu.

3. Od II niedzieli Wielkiego Postu, tj. od 12 marca przeżywać będziemy rekolekcje wielkopostne,
które poprowadzi Ks. Zygmunt Tokarz.
4. Z racji przypadającej dnia 19 marca niedzieli
okresu wielkiego postu, liturgiczna uroczystość
Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
będzie obchodzona w poniedziałek 20 marca.
5. W sobotę, 25 marca - uroczystość Zwiastowania
Pańskiego.
W tym dniu przypada jubileusz 25 rocznicy
powołania diecezji bielsko-żywieckiej. Modlimy
się za cały nasz Kościół partykularny.
6. W niedzielę, 26 marca na sumie o godz. 11.00 Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna dla rodziców
i chrzestnych w piątek 24 marca po Mszy św.
wieczornej.
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1. 1 marca - Środa Popielcowa.
Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres
wielkopostnej
pokuty. Msze św. z posypaniem głów popiołem
o 7.30 i 17.00 w kościele parafialnym oraz
w Rudniku o godz. 16.00.
W tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.

12

INTENCJE

INTENCJE MSZALNE
01.03.2017 Środa ŚRODA POPIELCOWA
7.30

16.00
17.00

Za + Henryka i Bolesława Wątroba, Jana, Teresę Kret, Marię, Karola Wątroba; domostwo do Opatrzności Bożej.
Rudnik: O radość wieczną dla + wujka Adriana Klocka
oraz wszystkich ++ z rodziny - od Pauliny i Kamila.
Za ++ Józefa Parchańskiego, żonę Annę, ++ z rodzin
Parchański, Tomica, Gabzdyl.

02.03.2016 I Czwartek
17.00

1. Za ++ Antoninę, Adolfa Czempiel, syna Stanisława,
córkę Marię, wnuka Zbigniewa, Annę, Jana Pinkas; domostwo do Opatrzności Bożej.
2. Za ++ Helenę, Leona Wawrzyczek, ich rodziców,
zięcia Stanisława Szafarczyka, + Władysława Pierchałę,
++ z rodziny.

03.03.2017
15.30
16.00
16.15
17.00

I Piątek

13.00
17.00

10.03.2017 Piątek
15.30
16.00
16.15
17.00

11.03.2017 Sobota

Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny.
Z okazji 80 urodzin Feliksa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Opatrzności Bożej w dalszym życiu.
Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnuka Bartłomieja, siostry Bronisławę i Marię, rodziców z obu
stron, za całą rodzinę do Opatrzności Bożej.

12.03.2017 II Niedziela Wielkiego Postu
- Rekolekcje Wielkopostne

8.00

17.00

7.30

9.30

05.03.2017 I Niedziela Wielkiego Postu
7.30

9.30
11.00
16.15
17.00
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Za ++ syna Jana Kamińskiego w 16 rocznicę śmierci,
Bernarda Ryszkę z dwoma żonami, ++ z rodzin Ryszka,
Kamiński, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii;
domostwo do Opatrzności Bożej.
Rudnik: Do Matki Bożej Licheńskiej z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 66 urodzin
Edwarda Pawełka.
Za ++ Helenę Goryczka, jej rodziców, syna Bogusława,
++ z rodziny.
Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
Za ++ Stefana Bizoń, rodziców, teściów, zięcia Wiktora,
++ z rodziny.

11.00
16.00
17.00

20.00
7.30

16.00
18.00

17.00

20.00

Za ++ braci Krzysztofa i Tadeusza Klocek - od siostry
Urszuli.
Za ++ Martę Walica, męża Alojzego i syna Alojzego.

07.03.2017 Wtorek
8.00

17.00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego dla Wiktorka
z okazji 6 urodzin.		
Podziękowanie Matce Bożej Częstochowskiej za 65
lat życia Urszuli oraz z prośbą o zdrowie dla czterech
rodzin.

17.00

Za ++ męża Pawła Bijok, siostrę Marię, brata Franciszka,
++ rodziców z obu stron.
Rudnik: Za + Bronisławę Chmiel - 6 tygodni po śmierci.
Za ++ Jana Kamińskiego, wnuka Oliwiera Zbijowskiego,
++ z rodzin Kamiński, Bijok, dusze w czyśćcu cierpiące.
Apel Maryjny

14.03.2017 Wtorek
7.30

Rudnik: Za ++ Marię, Jana Machej, Rozalię Możdżeń, Stefana Kowalczyka, Renatę Machej.
Za + Wilhelma Żyłę, ++ z rodziny.

20.00

1. Za ++ Władysława Motykę w 12 rocznicę śmierci,
Marię i Franciszkę Motyka, rodziców, teściów, ++ Józefa Krawiec, ++ Czesława Stoły, Marię, Józefa Kupczak,

7.30
9.00
11.00

Za + Danutę Cholewik - od sąsiadów Orawiec - Kubala.
W intencji uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
W intencji młodzieży Gimnazjum.

09.03.2017 Czwartek
17.00

Za ++ Krystynę Ciupa w 4 rocznicę śmierci, męża Henryka, syna Mirosława, córkę Małgorzatę, Emilię, Józefa, Stanisława Piekar, Agnieszkę, Henryka Dąbrowskich, Zofię,
Jana Gremlik.
Rudnik: 1. Za + Elżbietę Bijok w rocznicę śmierci.
2. W intencji Agaty i Wiesława z okazji 3 rocznicy ślubu
oraz 2 rocznicy urodzin Julii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny.
1. Za + Karola Tomicę w 6 rocznicę śmierci.
2. Za + Krzysztofa Klocka - od Franciszka Wawrzyczka.
Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
Za + męża Stanisława w 4 rocznicę śmierci, szwagierkę
Marię,, jej męża Kazimierza, teściów Annę, Antoniego
Mołek, ++ z rodzin Kamiński, Mołek, ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec; domostwo do Opatrzności Bożej.
Apel Maryjny

Za ++ Józefa Parchańskiego, jego siostrę Annę, ++ rodziców z obu stron.
Rudnik: Za ++ Justynę Czendlik, męża Karola, syna, synową, szwagra, wszystkich ++ z rodziny Szkaradnik; domostwo do Opatrzności Bożej.
1. Za ++ Zofię Miletic w 2 rocznicę śmierci, męża Milorada, ++ z rodzin Matuszek, Miletic, Drobek i Stuchlik.
2. Za + Emilię Stoszek - od córki S. Eweliny i Sióstr ze
Zgromadzenia Służebniczek NMP.
Apel Maryjny

08.03.2017 Środa
16.00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patrycji z okazji imienin.
1. Za ++ rodziców Helenę, Erwina Herman, Franciszka
Kłósko; domostwo do Opatrzności Bożej.
2. W 85 rocznicę urodzin Marii Mokrzyckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej.

13.03.2017 Poniedziałek

06.03.2017 Poniedziałek
8.00

Rudnik - Droga Krzyżowa
Rudnik: Za ++ Herminę Nawrat w 8 rocznicę śmierci,
męża Franciszka, zięcia Stanisława, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
Droga Krzyżowa
Msza św. szkolna: 1. W 18 - te urodziny Jasia z prośbą
o Boże błogosławieństwo i zdrowie w dorosłym życiu.
2. W intencji Maryli i Doroty - w 1 rocznicę urodzin oraz
Zofii z okazji 6 urodzin.

Rudnik - Droga Krzyżowa
Rudnik: Z okazji 40 urodzin Lucyny z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny.
Droga Krzyżowa
Msza św. szkolna: Za ++ Józefa Stoszka, rodziców, rodzeństwo z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

04.03.2017 I Sobota Święto Św. Kazimierza, Królewicza
8.00

Annę Słupecką, Helenę, Jana, Jadwigę, Michała Motyka,
Stanisława, Józefa, Emilię Golasowski, Marię, Michała
Kąkol.
2. Za + męża Alojzego Krzyżowskiego w 1 rocznicę śmierci; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.00
18.00

15.03.2017 Środa - Zakończenie Rekolekcji

INTENCJE
16.00

18.00

Rudnik: Za ++ Franciszka Wawrzyczka w 5 rocznicę
śmierci, rodziców Annę i Franciszka, ++ Filomenę i Franciszka Parchański, syna Stanisława, synową Marię, dusze
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.
Za ++ Emilię, Franciszka Matuszek, ++ dzieci, ++ z rodzin Matuszek - Krzyżowski.

16.03.2017 Czwartek
17.00

21.00

1. Za ++ Emilię, Karola Mazurek, córki Emilię i Marię
z mężami, synową Agnieszkę, wnuka Janusza, ++ z rodzin
Mazurek, Czendlik, Hanzel, Tomica, dusze w czyśćcu
cierpiące.
2. Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka w 5 rocznicę śmierci, rodziców Marię, Bolesława Żyła, brata Bronisława,
+ Mariana Walnika, ++ pokrewieństwo z obu stron,
++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii, dusze
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.
Apel Jasnogórski

17.03.2017 Piątek
15.30
16.00
16.15
17.00

Rudnik - Droga Krzyżowa
Rudnik: Za + Władysława Tomicę, ++ rodziców i dziadków z obu stron, ++ Irenę i Jerzego.
Droga Krzyżowa
Msza św. szkolna: Za ++ Barbarę, Teofila Czakon, brata
Władysława, + Alojzego Krzyżowskiego, kuzynki Otylię
i Antoninę oraz dziadków Filipek - Czakon.

18.03. 2017 Sobota
8.00

17.00

Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę,
+ Ojca Ottona.
Za + syna Tadeusza Klocka, brata Krzysztofa, ojca Władysława, synową Bożenę ; domostwo do Opatrzności Bożej.

19.00

Nabożeństwo Pompejańskie

17.00

1. Za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik.
2. Za + Zofię Żyła - od syna.

23.03.2017 Czwartek
24.03.2017 Piątek
15.30
16.00
16.15
17.00

9.30
11.00
16.15
17.00

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Patrona
Św. Józefa z okazji 80 urodzin i imienin Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo na dalsze lata życia oraz opiekę Opatrzności Bożej dla domostwa.
2. Z okazji 60 - tych urodzin Romana z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie w dalszym życiu.
Rudnik: Dziękczynna - w 18 urodziny Justyny i Lucyny
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i Dary Ducha Świętego w dalszym życiu.
W intencji Imienników Św. Józefa - z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne
Za + męża Józefa Pala, rodziców, teściów, dziadków, synową Jadwigę, ++ Jana , Sabinę i Bożenę; domostwo do
Opatrzności Bożej.

20.03.2017 Poniedziałek UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA,
OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY

8.00

17.00

Za + Emilię Stoszek - od rodzin Majętny i Machej.
Za ++ matkę Annę Jojko w 4 rocznicę śmierci, męża Józefa Machej w 11 rocznicę śmierci.

21.03.2017 Wtorek
8.00

17.00

26.03.2017 IV Niedziela Wielkiego Postu
7.30
9.30
11.00

16.00
17.00

16.15
17.00

Rudnik: Za ++ Ludwika Zorychtę w 3 rocznicę śmierci, teściów Marię, Ludwika Szczypka, ++ córki, synów,
++ z rodzin Szczypka i Zorychta.
1. Za ++ Pawła, Joannę, Józefa i Martę Tomosz, Zofię,
Henryka Folwarczny, Mariannę, Józefa, Emilię, Alojzego,
Agnieszkę Jurgała; domostwo do Opatrzności Bożej.
2. Za + Irenę Żyła - od rodzin Smyrczyk i Bromnik.

Z okazji 60 urodzin Józefa Mędrek z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na
dalsze lata życia.
Rudnik: Za ++ Aleksandra Tyliba w 12 rocznicę śmierci,
Zofię i Stanisława Tyliba, + Zdzisławę Jarosz.
1. Chrzty - Roczki
2. Z okazji 60 urodzin Marty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w dalszym życiu.
Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne
Za ++ Zofię Tomica w 10 rocznicę śmierci, męża Karola,
++ z rodzin Machej i Tomica; domostwo do Opatrzności Bożej.

27.03.2017 Poniedziałek
8.00
17.00

Za + Emilię Stoszek - od wnuczki Beaty z rodziną.
Za ++ Jana, Leopolda, Eufemię i Helenę Goryczka, siostry Annę i Marię, szwagrów Kazimierza i Rudolfa, dusze
w czyśćcu cierpiące.

28.03.2017 Wtorek
8.00
17.00

Za + Pawła Bijok, siostrę Marię, ++ rodziców z obu stron.
Za ++ Józefa Zorychtę, Marię, Franciszka i Stanisława Machej, Józefa Herman, Zofię, Franciszka Szczypka,
++ z rodziny .

29.03.2017 Środa
16.00
17.00

Rudnik: Za ++ Marię, Ferdynanda Połednik, synów Janusza i Zdzisława.
Za ++ Karola Bierskiego w rocznicę śmierci, żonę Marię,
rodziców i rodzeństwo, za rodzinę do Opatrzności Bożej.

30.03.2017 Czwartek
17.00

Za + męża Józefa Parchańskiego, jego siostrę Annę,
++ rodziców z obu stron.
Za ++ Wilhelma Żyłę, siostrę Marię, szwagra Emila,
rodziców Józefa i Annę Żyła.

22.03.2017 Środa

Za ++ Waleriana Pilcha, żonę Annę, ich syna Kazimierza,
2 zięciów, ++ z rodzin Broda, Pilch; domostwo do Opatrzności Bożej
1. Za ++ Józefa Żyłę, rodziców Annę i Karola, Annę
i Henryka Gabzdyl, córki Marię i Annę, synową Marię,
++ z rodzin Żyła, Gabzdyl, Parchański.
2. Z okazji urodzin Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze
lata życia.

1. Za ++ Józefa, Marię Żywczok, rodziców z obu stron,
zięcia Antoniego Szczypkę, Annę, Józefa Machej, Wilhelma Żyłę, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do
Opatrzności Bożej.
2. Za ++ Jadwigę, Franciszka Słowiak, Mariannę Jana
Gremlik, ++ z rodziny.

31.03.2017 Piątek
15.30
16.00

16.15
17.00

Rudnik - Droga Krzyżowa
Rudnik: Za ++ Stanisława Parchańskiego w 9 rocznicę
śmierci, jego rodziców i teściów, szwagra Franciszka,
bratową Martę, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
Droga Krzyżowa
6 - tyg.
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8.00
17.00

Rudnik - Droga Krzyżowa
Rudnik: Za ++ Władysława, Walerię Tengler, ++ z rodziny Piekar; domostwo do Opatrzności Bożej.
Droga Krzyżowa
Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Michała, Pawła Legierskich, ++ z rodzin Małyjurek, Legierski, Polok; domostwo
do Opatrzności Bożej.

25.03.2017 Sobota Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

19.03.2017 III Niedziela Wielkiego Postu
7.30

13

14

OGŁOSZENIA

NABOŻEŃSTWA

Nabożeństwa Pompejańskie
22 marca (tj. środa)
godzina 19.00

Zapraszamy do licznego udziału

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.03. – Środa Popielcowa
04.03 – Święto Św. Kazimierza, Królewicza
20.03. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
25.03. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Gorzkie Żale - Kazanie Pasyjne
– niedziela - godz. 16.15

Droga Krzyżowa

– piątek - godz. 16.15

Droga Krzyżowa w Rudniku
– w piątek - godz. 15.30.
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SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
03. III. – Łubowiec - piątek
ul. Długa 47, 54, 57, 65, 73
ul. Ogrodowa 18
10. III. – Łubowiec - piątek
ul. Ogrodowa 8, 6
ul. Długa 80, 86, 81
ul. Polna 4
17. III. – Łubowiec - piątek
ul. Pilotów 11, 15, 17, 25, 28
24. III. – Łubowiec - piątek
ul. Pilotów 6, 10, 16
ul. Słoneczna 1c, 3, 4
31.III. - Łubowiec - piątek
ul. Słoneczna 7, 9, 11, 18, 26

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
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 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 przedślubne – pt. godz. 19.00
Odwiedziny Chorych – w czasie rekolekcji
tj. w środę, 15 marca od godz. 13.00

Spotkania:

SŁUŻBA LITURGICZNA – środa – po Mszy św.
MINISTRANCI RUDNIK – środa po Mszy św.
DZIECI MARYI – wtorek – 12.30 - Szk. Podst.
DZIECI MARYI – RUDNIK – sobota 12.30 – Szk. Podst.
MŁODZIEŻ - piątek po Mszy św.
Wspólnota Różańcowa – I sobota miesiąca
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.
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Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Skoczowie
Apostolstwo Dobrej Śmierci,
Parafia Świętego Michała Archanioła
w Kończycach Wielkich
organizują

w dniach

20-23 maja 2017r.

pielgrzymkę do Sanktuariów Polski Zachodniej
Program:
20.05 (sobota) – wyjazd ze Skoczowa o godz. 6.00, Góra Świętej Anny – Msza św.;
Bardo Śląskie – Sanktuarium MB Strażniczki Wiary;
Stary Wielisław – Sanktuarium MB Bolesnej;
ok.18.00, obiadokolacja i nocleg w Klasztorze „ChristusRex” w Polanicy Zdroju.
21.05 (niedziela) – 8.00 śniadanie w Polanicy Zdroju, przejście traktem sanatoryjnym;
Kudowa Zdrój – Sanktuarium Św. Bartłomieja;
Czerna – Kaplica Czaszek;
Wambierzyce – Msza św. w Sanktuarium MB Wambierzyckiej Królowej Rodzin, Kalwaria,
ruchoma Szopka, powrót do Polanicy Zdroju,
ok. 17.00 obiadokolacja w i nocleg w Klasztorze „ChristusRex”.
22.05 (poniedziałek) – 8.00 śniadanie w Polanicy Zdroju;
Krzeszów – Sanktuarium MB Łaskawej(europejska perła baroku) – Msza św.;
Kamienna Góra – Kościół MB Różańcowej; Karpacz; Szklarska Poręba;
Jelenia Góra - Cerkiew - św. Piotra i Pawła,
ok. 18.00 powrót na obiadokolację i nocleg do Krzeszowa – Dom Gości u sióstr
Benedyktynek.
23.05 (wtorek) – 8.00 śniadanie w Krzeszowie;
Legnica – Sanktuarium Św.Jacka - miejsce Cudu Eucharystycznego – Msza św. 10.00;
Świdnica - Katedra Św.Stanisława i Wacława; obiad;powrót do Skoczowa ok. godz. 22.00.
Przewidywany koszt pielgrzymki 480 zł.

Zaliczkę w wysokości 100,- zł należy wpłacić do 28 lutego 2017 r.
na konto: Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, Kościelna 10.
61 1050 1083 1000 0001 0076 0644, koniecznie z dopiskiem: pielgrzymka
„Sanktuaria Polskizachodniej”.
Zgłoszenia:

ks. Andrzej Wieliczka – 660 582 417,
Lidia Wajdzik – 696 852 632, 794 423 362, e-mail: lidia.wajdzik@wp.pl
Maria Polok – 507 261 738, e-mail: babciamp@gmail.com
Kazimierz Chrapek – 691 892 545, e-mail: chrapekkazimierz@wp.pl

Rekolekcje Wielkopostne
II Niedziela Wielkiego Postu
12, 13 marca

14, 15 marca

WTOREK - 14 marca 2017
NIEDZIELA - 12 marca 2017
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
20.00 Apel Maryjny

PONIEDZIAŁEK - 13 marca 2017
7.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia
7.30 Msza św. z nauką ogólną
9.00 Nauka dla dzieci Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
11.00 Nauka dla uczniów Gimnazjum
16.00 Msza św. z nauką ogólną - Rudnik
17.00 Spowiedź św.
17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla kobiet
20.00 Apel Maryjny

2017

7.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia
7.30 Msza św. z nauką ogólną
9.00 Nauka dla dzieci Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
11.00 Nauka dla uczniów Gimnazjum
- spowiedź św.
16.00 Msza św. z nauką ogólną - Rudnik
17.00 Spowiedź św.
17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla młodzieży
szkół średnich, wyższych
i młodzieży pracującej
20.00 Apel Maryjny

ŚRODA - 15 marca 2017
- Zakończenie Rekolekcji

7.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia
7.30 Msza św. z nauką ogólną
9.00 Msza św. z nauką - w intencji
dzieci Szkoły Podstawowej
i Przedszkola
11.00 Msza św. z nauką - w intencji
uczniów Gimnazjum
13.00 Odwiedziny Chorych
16.00 Msza św. z nauką ogólną - Rudnik
17.00 Spowiedź św.
17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 Msza św. z nauką ogólną

