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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Rdz 2, 18-24; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-6; Hbr 2, 9-11 EWANGELIA (Mk 10, 2-16)
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Słowa Ewangelii według świętego Marka
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić 
żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list 
rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał 

wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek 
ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc 
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala 
żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, 
oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy króle-
stwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je  
w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mdr 7, 7-11; Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17; Hbr 4, 12-13 EWANGELIA (Mk 10, 17-30)
Rada dobrowolnego ubóstwa. Słowa Ewangelii według świętego Marka
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: 
«Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?». Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie 

zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od 
mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz,  
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł 
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest 
bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże 
trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może 
się zbawić?». Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». 
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę 
powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, 
żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym».

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 53, 10-11; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22; Hbr 4, 14-16 EWANGELIA (Mk 10, 35-45)
Przełożeństwo jest służbą. Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił 
to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?». Rzekli Mu: «Użycz nam, 
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie». Jezus im odparł: «Nie 

wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?». 
Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam 
przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie 
się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus 
przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają 
im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą 
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA lub Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego
Jr 31, 7-9; Ps 126 (125), l-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Hbr 5, 1-6 EWANGELIA (Mk 10,46-52)
Uzdrowienie niewidomego. Słowa Ewangelii według świętego Marka
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn 
Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawi-
da, ulituj się nade mną». Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu 

Dawida, ulituj się nade mną». Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź 
dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: 
«Co chcesz, abym ci uczynił? » Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
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NASZA ŚWIĄTYNIA

W ostatnią niedzielę października, obchodzić będziemy 
rocznicę poświęcenia własnej świątyni – naszego kościoła. 
Odśpiewamy antyfonę: Jak miła Panie jest świątynia Twoja. 
Chcemy przez to powiedzieć, że dobrze nam tu w świątyni, 
w domu Bożym. Każdy z nas przynajmniej raz w tygodniu  
w niedzielę, lub w święta w tym kościele uczestniczy we mszy 
świętej. 

Nie wiem czy te chwile spotkania z Bogiem zawsze wyko-
rzystujemy należycie, z pożytkiem dla duszy. Możność wejścia 
do świątyni jest łaską, którą można wykorzystać lub stracić. 
Niestety wiele osób nie docenia tej łaski, stojąc na zewnątrz 
świątyni. Wielu chrześcijan nie usiłuje dostrzec tej prawdy, 
którą odkrył Apostoł Jakub o czym mówi Pismo Święte: 
„Prawdziwie Bóg tu jest, a ja nie wiedziałem”. Jak usprawie-
dliwimy się z tego, że będąc w kościele, w domu Bożym nie 
spotkaliśmy się z Nim. Zanim zaczniemy prosić, błagać, czy 
przepraszać, zanim zaczniemy słuchać tego co mówi kapłan, 
najpierw musimy uświadomić sobie, że tu jest Bóg. Wystarczy 
to dostrzec i powiedzieć: Ojcze, Boże mój jestem. Czego Bóg  
w świątyni oczekuje od nas? Skupienia, wypełnionego świado-
mością Jego obecności. On tu jest. Nasz kościół jest miejscem 
nie tylko ofiary, ale miejscem zamieszkania Boga. Jest domem 
modlitwy. Dlatego powinniśmy o tym pamiętać i godnie się tu 
zachować. W niedzielę upamiętniającą poświęcenie naszych 
kościołów (św. Michała Archanioła, Kaplicy Imienia Maryi, 
Kaplicy Opatrzności Bożej) dziękujmy Bogu za nasze świątynie. 

Historia powstawania tych trzech świątyń naznaczona jest 
wielkim, solidarnym wysiłkiem ludzkim naszych przodków. 
Są one znakiem ich wiary i gorliwości. 

Drodzy parafianie. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję 
za troskę o nasze kościoły. Jest to wyraz naszego przywiązania 
do kościoła, naszej pobożności, dbałości o dom Boży, naszej 
wiary. Serdecznie dziękuję za waszą ofiarność na te zbożne cele: 
remonty, zabezpieczenie kościoła przez całodobowy monitoring  
(12 kamer), odnowione polichromie, malowanie wnętrza 
kościoła i wiele innych prac. Za wszystko drogim Parafianom 
składam serdeczne Bóg zapłać. Zapraszam na nabożeństwa 
różańcowe. Chrystus i Maryja czekają na Ciebie. Gdy patrzymy 
na nasze świątynie, to każda wieża, każdy jej dzwon woła do nas 
i przypomina nam – Prawdziwie Bóg jest z Nami. 

W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Bóg pod postacią chleba
Swym Ciałem karmi duszę mą,
By żyła w nim dla nieba.

Ks. Proboszcz

ZAPROSZENIE
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:

CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 20.10.2012 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 
Ramowy program: 
17.00 modlitwa do Ducha Świętego, 17.30 Konferencja, 18.20 Różaniec, 
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl

Nasza Świątynia
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Rdz 2, 18-24; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-6; Hbr 2, 9-11 EWANGELIA (Mk 10, 2-16)
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Słowa Ewangelii według świętego Marka
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić 
żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list 
rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał 

wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek 
ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc 
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala 
żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, 
oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy króle-
stwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je  
w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mdr 7, 7-11; Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17; Hbr 4, 12-13 EWANGELIA (Mk 10, 17-30)
Rada dobrowolnego ubóstwa. Słowa Ewangelii według świętego Marka
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: 
«Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?». Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie 

zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od 
mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz,  
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł 
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest 
bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże 
trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może 
się zbawić?». Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». 
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę 
powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, 
żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym».

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 53, 10-11; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22; Hbr 4, 14-16 EWANGELIA (Mk 10, 35-45)
Przełożeństwo jest służbą. Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił 
to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?». Rzekli Mu: «Użycz nam, 
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie». Jezus im odparł: «Nie 

wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?». 
Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam 
przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie 
się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus 
przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają 
im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą 
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA lub Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego
Jr 31, 7-9; Ps 126 (125), l-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Hbr 5, 1-6 EWANGELIA (Mk 10,46-52)
Uzdrowienie niewidomego. Słowa Ewangelii według świętego Marka
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn 
Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawi-
da, ulituj się nade mną». Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu 

Dawida, ulituj się nade mną». Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź 
dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: 
«Co chcesz, abym ci uczynił? » Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
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BUDUJEMY GMACH WIARY

Budujemy gmach wiary
„Wiara” – to słowo może być użyte w dwóch znaczeniach. W znaczeniu pierwszym – gdy wierzymy – nauczycielowi, mamie, 

lekarzowi, żonie… W znaczeniu drugim – gdy wierzymy w Boga i wierzymy Bogu – w tym znaczeniu mówimy o wierze reli-
gijnej i o takiej właśnie chcemy mówić, zwłaszcza w Roku Wiary, który się rozpoczyna w październiku tego roku. 

W odniesieniu do konkretnych ludzi możemy mówić o mocy wiary; u jednych będzie ona taka „co góry przenosi”, u innych 
zaś słaba, gasnąca, aż do stopniowej jej utraty.

Można też przedstawić wiarę budowaną jako gmach, posiadający sześć pięter.

Szczęśliwi są ci, którzy osiągnęli to najwyższe piętro tego 
gmachu. Oni wiedzą, że tylko w Kościele istnieje zbawienie, 
gdyż Kościół jest nieomylny, bo jego głową jest Chrystus. Ci 
ludzie wierzą, że Kościół nieomylnie naucza o wszystkich praw-
dach objawionych (również i tych, które są obecne w niższych 
piętrach gmachu wiary). Całość zaś wyznajemy co niedzielę, 
gdy na zakończenie liturgii słowa recytujemy Credo.

Gdy niemowlęta przynosimy do chrztu, to tym samym 
umieszczamy je na tym najwyższym piętrze. Rodzice i rodzice 
chrzestni, należący już do Kościoła, ofiarują tym dzieciom 
największy dar, którego wielkość mają one sobie stopniowo 
uświadamiać przez katechezę w rodzinie, w Kościele i w szkole, 
aby poznawać kolejne piętra gmachu wiary, aż po najwyższe.

Spróbujmy rozpocząć „wspinaczkę” na ten gmach, poczy-
nając od podstawy, tj WIARY W BOGA. Tu spotkamy przytła-
czającą większość ludzi, którzy wierzą w Boga (tylko niewielkie 
odsetek nie wierzy w Jego istnienie). W ludzkich sercach zawsze 
tkwiła  i dziś jest obecna jakaś wrodzona intuicja [wewnętrzne 
przekonanie], że Bóg istnieje. Tkwi również w ludziach tęsk-
nota za poznaniem Boga. „Niespokojne jest serce człowieka, 
dopóki nie spocznie w Bogu” – tak o tej tęsknocie napisał św. 
Augustyn. Podziwiając piękno tego świata, wielkość, precyzję  
i harmonię, ludzie stawiają sobie pytanie: Kto to wszystko stwo-
rzył? Myśl kieruje się na istnienie Boga. Przekonanie o istnieniu 
Boga trwa od zarania dziejów ludzkości i jest powszechne. Na 
różne też sposoby ludzie od dawna kontaktowali się z Bogiem, 
wołając do Niego i składając Mu ofiary. Chrześcijanie, którzy 
osiągnęli już wyższe piętro gmachu wiary, nigdy nie powinni 
szydzić z innych wyznań, lecz widzieć raczej w nich wysiłek 
podejmowany celem nawiązania kontaktu z Bogiem. To nic, 
że w różnych wyznaniach istnieją różne podejścia do Boga. 
Nie dziwmy się, że inni wyznawcy religii czczą Boga inaczej 
niż my, bo oni czynią to tak, jak ich nauczono i jak przekazała 
im tradycja. Chrześcijanin winien patrzeć na wszystkie religie 
pozytywnie, bo łączy go z nimi wiara  w Boga. Jest płaszczyzna 
spotkania i współpracy w tym, co nas łączy. To, że my – chrze-
ścijanie znamy Boga lepiej, nie powinno być powodem, byśmy 
innych wyśmiewali.

Przeniesiemy się o jedno piętro wyżej – WIARA BOGU. 
Spotkamy tam ludzi, którzy usłyszeli Słowo, jakie Bóg im 
objawił, przyjęli je i uczynili normą swego życia – zaufali Bogu, 
zawierzyli Mu. Zawierzenie to polega na uznaniu Boga jako 
ostateczny, nieomylny  i rozstrzygający autorytet. Konsekwen-
cją tego zawierzenia jest bezwzględne posłuszeństwo Bogu. 
Wszystko, co Bóg nam objawił ma celu zapewnić nam pełną 
szczęśliwość, a prawdy te objawione zostały w przykazaniach 
Dekalogu. Tu też właśnie pojawiają się kłopoty, gdyż wielu ludzi 
dziś odrzuca niektóre przykazania, a tym samym wypowiada 
Bogu posłuszeństwo. Ci którzy domagają się prawa do abor-
cji, uznają rozwody, lekceważą niedzielę – być może wierzą 
w Boga, ale nie wierzą Bogu. Pozostają zatem na pierwszym 
piętrze gmachu wiary. Człowiek wybierając jedne przykazania, 
a lekceważąc inne, wierzy raczej sobie niż Bogu. Gdyby wierzył 
Bogu, to by Go nie poprawiał.

Zastanówmy się dokładniej nad tym, kogo spotkamy na tym 
drugim piętrze „Wiary Bogu”. Pierwszym, który na to piętro 
wkroczył, był Abraham, który też stał się ojcem wszystkich 
wierzących. Dziś „zamieszkują” to piętro wszyscy wyznawcy 
religii żydowskiej i chrześcijanie. Ci pierwsi nie uwierzyli  
w przyjście na świat Mesjasza zapowiadanego przez proroków 
w Starym Testamencie i wciąż na Niego oczekują. My, chrze-
ścijanie, wierzymy w Chrystusa – Syna Bożego, który z Nieba 
zstąpił, żył na ziemi, poniósł śmierć za nasze grzechy, pokonał 
śmierć przez zmartwychwstanie i otworzył nam Niebo. My też 
oczekujemy Jego przyjścia, ale przyjścia powtórnego – w chwale, 
przy końcu czasów.

W pewnej mierze na tym drugim piętrze gmachu wiary 
można widzieć wyznawców islamu. Mahomet bowiem włączył 
w grono ludzi wierzących Bogu (Allachowi) Abrahama, a Jezusa 
potraktował jako jednego z proroków Allacha. Pisząc też Koran 
– swą świętą księgę – Mahomet wykorzystał tam pewne dane 
z naszej Biblii.

My chrześcijanie jesteśmy dumni z tego, że „zamieszkujemy” 
na wyższych niż drugie piętrach wiary. O tym jednak postaram 
się napisać w najbliższym czasie.

Józef

Wiara w Boga
Wiara Bogu

Wiara w Chrystusa

Wiara w Kościół
Wiara Kościołowi

Wiara Chrystusowi



5
Październik  2012  A

N
IO

Ł KO
Ń

CZYCKI
CZUJNOŚĆ CHRZEŚCIJAN NA WSPÓŁCZESNE PUŁAPKI

Czujność chrześcijan  
na współczesne pułapki

z politycznej i społecznej dyskusji. Wyznawcom wiary katolic-
kiej ogranicza się zajmowania ważnych stanowisk we władzach 
Wspólnoty Europejskiej i w krajach przez nich sprawujących 
władzę. Opanowawszy główne media, parlamenty, uczelnie  
i szkoły, stworzył z nich zabójcze narzędzie do perfidnej walki  
z Kościołem i z kulturą, która wyrosła z chrześcijańskich korzeni. 

Niszczone są podstawowe chrześcijańskie 
normy moralne, wzorce i idee. Wtłacza 
się w świadomość ludzi idee wolności 
do wszystkiego. Liczą się tylko pieniądze, 
zakupy, rozrywki i całkowite folgowanie 
wszystkim instynktom (z popędem seksu-
alnym na czele).

Czy to wszystko oznacza, że następuje 
koniec ery chrześcijańskiej we współcze-
snym świecie? Mimo chaosu moralnego 
i ideowego nie wolno nam tracić nadziei 
na odrodzenie religijne! Pamiętamy, 
dopóki człowiek będzie istniał, dopóty 
będzie pragnął Boga, będzie go szukał, 
gdyż jest on z natury istotą religijną. Dziś, 
tak jak przed wiekami, ludzie dręczeni są 
przez podstawowe pytania dotyczące jego 
istnienia, na które nie potrafi odpowie-
dzieć nauka, ani filozofia, ani tym bardziej 
płytki, konsumpcyjny liberalny świato-
pogląd. Pytania te dotyczą sensu życia, 
ludzkiego szczęścia, choroby, cierpienia 
i śmierci. Jedynie Kościół może sensow-
nie odpowiedzieć na nie. Nie lękajmy się 
współczesnych zagrożeń. Pomimo tej 
nawałnicy nam katolikom nie wolno się 

poddawać. Stale się jej opierając trzeba powtarzać ku przestro-
dze słowa św. Pawła Apostoła: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! 
Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo 
pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu!” Mimo 
agresji i neopogaństwa współczesnego świata Kościół Chrystu-
sowy nie przeminie, jedynie musi reformować swoje sposoby 
oddziaływania: swój język, metody duszpasterstwa, pozostając 
bezwzględnie wierny nauce i moralności ewangelicznej. Nie 
chodzi tu o reformę głoszoną przez samozwańczych agnosty-
ków, lub ateistycznych pseudoreformatorów, którzy kwestionują: 
prymat papieża, kanoniczną władzę biskupów i proboszczów, 
celibat, niedopuszczanie kobiet do kapłaństwa, zakaz aborcji  
i antykoncepcji….

Obserwując zachowanie się ludzi wierzących odnosi się wrażenie, że współczesny człowiek czasami wstydzi się wiary. 
Boi się, że go wyśmieją. Wstydzi się przeżegnać, zdjąć czapkę przed kościołem, żeby nie powiedzieli, że nienowoczesny, że 
niepostępowy. Aby temu zapobiec, współczesnemu człowiekowi potrzebna jest pomoc Boża, potrzebne jest umocnienie- 
wzmocnione przez dary Ducha Świętego. Dla tych, którzy dążą do stworzenia społeczeństw bez wiary i zasad moralnych 
przeszkodą jest Kościół kierowany przez Chrystusowego Namiestnika - Ojca Świętego. W zwalczaniu Kościoła dozwolone są 
wszystkie środki: oszczerstwa, prześladowania, powtarzanie przez ateistycznych liberałów medialnych najrozmaitsze wymy-
ślone zarzuty. Posuwają się oni do coraz bezczelniejszych medialnych ataków w postaci bluźnierstw miotanych przeciw Panu 
Bogu i Jego świętym. Popierają niemoralne bezwstydne stroje, w które ubierają się kobiety będące przyczyną tylu grzechów 
i zepsucia obyczajów w rodzinach.

Media posługują się rzekomymi ludźmi Kościoła, werbowa-
nymi wśród dziennikarzy i nawet wśród niektórych duchownych 
katolickich, którzy pragną chodzić w aureoli oświecenia, postępu 
i marzą o tym - jak pisze św. Jan - żeby kochał ich świat. Profe-
sor Piotr Jaroszyński w felietonie dla Radia Maryja mówi tak:  
„…zastanawiam się kto koordynuje w naszym kraju te media, 
które są tak bardzo antykatolickie, 
antypolskie?... Czasem aż nie chce się 
wierzyć, że tak mocno można nienawi-
dzić Polskę i Kościół”. Taka jest prawda 
o większości istniejących w Polsce 
mediów niepolskiego  pochodzenia. 
Mediów posługujących się całymi 
watahami janczarów, którzy zrobią 
wszystko za pieniądze od rządzących 
nimi sił politycznych i ideologicz-
nych. Liberalizm ateistyczny tworzy 
zamknięty system, który nie toleruje 
różnicy zdań, dlatego z taką wście-
kłością atakowane są Radio Maryja 
i Telewizja Trwam, niepoddające 
się ideologii poprawnej politycznie. 
Do przeciwstawienia się tej ideolo-
gii wzywa Benedykt XVI, uważając 
poprawność polityczną za wielkie 
współczesne zagrożenie dla chrześci-
jaństwa i dla wolności współczesnych 
ludzi. Relatywizm w stosunku do 
prawdy prowadzi nieuchronnie do 
nietolerancji w stosunku do Boga.

W obliczu tej fali zła jaka zalewa 
świat i nasz kraj, trzeba zgodzić się  
z egzorcystą, który diagnozując (opisując) ten stan powiedział: 
„w naszych czasach piekło wybuchło, rozlewając całą swą zawar-
tość po świecie. Nie możemy się dziwić, że narasta zjawisko diabel-
skich opętań. Jeżeli świat odrzuca Tego, który go stworzył i zbawił, 
jeśli tylu ludzi naraża się na bezpośredni kontakt z szatanem 
poprzez zuchwały grzech trwania w nim, uleganie zabobonom, 
pornografii, wróżkom, okultyzmowi i satanizmowi, nie można 
się dziwić, że dusze wpadają w szpony demonów”.

Centralne prawdy o Bogu, o Jezusie Chrystusie jako jedy-
nym zbawicielu świata oraz o Kościele, o sakramentach świę-
tych zdaniem ideologistycznych liberałów należy przesunąć 
do prywatnej sfery pewnej grupy ludzi. Takie rozumowanie 
prowadzi do usunięcia chrześcijańskiej wizji świata i Kościoła 
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BUDUJEMY GMACH WIARY

Budujemy gmach wiary
„Wiara” – to słowo może być użyte w dwóch znaczeniach. W znaczeniu pierwszym – gdy wierzymy – nauczycielowi, mamie, 

lekarzowi, żonie… W znaczeniu drugim – gdy wierzymy w Boga i wierzymy Bogu – w tym znaczeniu mówimy o wierze reli-
gijnej i o takiej właśnie chcemy mówić, zwłaszcza w Roku Wiary, który się rozpoczyna w październiku tego roku. 

W odniesieniu do konkretnych ludzi możemy mówić o mocy wiary; u jednych będzie ona taka „co góry przenosi”, u innych 
zaś słaba, gasnąca, aż do stopniowej jej utraty.

Można też przedstawić wiarę budowaną jako gmach, posiadający sześć pięter.

Szczęśliwi są ci, którzy osiągnęli to najwyższe piętro tego 
gmachu. Oni wiedzą, że tylko w Kościele istnieje zbawienie, 
gdyż Kościół jest nieomylny, bo jego głową jest Chrystus. Ci 
ludzie wierzą, że Kościół nieomylnie naucza o wszystkich praw-
dach objawionych (również i tych, które są obecne w niższych 
piętrach gmachu wiary). Całość zaś wyznajemy co niedzielę, 
gdy na zakończenie liturgii słowa recytujemy Credo.

Gdy niemowlęta przynosimy do chrztu, to tym samym 
umieszczamy je na tym najwyższym piętrze. Rodzice i rodzice 
chrzestni, należący już do Kościoła, ofiarują tym dzieciom 
największy dar, którego wielkość mają one sobie stopniowo 
uświadamiać przez katechezę w rodzinie, w Kościele i w szkole, 
aby poznawać kolejne piętra gmachu wiary, aż po najwyższe.

Spróbujmy rozpocząć „wspinaczkę” na ten gmach, poczy-
nając od podstawy, tj WIARY W BOGA. Tu spotkamy przytła-
czającą większość ludzi, którzy wierzą w Boga (tylko niewielkie 
odsetek nie wierzy w Jego istnienie). W ludzkich sercach zawsze 
tkwiła  i dziś jest obecna jakaś wrodzona intuicja [wewnętrzne 
przekonanie], że Bóg istnieje. Tkwi również w ludziach tęsk-
nota za poznaniem Boga. „Niespokojne jest serce człowieka, 
dopóki nie spocznie w Bogu” – tak o tej tęsknocie napisał św. 
Augustyn. Podziwiając piękno tego świata, wielkość, precyzję  
i harmonię, ludzie stawiają sobie pytanie: Kto to wszystko stwo-
rzył? Myśl kieruje się na istnienie Boga. Przekonanie o istnieniu 
Boga trwa od zarania dziejów ludzkości i jest powszechne. Na 
różne też sposoby ludzie od dawna kontaktowali się z Bogiem, 
wołając do Niego i składając Mu ofiary. Chrześcijanie, którzy 
osiągnęli już wyższe piętro gmachu wiary, nigdy nie powinni 
szydzić z innych wyznań, lecz widzieć raczej w nich wysiłek 
podejmowany celem nawiązania kontaktu z Bogiem. To nic, 
że w różnych wyznaniach istnieją różne podejścia do Boga. 
Nie dziwmy się, że inni wyznawcy religii czczą Boga inaczej 
niż my, bo oni czynią to tak, jak ich nauczono i jak przekazała 
im tradycja. Chrześcijanin winien patrzeć na wszystkie religie 
pozytywnie, bo łączy go z nimi wiara  w Boga. Jest płaszczyzna 
spotkania i współpracy w tym, co nas łączy. To, że my – chrze-
ścijanie znamy Boga lepiej, nie powinno być powodem, byśmy 
innych wyśmiewali.

Przeniesiemy się o jedno piętro wyżej – WIARA BOGU. 
Spotkamy tam ludzi, którzy usłyszeli Słowo, jakie Bóg im 
objawił, przyjęli je i uczynili normą swego życia – zaufali Bogu, 
zawierzyli Mu. Zawierzenie to polega na uznaniu Boga jako 
ostateczny, nieomylny  i rozstrzygający autorytet. Konsekwen-
cją tego zawierzenia jest bezwzględne posłuszeństwo Bogu. 
Wszystko, co Bóg nam objawił ma celu zapewnić nam pełną 
szczęśliwość, a prawdy te objawione zostały w przykazaniach 
Dekalogu. Tu też właśnie pojawiają się kłopoty, gdyż wielu ludzi 
dziś odrzuca niektóre przykazania, a tym samym wypowiada 
Bogu posłuszeństwo. Ci którzy domagają się prawa do abor-
cji, uznają rozwody, lekceważą niedzielę – być może wierzą 
w Boga, ale nie wierzą Bogu. Pozostają zatem na pierwszym 
piętrze gmachu wiary. Człowiek wybierając jedne przykazania, 
a lekceważąc inne, wierzy raczej sobie niż Bogu. Gdyby wierzył 
Bogu, to by Go nie poprawiał.

Zastanówmy się dokładniej nad tym, kogo spotkamy na tym 
drugim piętrze „Wiary Bogu”. Pierwszym, który na to piętro 
wkroczył, był Abraham, który też stał się ojcem wszystkich 
wierzących. Dziś „zamieszkują” to piętro wszyscy wyznawcy 
religii żydowskiej i chrześcijanie. Ci pierwsi nie uwierzyli  
w przyjście na świat Mesjasza zapowiadanego przez proroków 
w Starym Testamencie i wciąż na Niego oczekują. My, chrze-
ścijanie, wierzymy w Chrystusa – Syna Bożego, który z Nieba 
zstąpił, żył na ziemi, poniósł śmierć za nasze grzechy, pokonał 
śmierć przez zmartwychwstanie i otworzył nam Niebo. My też 
oczekujemy Jego przyjścia, ale przyjścia powtórnego – w chwale, 
przy końcu czasów.

W pewnej mierze na tym drugim piętrze gmachu wiary 
można widzieć wyznawców islamu. Mahomet bowiem włączył 
w grono ludzi wierzących Bogu (Allachowi) Abrahama, a Jezusa 
potraktował jako jednego z proroków Allacha. Pisząc też Koran 
– swą świętą księgę – Mahomet wykorzystał tam pewne dane 
z naszej Biblii.

My chrześcijanie jesteśmy dumni z tego, że „zamieszkujemy” 
na wyższych niż drugie piętrach wiary. O tym jednak postaram 
się napisać w najbliższym czasie.

Józef

Wiara w Boga
Wiara Bogu

Wiara w Chrystusa

Wiara w Kościół
Wiara Kościołowi

Wiara Chrystusowi
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MSZA W JUAREZ

MSZA W JUAREZ
Orędzie z 25 maja 2000 r.
Drogie dzieci! Raduję się z wami i, w tym czasie łaski, zapraszam was do duchowej odnowy. 

Módlcie się, drogie dzieci, aby Duch Święty zamieszkał w was w całej pełni: wówczas będziecie 
mogli świadczyć w radości wobec tych wszystkich, którzy są daleko od wiary. Szczególnie, 
drogie dzieci, módlcie się o dary Ducha Świętego, abyście w duchu miłości każdego dnia  
i w każdej sytuacji byli bliżej waszego brata i abyście w mądrości i miłości pokonywali każdą 
trudność. Jestem z wami i wstawiam się za każdym z was przed Jezusem.

Tego dnia w Juarez 
(Meksyk) zgromadził się 
wielki  t łum. W czasie 
Mszy, po Komunii, długie 
modlitwy prowadzą sławni 
apostołowie. Na oczach 

zachwyconego zgromadzenia mnożą się znaki i cuda. Chromi 
chodzą, niewidomi widzą, głusi słyszą, mają miejsce wewnętrzne 
uwolnienia… radość! Chrystus, jak przed wiekami, pozwala 
przeżyć swoim dzieciom taką swą obecność, o jakiej mówią 
Dzieje Apostolskie.

Wśród animatorów stoi młoda zakonnica, siostra Briege 
McKenna. Błogosławi Boga z całego serca za Jego moc i współ-
czucie. Serca są tak otwarte, tak uważne, że otrzymują łaski bez 
żadnych przeszkód. Błogosławieństwa płyną szeroką rzeką.

Tego wieczoru Briege jest pełna uwielbienia. Wraca do 
swojego pokoju w hotelu i Pan ją zaskakuje. Ma jej do powie-
dzenia coś, co zmieni bieg jej życia. Briege wstąpiła bardzo 
młodo do zakonu i od zawsze przykładała ogromną wagę do 
cichych szeptów Jezusa w swoim sercu. Dzisiaj Jego głos jest 
wyraźniejszy niż kiedykolwiek:

- Przyprowadziłem cię tutaj – mówi – by cię nauczyć, gdzie 
kryje się moja żywa obecność. Twoją misją będzie przemierzać 
świat, by mówić moim dzieciom, przypominać im o mojej 
rzeczywistej obecności na każdym ołtarzu świata, by mówić  
o Eucharystii i Najświętszym Sakramencie.

Briege pamięta również, że Jezus wyraził swoją głęboką 
troskę, oraz to, jak bardzo na nią liczył.

Święty Franciszek płakał, widząc, że „Miłość jest niekocha-
na”, ta młoda zakonnica była wstrząśnięta, gdy usłyszała jak 
Jezus – żywa Miłość – mówi o swym opuszczeniu.

W lutym 2006 r. Briege napisała do mnie w liście:
„Jezus dał mi do zrozumienia, że ludzie przemierzają cały 

świat w poszukiwaniu znaków i cudów, w nadziei otrzymania 
jakiegoś słowa pocieszenia czy uzdrowienia. Przepływają morza, 
przemierzają kontynenty, są gotowi wydawać fortuny, by otrzy-
mać pomoc, często na próżno. Nie potrafią rozpoznać najwięk-
szego cudu, najcudowniejszego znaku, chwalebnej obecności 
Zmartwychwstałego na naszych ołtarzach i w naszych taberna-
kulach.” „To Ja jestem źródłem tych wszystkich dobrodziejstw, 
których oni potrzebują – mówił mi Jezus – a oni zostawiają 
Mnie samego.”

„Siostro Emmanuel, od kiedy posłuchałam wezwania do 
tej misji i podróżuję po całym świecie, widzę i słyszę nieustan-
ne opowieści o wielkich, naprawdę wielkich nawróceniach  
i cudach. Wczoraj animowałam dzień modlitwy na Florydzie 
i pewien człowiek powiedział mi, że cztery lata wcześniej był 
w ostatnim stadium raka. Przyszedł na Mszę,  po której była 
adoracja i modlitwa o uzdrowienie. W chwili, gdy ojciec Kevin 
podniósł Jezusa w monstrancji, by pobłogosławić zgromadzenie, 
ten mężczyzna poczuł gorąco w całym ciele. Następnego dnia 
nie było śladu raka.”

z „Ukryte Dzieciątko z Medjugorie”,  
s. Emmanuel Maillard,  

Alina

Każda instytucja odchodząca od zasad na jakich ją zbudo-
wano, bezpowrotnie ginie! Nawrócenie z pogaństwa będzie 
możliwe wówczas, gdy katoliccy duchowni i świeccy będą żyć 
po chrześcijańsku, jeżeli każdego dnia świadczyć będą przed 
całym światem o Chrystusie i Jego Ewangelii. Jeżeli swoją pracą, 
spełnianiem obowiązków życiowych, okazywaniem bliźniemu 
chrześcijańskiej miłości świadczyć będziemy, że Bóg, który jest 
Prawdą i Miłością i prowadzi nas przez życie. Świadomość prze-
śladowań nie może nas zniechęcać od przyjęcia krzyża, niech 
sił nam doda wspomnienie na słowa Zbawiciela: „Będziecie 
w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia. Lecz kto 
wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22)

Czas chrześcijan letnich, niezdecydowanych, idących na 
zgniłe kompromisy, przebierających w prawdach wiary i zasa-
dach moralnych, oddających cześć Bogu i żyjących jednocześnie 

niezgodnie z wolą Bożą, musi się skończyć. To z powodu takich 
chrześcijan tchórzliwych ulegających fałszywym bezbożnym 
ideologiom, chrześcijaństwo przeżywa kryzys. Ludziom 
bezwzględnie prawym, uczciwym, nie paktującym ze złem, 
my chrześcijanie winniśmy powierzyć władzę w parlamencie, 
w mediach, w szkołach. Chrystusa powinniśmy nieść w świat 
sztuki, nauki, rozrywki, spędzania wolnego czasu i pracy.

Dla wiernych sług, Pan przychodzi z zapłatą i nagrodą. Poko-
nuje wrogów zbawienia. Przypomina nam o tym nasza Najlepsza 
Matka - Maryja, zapowiadając w Fatimie ten przeżywany przez 
nas czas oczyszczenia. Zapewniła również, że po tym wszystkim 
jeszcze raz na tym świecie - po raz kolejny zdepcze szatana  
i jego wojsko. Zapewniła nas, że „W końcu moje Niepokalane 
Serce zatriumfuje”.

   Władysław
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NIECH SERCE TWE NIEPOKALANE ZMIENI ŚWIAT

„O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem;  
…wieżo ocalenia od napaści i piekła. (…) Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam 
pociechą w godzinie konania…” 

(ojciec św. Jan Paweł II  
list apostolski Rosarium Virginis Mariae).

Niech serce Twe Niepokalane 
zmieni świat

W 1993 r. w kościele p.w. św. Ignacego Loyoli w Rzymie 
„Antychryst jest wśród nas - zawołał Jan Paweł II (…) Nie 
możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia 
na świecie rozpowszechniła się inna cywilizacja - cywilizacja 
śmierci, będąca bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca 
jeden z przejawów zbliżającej się apokalipsy.”

- Św. Maksymilian M. Kolbe - s. 27
„Współczesne czasy są zdominowane przez szatana i będą 

zdominowane coraz bardziej w przyszłości. Ludzie, nawet 
najbardziej sprytni, nie mogą wejść w równą walkę z piekłem. 
Jedynie Niepokalana ma od Boga obietnice zwycięstwa nad szata-
nem. Będąc w niebie Matka Boża potrzebuje naszej współpracy. 
Poszukuje dusz, które by całkowicie poświęciły się Jej, które stały-
by się w Jej rękach skutecznymi narzędziami ku porażce szatana 

i ku rozszerzeniu Królestwa Bożego na ziemi.”

- W Wielkim Tygodniu 1963 r. Ojciec Pio wypowiedział 
się o naszych czasach, wołając głośno kilkakrotnie: „Pomóżcie 
mi modlić się! Ja już więcej nie mogę… Nie wiecie, przed jak 
strasznymi stoimy karami, czasami. Błogosławieni wszyscy, 

którzy pomarli!” Chyba nigdy O. Pio tyle nie cierpiał ile 
wówczas:

„Dobry Boże, pozwól mi umrzeć! Nie śpijcie 
teraz: odstawcie wszystkie prywatne sprawy 

na bok i zrozumiejcie wreszcie powagę 
chwili, że ludzkość leży w agonii! Nie 

mogę już odwrócić tej strasznej kary, 
ponieważ będzie ona bezpośrednim 
karaniem Boga i nastąpi!”

Zakończę słowami św. Augustyna: 
„Nie lękajcie się, to nie stary świat się 
kończy, to nowy się zaczyna”.

W październiku, w miesiącu różań-
cowym chciejmy rozważać głębiej tajem-

nicę głoszenia przez Jezusa Królestwa Bożego  
i wezwania do nawrócenia. Każdy z nas przez całe 

życie potrzebuje odpowiadać czynem na wołanie 
Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, aby 

dostąpić miłosierdzia Bożego”. Niepokalana Dziewico Maryjo, 
ratuj cały świat!

        
 Irena

Przytoczę jeszcze kilka wypowiedzi wielkich ludzi Kościoła  
z różnych epok i miejsc, wobec których to wypowiedzi nie 
można przejść obojętnie, ale trzeba wyciągnąć praktyczne 
wnioski.

- Wizja św. Jana Bosko z 1862 r. mówi: „Kościół będzie 
przeżywał bardzo ciężkie chwile, tak że dozna wielu szkód. 
Ale samo Niebo przyjdzie mu z pomocą. Ciężkie czasy skończą 
się i zapanuje pokój. Dla Kościoła będzie to nowy wspaniały 
rozkwit”. 

Św. Jan Bosko wyjaśniał, że ratunek Kościołowi przyniosą 
duże wspaniałe świetlne kolumny wyłaniające się z ciemności 
i wzburzonego morza (widział je podczas wizji). Jedna 
oznacza Najświętszy Sakrament Ołtarza,  
a druga - Najświętszą Pannę Maryję. Św. 
Jan Bosko prosił, aby modlić się za Ojca 
Św. Odmawiajcie Różaniec św., Drogę 
Krzyżową, wzywajcie św. Michała 
Archanioła, nie zapominajcie o Duchu 
Świętym.

- Ojciec Św. J.P II w 1982 r. 
powiedział, że słowa i wizje św. 
Jana Bosko znalazły potwierdzenie  
w Orędziu Fatimskim pod koniec 
wiosny 1966 r. Dzieci miały wizję, 
w której Anioł trzykrotnie padał na 
twarz przed Hostią Św. unoszącą się  
w powietrzu nad kielichem i polecił 
odmawiać im trzykrotnie w ciągu 
dnia modlitwę. Modlitwa Anioła  
z Fatimy: „O Przenajświętsza Trójco, 
Ojcze, Synu i Duchu Święty, ofiaruję 
Tobie Najświętsze Ciało, Krew, Duszę  
i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego 
w Tabernakulach całego świata, jako 
wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa  
i obojętność, którymi jest obrażany. Przez nieskończone zasługi 
Jego Przenajświętszego Serca Maryi, błagam o nawrócenie 
biednych grzeszników.”

(…) „Te ewangeliczne wezwania do pokuty i nawrócenia są 
nadal aktualne. Jeszcze bardziej aktualne niż 5 lat temu. Jeszcze 
bardziej naglące!”
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MSZA W JUAREZ

MSZA W JUAREZ
Orędzie z 25 maja 2000 r.
Drogie dzieci! Raduję się z wami i, w tym czasie łaski, zapraszam was do duchowej odnowy. 

Módlcie się, drogie dzieci, aby Duch Święty zamieszkał w was w całej pełni: wówczas będziecie 
mogli świadczyć w radości wobec tych wszystkich, którzy są daleko od wiary. Szczególnie, 
drogie dzieci, módlcie się o dary Ducha Świętego, abyście w duchu miłości każdego dnia  
i w każdej sytuacji byli bliżej waszego brata i abyście w mądrości i miłości pokonywali każdą 
trudność. Jestem z wami i wstawiam się za każdym z was przed Jezusem.

Tego dnia w Juarez 
(Meksyk) zgromadził się 
wielki  t łum. W czasie 
Mszy, po Komunii, długie 
modlitwy prowadzą sławni 
apostołowie. Na oczach 

zachwyconego zgromadzenia mnożą się znaki i cuda. Chromi 
chodzą, niewidomi widzą, głusi słyszą, mają miejsce wewnętrzne 
uwolnienia… radość! Chrystus, jak przed wiekami, pozwala 
przeżyć swoim dzieciom taką swą obecność, o jakiej mówią 
Dzieje Apostolskie.

Wśród animatorów stoi młoda zakonnica, siostra Briege 
McKenna. Błogosławi Boga z całego serca za Jego moc i współ-
czucie. Serca są tak otwarte, tak uważne, że otrzymują łaski bez 
żadnych przeszkód. Błogosławieństwa płyną szeroką rzeką.

Tego wieczoru Briege jest pełna uwielbienia. Wraca do 
swojego pokoju w hotelu i Pan ją zaskakuje. Ma jej do powie-
dzenia coś, co zmieni bieg jej życia. Briege wstąpiła bardzo 
młodo do zakonu i od zawsze przykładała ogromną wagę do 
cichych szeptów Jezusa w swoim sercu. Dzisiaj Jego głos jest 
wyraźniejszy niż kiedykolwiek:

- Przyprowadziłem cię tutaj – mówi – by cię nauczyć, gdzie 
kryje się moja żywa obecność. Twoją misją będzie przemierzać 
świat, by mówić moim dzieciom, przypominać im o mojej 
rzeczywistej obecności na każdym ołtarzu świata, by mówić  
o Eucharystii i Najświętszym Sakramencie.

Briege pamięta również, że Jezus wyraził swoją głęboką 
troskę, oraz to, jak bardzo na nią liczył.

Święty Franciszek płakał, widząc, że „Miłość jest niekocha-
na”, ta młoda zakonnica była wstrząśnięta, gdy usłyszała jak 
Jezus – żywa Miłość – mówi o swym opuszczeniu.

W lutym 2006 r. Briege napisała do mnie w liście:
„Jezus dał mi do zrozumienia, że ludzie przemierzają cały 

świat w poszukiwaniu znaków i cudów, w nadziei otrzymania 
jakiegoś słowa pocieszenia czy uzdrowienia. Przepływają morza, 
przemierzają kontynenty, są gotowi wydawać fortuny, by otrzy-
mać pomoc, często na próżno. Nie potrafią rozpoznać najwięk-
szego cudu, najcudowniejszego znaku, chwalebnej obecności 
Zmartwychwstałego na naszych ołtarzach i w naszych taberna-
kulach.” „To Ja jestem źródłem tych wszystkich dobrodziejstw, 
których oni potrzebują – mówił mi Jezus – a oni zostawiają 
Mnie samego.”

„Siostro Emmanuel, od kiedy posłuchałam wezwania do 
tej misji i podróżuję po całym świecie, widzę i słyszę nieustan-
ne opowieści o wielkich, naprawdę wielkich nawróceniach  
i cudach. Wczoraj animowałam dzień modlitwy na Florydzie 
i pewien człowiek powiedział mi, że cztery lata wcześniej był 
w ostatnim stadium raka. Przyszedł na Mszę,  po której była 
adoracja i modlitwa o uzdrowienie. W chwili, gdy ojciec Kevin 
podniósł Jezusa w monstrancji, by pobłogosławić zgromadzenie, 
ten mężczyzna poczuł gorąco w całym ciele. Następnego dnia 
nie było śladu raka.”

z „Ukryte Dzieciątko z Medjugorie”,  
s. Emmanuel Maillard,  

Alina

Każda instytucja odchodząca od zasad na jakich ją zbudo-
wano, bezpowrotnie ginie! Nawrócenie z pogaństwa będzie 
możliwe wówczas, gdy katoliccy duchowni i świeccy będą żyć 
po chrześcijańsku, jeżeli każdego dnia świadczyć będą przed 
całym światem o Chrystusie i Jego Ewangelii. Jeżeli swoją pracą, 
spełnianiem obowiązków życiowych, okazywaniem bliźniemu 
chrześcijańskiej miłości świadczyć będziemy, że Bóg, który jest 
Prawdą i Miłością i prowadzi nas przez życie. Świadomość prze-
śladowań nie może nas zniechęcać od przyjęcia krzyża, niech 
sił nam doda wspomnienie na słowa Zbawiciela: „Będziecie 
w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia. Lecz kto 
wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22)

Czas chrześcijan letnich, niezdecydowanych, idących na 
zgniłe kompromisy, przebierających w prawdach wiary i zasa-
dach moralnych, oddających cześć Bogu i żyjących jednocześnie 

niezgodnie z wolą Bożą, musi się skończyć. To z powodu takich 
chrześcijan tchórzliwych ulegających fałszywym bezbożnym 
ideologiom, chrześcijaństwo przeżywa kryzys. Ludziom 
bezwzględnie prawym, uczciwym, nie paktującym ze złem, 
my chrześcijanie winniśmy powierzyć władzę w parlamencie, 
w mediach, w szkołach. Chrystusa powinniśmy nieść w świat 
sztuki, nauki, rozrywki, spędzania wolnego czasu i pracy.

Dla wiernych sług, Pan przychodzi z zapłatą i nagrodą. Poko-
nuje wrogów zbawienia. Przypomina nam o tym nasza Najlepsza 
Matka - Maryja, zapowiadając w Fatimie ten przeżywany przez 
nas czas oczyszczenia. Zapewniła również, że po tym wszystkim 
jeszcze raz na tym świecie - po raz kolejny zdepcze szatana  
i jego wojsko. Zapewniła nas, że „W końcu moje Niepokalane 
Serce zatriumfuje”.

   Władysław
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Tydzień miłosierdzia

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

Tradycyjnie, w pierwszym tygodniu października obchodzi-
my w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Nie chodzi o to, by tylko w 
tym tygodniu pamiętać o bliźnich oczekujących pomocy. Może 
bardziej chodzi o to, by zrobić rachunek sumienia z naszych 
postaw w obcowaniu z bliźnimi. Co można w tych postawach 
ludzi zmienić na lepsze? Może w tym rachunku sumienia 
pomóc nam przypomnienie uczynków miłosierdzia względem 
duszy i względem ciała. Może je znamy, ale może trzeba się nad 
niektórymi kilka sekund dłużej skupić. Oto one:

 I     Uczynki miłosierdzia względem duszy.
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić. 
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

II    Uczynki miłosierdzia względem ciała.
1. Łaknących nakarmić., 
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Chorych nawiedzać. 
6. Więźniów wspierać.
7. Umarłych pogrzebać.

Każdy z tych uczynków można by rozłożyć na niezliczoną 
ilość sytuacji w jakich możemy się znaleźć, żyjąc z ludźmi we 
wspólnotach rodzinnych, zawodowych, szkolnych i innych. 
Ograniczę się do kilku z nich. 

Uwolnić się od nienawiści i chęci zemsty. Jeśli już nienawiść 
wystąpiła, to nie trwać w niej zbyt długo – przebaczyć (nieko-
niecznie zapomnieć). Urazy chętnie darować; chętnie tzn. mieć 
chęć, wolę przebaczenia. Tu trzeba wysiłku, ale też przebaczenie 
komuś nie jest, jak niektórzy myślą – słabością, ale jest siłą.

Chorzy potrzebują wielorakiej pomocy i opieki. Trzeba się 
zastanowić, jak im pomóc w ich bezradności. Może dyskretnie 
zapytać rodzinę, czy życzą sobie odwiedzin. Zbyt liczne towarzy-
stwo odwiedzających może pogorszyć stan chorego lub innych 
chorych na tej samej sali.

Spotykamy na co dzień ludzi błądzących, tzn. popełniających 
błędy, zagubionych. Niewskazane jest informowanie całej wsi  
o ich błądzeniu, ale wypada zdobyć się na odwagę i dyskretnie, 
z szacunkiem, w cztery oczy, upomnieć błądzącego.

Ludzi smutnych, zmartwionych, strapionych nigdy nie 
brakuje. Gdybyśmy im powiedzieli tylko: Nie martw się – to 
smutna byłaby pociecha. Smutny potrzebuje zrozumienia, że to 
co przeżywa jest naprawdę smutne. Trzeba go wysłuchać; niech 
się wyżali. Starać się towarzyszyć mu w jego smutku, poczuć 
z nim smutek, wczuć się w jego trudne położenie. „Płaczcie  
z płaczącymi” – mówi Pismo Święte. Nie wypada powiedzieć: 
Nie ma powodu do płaczu.

Głodnych nakarmić, nagich przyodziać. Nie pytać, czy on 
sam sobie jest winien, że głodny, ale nakarmić. Tyle ludzie 
kupuje na zapas jedzenie, ubiory, a potem nie zużyte wędrują 
na śmietnik. Zawsze cierpliwie uciążliwych tzn. takich, którzy 

być może nas nie krzywdzą, ale drażnią swoimi nawykami; 
ktoś tam wciąż narzeka, ktoś mówi zbyt głośno, hałaśliwie się 
śmieje; to nas denerwuje, zwłaszcza jeśli to jest w rodzinie, bo 
ciągle to słyszymy; bałaganiarza może denerwować porządek, 
pedanta – bałaganiarz. Hamujmy w takich wypadkach emocje. 
Pamiętajmy, że sami też mamy swoje przyzwyczajenia (o których 
nie myślimy) – a one mogą być męczące dla otoczenia. Nie 
wiemy też, czy za 20 lat nie staniemy się dokuczliwi w swoim 
postępowaniu.

Pouczać nieumiejętnych, służyć radą, jak dobrze postąpić, 
dzielić się wiedzą na różne tematy, pomagać w nauce dzieciom. 
Dobrze radzić – to trudne zadanie, bo nigdy nie jesteśmy pewni, 
co wyniknie z naszej rady. Nie radzić w ogóle – też nie wiemy 
jakie mogą być skutki. Dobrze jest pomodlić się o dobrą radę.

Podróżnych w dom przyjąć. Gościnność zawsze była cechą 
Polaków („Gość w dom – Bóg w dom”). Trochę się to ostatnio 
zmieniło. Ludzie mało się spotykają, wolą żyć własnym życiem. 
Więzi międzyludzkie przez to słabną. Ścieżka, po której nikt nie 
chodzi, zarasta trawą. Trzeba wygospodarować czas, by pójść w 
odwiedziny, jak i cieszyć się z odwiedzin. Sami też powinniśmy 
przemyśleć, czy odwiedzając kogoś, przychodzimy w porę.

W 2002 r. bł. Jan Paweł II będąc w Łagiewnikach apelował 
do całego świata  o wyobraźnię miłosierdzia. Chciał przez to 
zapewne powiedzieć, byśmy dostrzegli wokół siebie wielorakie 
biedy ludzkie; byśmy nie skupiali się tylko na naszych proble-
mach, ale rozglądali się wokoło.

„Byłem głodny, a daliście mi jeść; byłem spragniony, a dali-
ście mi pić; byłem przybyszem, a odwiedziliście mnie; byłem  
w więzieniu, a przyszliście do mnie” (Mt 25,35-36)  Kiedy? Pan 
Jezus odpowiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” ( Mt 25,40 ). Oto 
wizja Sądu Ostatecznego, na którym wszyscy się stawimy. Kim są 
ci bracia najmniejsi Chrystusa? Są to wszyscy, o których może-
my powiedzieć: bezbronni, zaniedbani, odrzuceni, porzuceni, 
chorzy, poniżani, starcy niedołężni, dzieci nienarodzone…

Która z szal Bożej wagi miłosierdzia i sprawiedliwości  
w dzień Sądu u każdego z nas przeważy? Czy szala uczynków 
miłości, czy szala egoizmu? Wierzymy Chrystusowi, który 
zapewnił nas, że miłosierni dostąpią miłosierdzia.

Józef
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CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU?

3 września przywitaliśmy w przedszkolu sześćdziesiąt dwoje 
dzieci.  Do grupy starszaków uczęszcza obecnie 18 dzieci, a ich 
wychowawczynią jest pani mgr Michalina Ogrodnik – Kwiczala. 
Grupa pięciolatków liczy 21 dzieci, które są pod opieką pani 
mgr Justyny Kopala, a najliczniejszą grupę stanowią maluszki  
– 23 dzieci, zajmuje się nimi pani mgr Kamila Buczkowska. 
Funkcję dyrektora placówki pełni pani mgr Teresa Zaleska.

Podczas wakacji został przeprowadzony remont największej 
sali przedszkolnej. Zrobiono wylewkę, położono nowe panele 
i boazerię, pomalowano ściany . Sala stała się przez to ładniej-
sza, a przede wszystkim bardziej bezpieczna i funkcjonalna. 
Za pomoc w pozyskaniu środków finansowych od organu 
prowadzącego serdecznie dziękujemy pani Mari Żyła i panu 
Franciszkowi Gorol.

Mamy już za sobą pierwsze zajęcia, spacery, pobyty na placu 
zabaw. Dzieci powoli uczą się zasad panujących w przedszkolu, 
poznają się wzajemnie, nawiązują znajomości i przyjaźnie. Kadra 
stara się dbać o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, opieki  
i możliwie najlepszych warunków rozwoju i wychowania.

Co nowego w przedszkolu?

W ubiegłym roku szkolnym zrodził się pomysł zaadapto-
wania terenu przedszkolnego na plac zabaw, w obrębie którego 
powstałoby boisko dla dzieci, miejsce na wspólne spotkania. 
Teren został wyrównany i obsiany trawą. Przy wsparciu radnych 
pana Bogdana Małka oraz pana Franciszka Gorola możliwe 
było rozpoczęcie budowy ogrodzenia. Ogromne podziękowania 
składamy wszystkim zaangażowanym w tą sprawę, w szczegól-
ności dziękujemy panu Eugeniuszowi Rom za wypożyczenie 
niezbędnego sprzętu i bezinteresowną prace na rzecz przed-
szkola. Dziękujemy również rodzicom i dziadkom, panu Edwar-
dowi Miletić, Franciszkowi Gorol, Adamowi Baszczyńskiemu  
i Łukaszowi Matuszek, którzy nam pomogli oraz naszemu panu 
konserwatorowi panu Piotrowi Hadzel.  Mamy nadzieje, że plac 
ten będzie długo cieszył nas wszystkich i ułatwi nam organiza-
cję pracy przedszkola. W szczególności zaś z placu skorzystają 
dzieci, które radośnie i miło spędzą tam czas.

Nauczyciele przedszkola

Marsz w obronie wolności mediów
07.10.2012 Cieszyn

W związku z nie przyznaniem Telewizji Trwam miejsca na multipleksie naziemnej telewizji 
cyfrowej i w konsekwencji związku ze złamaniem konstytucyjnej zasady równości wobec prawa,  

7 października 2012 roku w Cieszynie o godz. 15  
w Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej (kościół p.w. św. Marii Magdaleny),  

odprawiona zostanie Msza Św. w intencji Ojczyzny,  
a o godz. 16 z Cieszyńskiego rynku wyruszy marsz w obronie wolności mediów. 

Do udziału zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, gdyż uczciwe zasady na rynku 
medialnym są ważniejsze niż nasze osobiste sympatie do tej, czy innej stacji telewizyjnej. 

Dziękujemy za zrozumienie tej ważnej dla życia społecznego  
i sytuacji kościoła w Polsce, sprawy.

Szczęść Boże
Biuro Radia Maryja w Cieszynie
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Tydzień miłosierdzia

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

Tradycyjnie, w pierwszym tygodniu października obchodzi-
my w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Nie chodzi o to, by tylko w 
tym tygodniu pamiętać o bliźnich oczekujących pomocy. Może 
bardziej chodzi o to, by zrobić rachunek sumienia z naszych 
postaw w obcowaniu z bliźnimi. Co można w tych postawach 
ludzi zmienić na lepsze? Może w tym rachunku sumienia 
pomóc nam przypomnienie uczynków miłosierdzia względem 
duszy i względem ciała. Może je znamy, ale może trzeba się nad 
niektórymi kilka sekund dłużej skupić. Oto one:

 I     Uczynki miłosierdzia względem duszy.
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić. 
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

II    Uczynki miłosierdzia względem ciała.
1. Łaknących nakarmić., 
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Chorych nawiedzać. 
6. Więźniów wspierać.
7. Umarłych pogrzebać.

Każdy z tych uczynków można by rozłożyć na niezliczoną 
ilość sytuacji w jakich możemy się znaleźć, żyjąc z ludźmi we 
wspólnotach rodzinnych, zawodowych, szkolnych i innych. 
Ograniczę się do kilku z nich. 

Uwolnić się od nienawiści i chęci zemsty. Jeśli już nienawiść 
wystąpiła, to nie trwać w niej zbyt długo – przebaczyć (nieko-
niecznie zapomnieć). Urazy chętnie darować; chętnie tzn. mieć 
chęć, wolę przebaczenia. Tu trzeba wysiłku, ale też przebaczenie 
komuś nie jest, jak niektórzy myślą – słabością, ale jest siłą.

Chorzy potrzebują wielorakiej pomocy i opieki. Trzeba się 
zastanowić, jak im pomóc w ich bezradności. Może dyskretnie 
zapytać rodzinę, czy życzą sobie odwiedzin. Zbyt liczne towarzy-
stwo odwiedzających może pogorszyć stan chorego lub innych 
chorych na tej samej sali.

Spotykamy na co dzień ludzi błądzących, tzn. popełniających 
błędy, zagubionych. Niewskazane jest informowanie całej wsi  
o ich błądzeniu, ale wypada zdobyć się na odwagę i dyskretnie, 
z szacunkiem, w cztery oczy, upomnieć błądzącego.

Ludzi smutnych, zmartwionych, strapionych nigdy nie 
brakuje. Gdybyśmy im powiedzieli tylko: Nie martw się – to 
smutna byłaby pociecha. Smutny potrzebuje zrozumienia, że to 
co przeżywa jest naprawdę smutne. Trzeba go wysłuchać; niech 
się wyżali. Starać się towarzyszyć mu w jego smutku, poczuć 
z nim smutek, wczuć się w jego trudne położenie. „Płaczcie  
z płaczącymi” – mówi Pismo Święte. Nie wypada powiedzieć: 
Nie ma powodu do płaczu.

Głodnych nakarmić, nagich przyodziać. Nie pytać, czy on 
sam sobie jest winien, że głodny, ale nakarmić. Tyle ludzie 
kupuje na zapas jedzenie, ubiory, a potem nie zużyte wędrują 
na śmietnik. Zawsze cierpliwie uciążliwych tzn. takich, którzy 

być może nas nie krzywdzą, ale drażnią swoimi nawykami; 
ktoś tam wciąż narzeka, ktoś mówi zbyt głośno, hałaśliwie się 
śmieje; to nas denerwuje, zwłaszcza jeśli to jest w rodzinie, bo 
ciągle to słyszymy; bałaganiarza może denerwować porządek, 
pedanta – bałaganiarz. Hamujmy w takich wypadkach emocje. 
Pamiętajmy, że sami też mamy swoje przyzwyczajenia (o których 
nie myślimy) – a one mogą być męczące dla otoczenia. Nie 
wiemy też, czy za 20 lat nie staniemy się dokuczliwi w swoim 
postępowaniu.

Pouczać nieumiejętnych, służyć radą, jak dobrze postąpić, 
dzielić się wiedzą na różne tematy, pomagać w nauce dzieciom. 
Dobrze radzić – to trudne zadanie, bo nigdy nie jesteśmy pewni, 
co wyniknie z naszej rady. Nie radzić w ogóle – też nie wiemy 
jakie mogą być skutki. Dobrze jest pomodlić się o dobrą radę.

Podróżnych w dom przyjąć. Gościnność zawsze była cechą 
Polaków („Gość w dom – Bóg w dom”). Trochę się to ostatnio 
zmieniło. Ludzie mało się spotykają, wolą żyć własnym życiem. 
Więzi międzyludzkie przez to słabną. Ścieżka, po której nikt nie 
chodzi, zarasta trawą. Trzeba wygospodarować czas, by pójść w 
odwiedziny, jak i cieszyć się z odwiedzin. Sami też powinniśmy 
przemyśleć, czy odwiedzając kogoś, przychodzimy w porę.

W 2002 r. bł. Jan Paweł II będąc w Łagiewnikach apelował 
do całego świata  o wyobraźnię miłosierdzia. Chciał przez to 
zapewne powiedzieć, byśmy dostrzegli wokół siebie wielorakie 
biedy ludzkie; byśmy nie skupiali się tylko na naszych proble-
mach, ale rozglądali się wokoło.

„Byłem głodny, a daliście mi jeść; byłem spragniony, a dali-
ście mi pić; byłem przybyszem, a odwiedziliście mnie; byłem  
w więzieniu, a przyszliście do mnie” (Mt 25,35-36)  Kiedy? Pan 
Jezus odpowiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” ( Mt 25,40 ). Oto 
wizja Sądu Ostatecznego, na którym wszyscy się stawimy. Kim są 
ci bracia najmniejsi Chrystusa? Są to wszyscy, o których może-
my powiedzieć: bezbronni, zaniedbani, odrzuceni, porzuceni, 
chorzy, poniżani, starcy niedołężni, dzieci nienarodzone…

Która z szal Bożej wagi miłosierdzia i sprawiedliwości  
w dzień Sądu u każdego z nas przeważy? Czy szala uczynków 
miłości, czy szala egoizmu? Wierzymy Chrystusowi, który 
zapewnił nas, że miłosierni dostąpią miłosierdzia.

Józef
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ZAUFANIE TRZEBA BUDOWAĆ NA PRAWDZIE  

Nasza wieś Kończyce Wielkie
Jest taka wioska w naszej krainie,
Rzeka Piotrówka płynie w dolinie.
Są tutaj kopce, pola i lasy
Można się tutaj wybrać na wczasy.
Stoi tu zamek, przy nim kaplica,
A nieco dalej czeska granica.
Mamy ulice trafić tu łatwo,
Dwie szkoły nasze – zajmują się dziatwa. 
Jest i strażnica, sklepy gospoda,
W Pielgrzymie leci lecznicza woda.
Mają sportowcy salę, boiska,
A młodzież nasza niech zdrowiem tryska.
Pięknie tu latem, zimą, czy wiosną,
Najstarsze dęby w Kończycach rosną.
W stawach pluskają żaby i ryby,
Rosną też tutaj maliny, grzyby.
Jest i osiedle Karolinka nasza,
A stary Folwark gości zaprasza.
Kościółek ładny i zabytkowy,
Był odnowiony i jest jak nowy.
Kończyce Wielkie – piękna to wioska,
Ojczyzna mała – cudowna, polska.
Kto tu zawita, chętnie zostanie,
Taka jest prawda mój miły Panie.

Helena Stoszek

Kącik poetycki

Żniwa
Pole ty, odwieczne pole,
Obsiewali cię ojcowie nasi w mozole,
W pocie czoła chleb zdobywali,
Młodym w spadku je oddali.
Teraz kombajny jadą polami,
Kłaniają się zboża złotymi kłosami,
Słonko osusza poranną rosę,
Kombajn zastąpił sierp i kosę.
Łan zboża faluje na pożegnanie,
Przez kombajn skoszony zostanie,
Da Pan Bóg pogody, daje też urody
Będzie mąka na chleb i kołacz na gody.
Gospodarze nasi mili za wasz trud i plony,
Hołd w wieńcu i pieśni złożony.

   Helena Stoszek

Cały naród Polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to 
zaufanie opiera się na prawdzie. Owszem cały naród polski 
musi odzyskać to zaufanie w najszerszy kręgu swej społecznej 
egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Nie zawaham 
się powiedzieć, że od tego właśnie – od tego przede wszystkim: 
od zaufania zbudowanego na prawdzie – zależy przyszłość 
Ojczyzny. Trzeba centymetr po centymetrze i dzień po dniu 
budować zaufanie – i odbudowywać zaufanie – i pogłębiać 
zaufanie! Wszystkie wymiary społecznego bytu, i wymiar 
polityczny, i wymiar ekonomiczny, i oczywiście wymiar kultu-
ralny i każdy inny, opiera się ostatecznie na tym podstawowym 
wymiarze etycznym: prawda – zaufanie – wspólnota. Tak jest 
w rodzinie. Tak jest też na inna skalę w narodzie i państwie. 
Tak jest wreszcie w całej rodzinie ludzkości. Temu, co jest 
słusznym łaknieniem i pragnieniem sprawiedliwości w życiu 
naszego narodu, trzeba odpowiedzieć w taki sposób, ażeby cały 
naród odzyskał wzajemne zaufanie. Nie można tego niszczyć 
ani tłumić. Nie można tego zaniedbać, bo jak mówi nasz poeta: 
„Ojczyzna jest to wielki – zbiorowy – Obowiązek”, obowiązujący 
„Ojczyznę dla człowieka” i „człowieka dla Ojczyzny”. [Cyprian 
Kamil Norwid]

Wrocław 21 czerwca 1983
Jan Paweł II

Zaufanie trzeba budować na prawdzie
Z nauczania bł. Jana Pawła II
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INTENCJE MSZALNE

01.10.2012   Poniedziałek    Wspomnienie św. Teresy  
od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
16.30 Różaniec
17.00 Za + Alojzego Walicę, + ojca, Marię, Rudolfa Tengler, 

Stanisława Śleziak, ++ pokrewieństwo Walica - Tengler.

02.10.2012    Wtorek Wspomnienie Świętych Aniołów 
Stróżów

8.00 Za ++ rodziców Emilię, Franciszka Matuszek, 
Zofię, Stanisława Tymon, ++ rodzeństwo i rodziców 
chrzestnych z obu stron.

16.30 Różaniec
17.00 1.  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza              

i Stanisławę.

    2.  Za + Józefa Pala – od szwagierki Anieli.

03.10.2012 Środa 
16.00 Msza św. w Rudniku: Za + Helenę Parchańską  

w 6 rocznicę śmierci, ++ jej rodziców i teściów.
16.30 Różaniec
17.00 Za + męża Józefa Foltyn w 10 rocznicę śmierci,  

++ rodziców i teściów, wszystkich ++ z rodziny 
Foltyn i Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

04.10.2012    I Czwartek    Wspomnienie  
św. Franciszka z Asyżu 
16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Władysława Żyłę w 5 rocznicę śmierci, 

rodziców z obu stron, brata Wincentego, ++ zięciów, 
szwagrów oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.    

 2. Za ++ Zofię Żydek, rodziców i teściów, Rudolfa 
Grygierek, ++ z rodziny Żydek i Grygierek.

05.10.2012   I Piątek  Wspomnienie św. Faustyny 
Kowalskiej, dziewicy 
8.00 Msza św. w Rudniku: Do Opatrzności Bożej i Matki 

Bożej i Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z .prośbą o dalszą opiekę dla czcicieli Różańca   
św. i ich rodzin oraz za ++ członków o radość 
wieczną.

16.30 Różaniec
17.00 Msza św. szkolna: Z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary 
Ducha Świętego dla Weroniki z okazji urodzin.

   
06.10.2012 1  Sobota 
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewag Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
14.00 Msza św. w Rudniku:  Z okazji 80 urodzin Heleny             

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 
Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

16.30 Różaniec
17.00  Za ++ z rodziny Machej, Handzel i Herman. 

07.10.2012   NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA
7.30 Za ++ Józefa Tomicę w 8 rocznicę śmierci, jego 

rodziców    i teściów, ++ z rodziny Tomica i Szwarc, 
Helenę, Stanisława i Bronisławę Gabzdyl; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

9.30 Msza św. w Rudniku:   1. Za ++ Karola Szajter  
w 20 rocznicę śmierci, żonę Helenę, Marię, Józefa 
Szajter, Rudolfa, Stefanię Bijok, Zbigniewa Krótki, 
Stanisławę Grubka, Agnieszkę, Franciszka Kroczek; 
domostwo do Opatrzności Bożej.       
2.  Z okazji 35 rocznicy ślubu Aurelii i Tadeusza oraz 
60 urodzin Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  
i opiekę Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ rodziców Annę, Wincentego Bortel, Amalię, 
Józefa Kwiczala, synów Jana i Józefa, Justynę,  
Karola Węglarzy, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Różaniec
17.00 Za + Józefa Swobodę w 16 rocznicę śmierci, 

rodziców, teściów, wszystkich ++ z rodziny;  
za całe domostwo do Opatrzności Bożej.

08.10.2012    Poniedziałek
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Józefa i Teresę Gremlik, rodziców  

i rodzeństwo z obu stron.
 
09.10.2012    Wtorek  Wspomnienie bł. Wincentego 
Kadłubka, biskupa
  8.00 Za ++ Zofię, Józefa Brychcy, syna Franciszka,                 

++ z rodziny Brychcy, Dzida oraz Księży,  
którzy pracowali w naszej Parafii.

16.30 Różaniec
17.00 1.  Za ++ Helenę, Alojzego Drobek, Justynę,  

Józefa Tomica, ++ z rodziny.
 2.  Za ++ Józefa Pala – od sąsiadów / Pławecki, 

Czauderna, Cholewik, Wawrzyczek /.

10.10.2012   Środa  
16.00 Msza św. w Rudniku: Za + Bolesława Zahraj,                  

++ z rodziny, za domostwo do Opatrzności Bożej.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Annę Szajter, mężów Karola i Alojzego,  

syna Edwarda, szwagra Jozefa Szajter  
i jego synową Marię.

11.10.2012   Czwartek
16.30 Różaniec
17.00 1.  Za ++ Zofię Handzel, męża Alojzego, syna Teofila, 

dziadków Mateusza i Justynę Handzel, Antoniego 
Żyłę,     2 żony, dziadków, ++ z rodziny Handzel, 
Żyła i Szuster.
2. Za ++ Stanisława Macurę, rodziców, teściów,  
szwagrów Leona i Jana; domostwo do Opatrzności 
Bożej.
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ZAUFANIE TRZEBA BUDOWAĆ NA PRAWDZIE  

Nasza wieś Kończyce Wielkie
Jest taka wioska w naszej krainie,
Rzeka Piotrówka płynie w dolinie.
Są tutaj kopce, pola i lasy
Można się tutaj wybrać na wczasy.
Stoi tu zamek, przy nim kaplica,
A nieco dalej czeska granica.
Mamy ulice trafić tu łatwo,
Dwie szkoły nasze – zajmują się dziatwa. 
Jest i strażnica, sklepy gospoda,
W Pielgrzymie leci lecznicza woda.
Mają sportowcy salę, boiska,
A młodzież nasza niech zdrowiem tryska.
Pięknie tu latem, zimą, czy wiosną,
Najstarsze dęby w Kończycach rosną.
W stawach pluskają żaby i ryby,
Rosną też tutaj maliny, grzyby.
Jest i osiedle Karolinka nasza,
A stary Folwark gości zaprasza.
Kościółek ładny i zabytkowy,
Był odnowiony i jest jak nowy.
Kończyce Wielkie – piękna to wioska,
Ojczyzna mała – cudowna, polska.
Kto tu zawita, chętnie zostanie,
Taka jest prawda mój miły Panie.

Helena Stoszek

Kącik poetycki

Żniwa
Pole ty, odwieczne pole,
Obsiewali cię ojcowie nasi w mozole,
W pocie czoła chleb zdobywali,
Młodym w spadku je oddali.
Teraz kombajny jadą polami,
Kłaniają się zboża złotymi kłosami,
Słonko osusza poranną rosę,
Kombajn zastąpił sierp i kosę.
Łan zboża faluje na pożegnanie,
Przez kombajn skoszony zostanie,
Da Pan Bóg pogody, daje też urody
Będzie mąka na chleb i kołacz na gody.
Gospodarze nasi mili za wasz trud i plony,
Hołd w wieńcu i pieśni złożony.

   Helena Stoszek

Cały naród Polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to 
zaufanie opiera się na prawdzie. Owszem cały naród polski 
musi odzyskać to zaufanie w najszerszy kręgu swej społecznej 
egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Nie zawaham 
się powiedzieć, że od tego właśnie – od tego przede wszystkim: 
od zaufania zbudowanego na prawdzie – zależy przyszłość 
Ojczyzny. Trzeba centymetr po centymetrze i dzień po dniu 
budować zaufanie – i odbudowywać zaufanie – i pogłębiać 
zaufanie! Wszystkie wymiary społecznego bytu, i wymiar 
polityczny, i wymiar ekonomiczny, i oczywiście wymiar kultu-
ralny i każdy inny, opiera się ostatecznie na tym podstawowym 
wymiarze etycznym: prawda – zaufanie – wspólnota. Tak jest 
w rodzinie. Tak jest też na inna skalę w narodzie i państwie. 
Tak jest wreszcie w całej rodzinie ludzkości. Temu, co jest 
słusznym łaknieniem i pragnieniem sprawiedliwości w życiu 
naszego narodu, trzeba odpowiedzieć w taki sposób, ażeby cały 
naród odzyskał wzajemne zaufanie. Nie można tego niszczyć 
ani tłumić. Nie można tego zaniedbać, bo jak mówi nasz poeta: 
„Ojczyzna jest to wielki – zbiorowy – Obowiązek”, obowiązujący 
„Ojczyznę dla człowieka” i „człowieka dla Ojczyzny”. [Cyprian 
Kamil Norwid]

Wrocław 21 czerwca 1983
Jan Paweł II

Zaufanie trzeba budować na prawdzie
Z nauczania bł. Jana Pawła II
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12.10.2012 Piątek 
8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Franciszka Tomicę, żonę 

Joannę, rodzeństwo, Jana Parchańskiego,  
żonę Stefanię, córkę Helenę.

16.30 Różaniec 
17.00 Msza św. szkolna: Do Opatrzności Bożej                            

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata  
dla całej rodziny.

 
13.10.2012  Sobota  Wspomnienie bł. Honorata 
Koźmińskiego, prezbitera
 8.00 Za ++ Stanisława, rodziców, rodzeństwo  

i pokrewieństwo.
12.00 Ślub rzym. – kat.: Marta Smelik – Wojciech Chrapek 
16.00 Nabożeństwo Fatimskie - procesja                                  

17.00  W intencji małżonków Elżbiety i Józefa w 55 rocznicę 
ślubu z prośbą o zdrowie, opiekę Opatrzności Bożej             
i Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla całej rodziny.

14.10.2012  NIEDZIELA  XXVIII  ZWYKŁA
7.30 Za + Ludmiłę Pupek w 9 rocznicę śmierci.  
9.30 Msza św. w Rudniku: 1. Za + Józefa Gabzdyl,                                

++ rodziny Gabzdyl, Matuszek, Wiśniewski; 
domostwo    do Opatrzności Bożej. 

 2. Za + Franciszka Parchańskiego – 6 tygodni  
po śmierci. 

11.00 Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski,             
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę                
i zdrowie z okazji  urodzin Małgorzaty i Karola.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Karola, Zofię Tomica, Franciszka 

Parchańskiego, synów Emila i Franciszka, Zofię 
Durczok, dusze w czyśćcu cierpiące.

15.10.2012   Poniedziałek  Wspomnienie św. Teresy  
od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
16.30 Różaniec
17.00 Za + +  Stanisława Dalach, Emilię, Franciszka i Jana 

Grzybek; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.10.2012 Wtorek   Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
  8.00 Za + męża Józefa Pala – od żony.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Henryka Kuś, Zuzannę, Józefa Kuś, Marię, 

Rudolfa Stuchlik, ++ z rodziny Kuś i Stuchlik.
21.00 Apel Jasnogórski

17.10.2012 Środa    Wspomnienie św. Ignacego 
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
16.00 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Amalię Bijok  

w 6 rocznicę śmierci, męża Edwarda.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Rozalię, Józefa Tomica, Czesława Olkuskiego,        

++ z rodziny .
18.10.2012 Czwartek   Święto św. Łukasza, Ewangelisty 
16.30 Różaniec 
17.00 1.  Za ++ Kazimierza Szweda, żonę Annę, + Eufemię 

Goryczka. 
2.  Za ++ rodziców Emilię, Andrzeja Chmiel, wnuka  
Marcina, Stefanię, Franciszka Gabzdyl.

19.10.2012    Piątek
8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Annę Matuszek, jej męża 

Karola, 2 synów Józefa i Władysława.
16.30 Różaniec
17.00 1.  Msza św. szkolna: 1.  Za ++ Edwarda Jurgałę, jego 

rodziców, dziadków, ++ Tadeusza i Mariana Kocur,       
++ z rodziny. 

 2.  Za + Jozefa Pala – od rodziny Stoły, Bizoń.

20.10.2012 Sobota    Wspomnienie św. Jana 
Kantego, prezbitera, patrona diecezji
8.00 Za ++ ojców Józefa Stoszek, Józefa Żyła, dziadków 

 z obu stron, ++ z bliższej i dalszej rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec 
17.00 W 25 rocznicę ślubu Elwiry i Mieczysława z prośbą  

o zdrowie i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

21.10.2012   NIEDZIELA  XXIX  ZWYKŁA
7.30 Za + Eufemię Goryczka w 1 rocznicę śmierci; domostwo 

do Opatrzności Bożej.
9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Pawła i Annę Gabzdyl , brata 

Juliusza, żonę Wandę, ++ z rodziny Gabzdyl, Gazurek, 
Panek, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Z okazji 40 – lecia pożycia małżeńskiego Jadwigi i Józefa 
oraz 70 urodzin Józefa z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata życia.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Helenę Mitas w 3 rocznicę śmierci, rodziców,  

+ Bronisława Stuchlik i całe pokrewieństwo.

22.10.2012         Poniedziałek  Wspomnienie bł. Jana 
Pawła II, papieża
16.30 Różaniec
17.00  Z okazji 88 urodzin Emilii z podziękowaniem  

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i łaskę zdrowia w dalszym życiu.

 
23.10.2012  Wtorek
  8.00 Za + Józefa Pala – od rodziny Klocek.
16.30 Różaniec
17.00  Za ++ Bronisławę Glajcar, jej męża, syna Jana oraz          

++ z rodziny Glajcar i Białek, dusze w czyśćcu cierpiące.

24.10.2012  Środa  
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Leona i Stefanię Siąkała, 

rodziców, dziadków i rodzeństwo z obu stron,  
++ z rodziny Siąkała, Kuboszek, Janota, Szczypka, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Bronisławę Belchowską w 1 rocznicę śmierci, 

męża Karola, syna Tadeusza.

25.10.2012  Czwartek
16.30 Różaniec
17.00 1. Za + mamę Marię Szajter, dziadków Annę i Ferdynanda 

Bierski, Józefa Szajter, Gertrudę i Jana Gawełczyk, 
Henryka Wierzgoń; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2.  Za ++ Józefa Pala, Marię, Jana Stoszek, Józefę, 
Franciszka Pala, dziadków z obu stron; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 
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26.10.2012  Piątek
8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Leopolda Żyłę w 25 

rocznicę śmierci, Olgę Krzempek w 5 rocznicę śmierci,  
++ rodziców.

16.30 Różaniec
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Józefa Kwiczalę w 4 rocznicę 

śmierci, rodziców Amalię i Józefa Kwiczala.

27.10.2012 Sobota
  8.00 Za ++ Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziadków z obu 

stron,  wujka Ottona, + Andrzeja Zelik.
12.00 Ślub rzym. – kat.: Barbara Kisiała – Kamil Majchrzak
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Antoniego Staroń, Jana Kłósko, 2 żony,              

++ z rodziny Staroń i Kłósko.

28.10.2012   NIEDZIELA   UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
  7.30 Za ++ rodziców Szymona i Bronisławę, Jolantę, 

Stanisławę, Leona, Mariana, Krystynę, Zdzisława, 
Ewę, Franciszkę, Józefa, ++ krewnych i znajomych.

  9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Helenę i Adama 
Parchańskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Chrzty - Roczki

16.30 Różaniec
17.00 Za + Marię Bijok w 2 rocznicę śmierci, męża Emila,    

++ ich rodziców.

29.10.2012 Poniedziałek
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Zofię, Franciszka Wawrzyczek, Zofię, Bronisławę 

Wawrzyczek, ++ z rodzin z obu stron, za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

30.10.2012 Wtorek
  8.00 
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Józefa Tomicę, rodziców, Józefa i Annę Stoszek, 

3 synów, 3 córki, + Karola Wawrzyczek, rodziców, 
brata Alojzego, + Karola Stoszek, dusze w czyśćcu 
cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

31.10.2012 Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Za + Zdzisława Werłos,            

++ z rodzin Gabzdyl, Werłos, Matuszek;  
domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec
17.00 Z okazji 10 urodzin Michała z prośbą o dalszą opiekę       

i Dary Ducha Świętego oraz za rodzinę do Opatrzności 
Bożej.

1. W poniedziałek, 1 października  rozpoczynamy 
nabożeństwa  różańcowe. Różaniec jest streszczeniem 
Ewangelii, bo w całej swej prostocie formy umożliwia 
przeżywanie największych tajemnic z życia chrześci-
jaństwa. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 
16.30.  Zapraszam wiernych do licznego udziału, 
szczególnie dzieci, młodzież oraz wszystkich czcicieli 
Maryi.

2. We wtorek, 2 października przypada wspomnienie   
Świętych Aniołów Stróżów. Na Mszę św. wieczorną 
zapraszamy rodziców z małymi dziećmi. Po Mszy św. 
będzie udzielone błogosławieństwo. 

3. W niedzielę, 7 października przypada wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. W czasie Mszy 
św. o godz. 11.00 – dzieci kl. II,  przygotowujące się do 
I Komunii św. otrzymają poświęcone różańce. W tym 
dniu rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

4. W sobotę, 13 października – Dzień Fatimski. O godz. 
16.00 z kaplicy Opatrzności Bożej wyruszy procesja                        
z figurą Matki Bożej ul. Dębina do kościoła parafial-
nego. O godz. 17.00 – Msza św.

5. W niedzielę, 14 października obchodzić będziemy 
XII Dzień Papieski oraz kończymy Tydzień Miło-
sierdzia. 

W tym dniu przy kościołach w całej  Polsce 
młodzież zbierze ofiarę na Fundusz Stypendialny 
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pochodzących             
z ubogich rodzin. 

6. W niedzielę,  21 października – obchodzimy            
Światowy Dzień Misyjny. W tym dniu  modlimy się        
w intencjach misyjnych Kościoła.

7. W niedzielę, 28 października – obchodzimy uroczy-
stość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. 

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

Jest to także dzień imienin Księdza Biskupa  
Ordynariusza. Modlimy się w intencji Biskupa Bielsko 
– Żywieckiego. 

Ogłoszenia Duszpasterskie
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12.10.2012 Piątek 
8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Franciszka Tomicę, żonę 

Joannę, rodzeństwo, Jana Parchańskiego,  
żonę Stefanię, córkę Helenę.

16.30 Różaniec 
17.00 Msza św. szkolna: Do Opatrzności Bożej                            

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata  
dla całej rodziny.

 
13.10.2012  Sobota  Wspomnienie bł. Honorata 
Koźmińskiego, prezbitera
 8.00 Za ++ Stanisława, rodziców, rodzeństwo  

i pokrewieństwo.
12.00 Ślub rzym. – kat.: Marta Smelik – Wojciech Chrapek 
16.00 Nabożeństwo Fatimskie - procesja                                  

17.00  W intencji małżonków Elżbiety i Józefa w 55 rocznicę 
ślubu z prośbą o zdrowie, opiekę Opatrzności Bożej             
i Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla całej rodziny.

14.10.2012  NIEDZIELA  XXVIII  ZWYKŁA
7.30 Za + Ludmiłę Pupek w 9 rocznicę śmierci.  
9.30 Msza św. w Rudniku: 1. Za + Józefa Gabzdyl,                                

++ rodziny Gabzdyl, Matuszek, Wiśniewski; 
domostwo    do Opatrzności Bożej. 

 2. Za + Franciszka Parchańskiego – 6 tygodni  
po śmierci. 

11.00 Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski,             
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę                
i zdrowie z okazji  urodzin Małgorzaty i Karola.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Karola, Zofię Tomica, Franciszka 

Parchańskiego, synów Emila i Franciszka, Zofię 
Durczok, dusze w czyśćcu cierpiące.

15.10.2012   Poniedziałek  Wspomnienie św. Teresy  
od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
16.30 Różaniec
17.00 Za + +  Stanisława Dalach, Emilię, Franciszka i Jana 

Grzybek; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.10.2012 Wtorek   Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
  8.00 Za + męża Józefa Pala – od żony.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Henryka Kuś, Zuzannę, Józefa Kuś, Marię, 

Rudolfa Stuchlik, ++ z rodziny Kuś i Stuchlik.
21.00 Apel Jasnogórski

17.10.2012 Środa    Wspomnienie św. Ignacego 
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
16.00 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Amalię Bijok  

w 6 rocznicę śmierci, męża Edwarda.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Rozalię, Józefa Tomica, Czesława Olkuskiego,        

++ z rodziny .
18.10.2012 Czwartek   Święto św. Łukasza, Ewangelisty 
16.30 Różaniec 
17.00 1.  Za ++ Kazimierza Szweda, żonę Annę, + Eufemię 

Goryczka. 
2.  Za ++ rodziców Emilię, Andrzeja Chmiel, wnuka  
Marcina, Stefanię, Franciszka Gabzdyl.

19.10.2012    Piątek
8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Annę Matuszek, jej męża 

Karola, 2 synów Józefa i Władysława.
16.30 Różaniec
17.00 1.  Msza św. szkolna: 1.  Za ++ Edwarda Jurgałę, jego 

rodziców, dziadków, ++ Tadeusza i Mariana Kocur,       
++ z rodziny. 

 2.  Za + Jozefa Pala – od rodziny Stoły, Bizoń.

20.10.2012 Sobota    Wspomnienie św. Jana 
Kantego, prezbitera, patrona diecezji
8.00 Za ++ ojców Józefa Stoszek, Józefa Żyła, dziadków 

 z obu stron, ++ z bliższej i dalszej rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec 
17.00 W 25 rocznicę ślubu Elwiry i Mieczysława z prośbą  

o zdrowie i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

21.10.2012   NIEDZIELA  XXIX  ZWYKŁA
7.30 Za + Eufemię Goryczka w 1 rocznicę śmierci; domostwo 

do Opatrzności Bożej.
9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Pawła i Annę Gabzdyl , brata 

Juliusza, żonę Wandę, ++ z rodziny Gabzdyl, Gazurek, 
Panek, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Z okazji 40 – lecia pożycia małżeńskiego Jadwigi i Józefa 
oraz 70 urodzin Józefa z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata życia.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Helenę Mitas w 3 rocznicę śmierci, rodziców,  

+ Bronisława Stuchlik i całe pokrewieństwo.

22.10.2012         Poniedziałek  Wspomnienie bł. Jana 
Pawła II, papieża
16.30 Różaniec
17.00  Z okazji 88 urodzin Emilii z podziękowaniem  

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i łaskę zdrowia w dalszym życiu.

 
23.10.2012  Wtorek
  8.00 Za + Józefa Pala – od rodziny Klocek.
16.30 Różaniec
17.00  Za ++ Bronisławę Glajcar, jej męża, syna Jana oraz          

++ z rodziny Glajcar i Białek, dusze w czyśćcu cierpiące.

24.10.2012  Środa  
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Leona i Stefanię Siąkała, 

rodziców, dziadków i rodzeństwo z obu stron,  
++ z rodziny Siąkała, Kuboszek, Janota, Szczypka, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Bronisławę Belchowską w 1 rocznicę śmierci, 

męża Karola, syna Tadeusza.

25.10.2012  Czwartek
16.30 Różaniec
17.00 1. Za + mamę Marię Szajter, dziadków Annę i Ferdynanda 

Bierski, Józefa Szajter, Gertrudę i Jana Gawełczyk, 
Henryka Wierzgoń; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2.  Za ++ Józefa Pala, Marię, Jana Stoszek, Józefę, 
Franciszka Pala, dziadków z obu stron; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 
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Liturgiczne obchody miesiąca:

01.10. – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

02.10. – wspomnienie Świętych Aniołów 
Stróżów 

04.10. – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
05.10. – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, 

dziewicy
09.10. – wspomnienie bł. Wincentego 

Kadłubka, biskupa 
13.10. – wspomnienie bł. Honorata 

Koźmińskiego, prezbitera 
15.10. – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, 

dziewicy i doktora Kościoła
16.10. – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, 
17.10. – wspomnienie św. Ignacego 

Antiocheńskiego, biskupa  
i męczennika

18.10. – święto św. Łukasza , Ewangelisty
20.10.– wspomnienie św. Jana  Kantego, 

prezbitera, patrona naszej diecezji
22.10. – wspomnienie bł. Jana Pawła II,  

 papieża 

SPRZĄTANIE
05.X.  –   Prawa Str. Piotrówki  - piątek  
 ul. Stroma  18, 20, 10, 26, 8, 2

12. X.  -   Prawa Str. Piotrówki    -  piątek
 ul. Wierzbowa  3, 4, 6, 11;
 ul. Kościelna  30
 
19. X.  -  Prawa Str. Piotrówki   - piątek
 ul. Wierzbowa  19, 25,  10 A,  23, 29
 
23. X  -  Prawa Str. Piotrówki   -  piątek
 ul. Wierzbowa  16, 43
 ul. Olszowa  14, 9, 11 

Spotkania:
Ministranci rudnik – środa po Mszy św.
Służba Liturgiczna – piątek po Mszy św. 
szkolnej
Oaza – piątek po Mszy św. szkolnej

Dzieci Maryi – sobota godz. 10.00

WSpóLnOta różańcOWa – I sobota miesiąca 
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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

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

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II.

I Czwartek   - nabożeństwo o powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  - Msza św. wynagradzająca zniewagi 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny

Spowiedź św.  -  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota -  godzinę  
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przed ślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych -   w I sobotę  
tj. 6 października od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,
                     Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, Nauczycielki przedszkola    
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.



Odpust ku czci Imienia 
Maryi w Rudniku

14

Pa
źd

zi
er

ni
k 

 2
01

2 
 A

N
IO

Ł 
KO

Ń
CZ

YC
KI

OGŁOSZENIA

Liturgiczne obchody miesiąca:

01.10. – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

02.10. – wspomnienie Świętych Aniołów 
Stróżów 

04.10. – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
05.10. – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, 

dziewicy
09.10. – wspomnienie bł. Wincentego 

Kadłubka, biskupa 
13.10. – wspomnienie bł. Honorata 

Koźmińskiego, prezbitera 
15.10. – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, 

dziewicy i doktora Kościoła
16.10. – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, 
17.10. – wspomnienie św. Ignacego 

Antiocheńskiego, biskupa  
i męczennika

18.10. – święto św. Łukasza , Ewangelisty
20.10.– wspomnienie św. Jana  Kantego, 

prezbitera, patrona naszej diecezji
22.10. – wspomnienie bł. Jana Pawła II,  

 papieża 

SPRZĄTANIE
05.X.  –   Prawa Str. Piotrówki  - piątek  
 ul. Stroma  18, 20, 10, 26, 8, 2

12. X.  -   Prawa Str. Piotrówki    -  piątek
 ul. Wierzbowa  3, 4, 6, 11;
 ul. Kościelna  30
 
19. X.  -  Prawa Str. Piotrówki   - piątek
 ul. Wierzbowa  19, 25,  10 A,  23, 29
 
23. X  -  Prawa Str. Piotrówki   -  piątek
 ul. Wierzbowa  16, 43
 ul. Olszowa  14, 9, 11 

Spotkania:
Ministranci rudnik – środa po Mszy św.
Służba Liturgiczna – piątek po Mszy św. 
szkolnej
Oaza – piątek po Mszy św. szkolnej

Dzieci Maryi – sobota godz. 10.00

WSpóLnOta różańcOWa – I sobota miesiąca 
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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

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

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II.

I Czwartek   - nabożeństwo o powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  - Msza św. wynagradzająca zniewagi 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny

Spowiedź św.  -  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota -  godzinę  
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przed ślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych -   w I sobotę  
tj. 6 października od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,
                     Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, Nauczycielki przedszkola    
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.
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