
Królowo Różańca Świętego  - Módl się za nami!



MUZYKA  DZWONÓW

Rozejrzyj się uważnie
Ile krzyży dookoła
Każdy jest drogowskazem
Który do Boga nas woła

Krzyż nie jest smutnym znakiem
Choć krzyż jest symbolem cierpienia
Bo Bóg uczynił z krzyża
Bramę naszego zbawienia

Posłuchaj dzwonów na wieży
Muzyki radosnej Kościoła
To Bóg spiżowym głosem
Tak nas do Siebie woła! 

Nowe Dzwony w Kaplicy Imienia Maryi
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Moja Świątynia
Trudno w krótkich słowach wyrazić bogactwo treści 

zawarte w słowie „dom”.  Dom nie tylko umiejscawia, 
ale przede wszystkim człowieka uszlachetnia. W domu 
kształtuje się wspólnota rodzinna, w nim powstaje 
nowe życie, pielęgnuje się chorego, odpoczywa, chwali 
Boga, przyjmuje podróżnych i przyjaciół. Tym, czym 
jest dom dla wspólnoty rodzinnej, tym jest Kościół 
dla rodziny parafialnej. Potrzebuje ona tej przestrzeni 
świętej dla swojego normalnego rozwoju. Od dawna 
nazywa się kościołem, budynek w którym zbiera się 
wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, 
razem się modlić, przystępować do Sakramentów, 
oraz sprawować Eucharystię. Nie istnieje pejzaż Polski 
bez kościołów. W panoramę naszych wiosek i miast, 
wpisały się wiejskie kościółki, nowoczesne kościoły 

miejskie oraz katedry. W kościele podobnie jak w domu, 
chwali się Boga, dokonuje się przemiana człowieka, 
jego duchowe przeobrażenie. Kto nie ma wiary, albo 
jest słabej wiary, ten nigdy nie zrozumie czym jest 
świątynia i jakie ma znaczenie dla człowieka, który 
wierzy z głębi swojego serca. Starożytny pisarz Plu-
tarch powiedział: „Znajdziesz miasta bez murów, ale 
nie znajdziesz miast bez świątyń”. I faktycznie tak 
jest - wszędzie gdzie się znajdziesz, w jakimkolwiek 
kraju - spotkasz wspaniałe budowle sakralne. Budowa 
kościołów, jest równocześnie budowaniem ludzkiej 
wspólnoty wierzących. Obserwując codzienne życie 
z łatwością możesz dostrzec, jak ludzie stają sie coraz 
bardziej obojętni dla siebie nawzajem, coraz bardziej 
zapatrzeni tylko we własne sprawy i problemy. Przy 
tworzeniu świątyń, przy remontach, ludzie prze-
zwyciężają własny egoizm, zachłanność i tworzy się 
wspaniała wspólnota troski o Dom Boży. 

W niedzielę, 26 października, przypada uroczystość 
poświęcenia kościoła własnego. W dzień ten pamię-

tać będziemy w naszych modlitwach, o wszystkich 
żyjących i zmarłych fundatorach, ofiarodawcach, 
i budowniczych kościoła. Będzie również okazja do 
refleksji, jak wygląda nasza troska o trzy świątynie 
-  Świętego Michała Archanioła, Imienia Najświęt-
szej Maryi Panny i Opatrzności Bożej. Każdy dobry 
gospodarz dba o swój dom. Nie dopuszcza do jego 
zniszczenia, remontuje go i upiększa. Wygląd domu 
świadczy o kulturze jego mieszkańców, zaś wygląd 
kościoła o wspólnocie parafialnej. Kierowani tą troską, 
sprzątamy codziennie nasze mieszkania, malujemy je 
i odnawiamy, chcemy w nich czuć się dobrze. Z jeszcze 
większą troską, to samo należy odnieść do kościoła. 
Niech nasi duszpasterze nie będą osamotnieni w tro-
sce o budowę i utrzymanie świątyń. Są one znakiem 
naszej wiary, gorliwości i ofiarności. W niedzielę upa-
miętniającą poświęcenie naszego kościoła, pomyślmy 
ile ważnych wydarzeń naszego życia dokonało się 
w tej świątyni.   

ks. Proboszcz
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GOŁĄBKI POKOJU Z FATIMY

Gołąbki pokoju z Fatimy
Dlaczego przy figurkach MB Fatimskiej umieszczane są gołąbki?

W roku 1943 cała Europa ogarnięta była wojną, z wyjątkiem 
Portugalii.  W Fatimie zadecydowano o przygotowaniu narodowej 
pielgrzymki figury Matki Bożej Fatimskiej na pierwsze dni po wojnie. 
W Belgii również planowano przybycie po wojnie do Cova da Iria 
po figurę Matki Bożej Fatimskiej i chciano wrócić z nią tryumfalnie 
do Belgii. 

Wreszcie w maju 1945 r. milkną wystrzały. W Niemczech rodzi się 
obawa, że naród zostanie zbytnio upokorzony i ukarany z powodu 
okrucieństw, jakie Hitler zadał licznym narodom. Aby to złagodzić, 
katoliccy proboszczowie Berlina wypowiadają myśl o pielgrzymo-
waniu figury Najświętszej Panny Fatimskiej, przekraczającej granice 
różnych krajów Europy dla przypomnienia konieczności braterstwa 
ludzkiego i chrześcijańskiego. Matka Boża z Fatimy w swoim orędziu 
w sposób wyraźny ukazuje pragnienie pokoju. 

W kwietniu 1946 r. delegatka Katolickiej Młodzieży 
Żeńskiej z Luksemburga na Zgromadzeniu Narodo-
wym woła: „A gdyby tak figura Matki Bożej wyszła 
z Cova da Iria i przeszła przez zakrwawioną Europę, 
żeby jej zanieść swe orędzie pokoju?” Myśl o wielkiej 
przemianie Europy i pomocy, jakiej mogłaby w tym 
udzielić Matka Boża z Fatimy, była więc we wszystkich 
sercach. Wobec tak usilnych nalegań zaczęto plano-
wać światową drogę figury Matki Bożej Fatimskiej 
i podjęto ją wkrótce. 

Jedną z najpiękniejszych dekoracji tej Światowej 
Drogi był z pewnością cud białych gołąbków tak 
tajemniczo przyciąganych przez figurę Matki Bożej 
z Fatimy. Od tego czasu na wielu figurkach umieszcza 
się je u stóp Maryi na wspomnienie tych niezwykłych 
towarzyszy Matki Bożej. Pierwsze miasto, które będzie 
tego świadkiem, to miasto najbardziej rewolucyjne 
w Portugalii, Bombarral, gdzie kościół parafialny nie 
został jeszcze odbudowany od czasu Rewolucji, kiedy go 
spalono. To tu 28 listopada 1946 r. rozpoczyna się por-
tugalska droga Maryi. Przy przejściu przez łuk tryum-

falny ktoś wypuszcza 
5  gołąbków na cześć 
Dziewicy… Gołąbki 
wzlatują w niebo, 
lecz zamiast lecieć 
w 4 strony świata, 
krążą nad pochodem, 
idącym wzdłuż dro-
gi. Potem na oczach 
wszystkich siadają 
na baldachimie nie-
sionym nad figurą. 

W końcu wskaku-
ją pomiędzy kwiaty 
i chronią się tam, 
zasypiając skulone 
przed figurą Maryi. 

Ku zaskoczeniu wszystkich trwają tak jakby na mo-
dlitwie. Wieczorem, kiedy pochód wkracza w granice 
Cadaval Matkę Bożą wita 20 armatnich wystrzałów. 
Gołębie podnoszą głowy, lecz po chwili na nowo przyj-
mują tę samą skuloną pozycję przed figurą. Po kilku 
dniach figura dociera do Lizbony. U wejścia do stolicy 
jest już tłum. Wszyscy podziwiają gołąbki Najświęt-
szej Panny. Od wielu już dni pełnią honorową straż 
i nic nie może ich przegonić: odgłos głośników, hałas 
organów, sztuczne ognie, nic… Na wszystko reagują 
obojętnie. Figura Dziewicy pozostaje 3 dni w kościele 
parafialnym Najświętszej Panny w Lizbonie. Zdarza 
się, że wzlatują to tu, to tam, siadając na upatrzonych 
miejscach po czym powracają zawsze w pobliże figury. 
Podczas Komunii św. 6 grudnia jeden siada wysoko 
na koronie Matki Bożej i pozostaje tam z rozłożonymi 
skrzydłami, zwrócony w kierunku ołtarza tak długo, 
jak długo trwa Komunia wiernych. 

W miejscowości Corrolos jakaś mieszkanka przycho-
dzi złożyć w darze parę białych gołąbków. Otwiera ko-
szyk, a gołąbki siadają na baldachimie, a potem skacząc 
pośród kwiatów siadają na miejscu tych pierwszych, 
które widziano w Lizbonie. I tak trzy ptaki towarzyszą 
w podróży Matki Bożej do samej doliny Cova da Iria. 
Figura dociera tu w wieczór Bożego Narodzenia. Ten 
miły cud powtórzył się od tego czasu co najmniej 50 
razy, czy to podczas wizyty figury w regionie Atem-
tejo (1947-1948), czy to podczas pielgrzymowania 
na świecie, zwłaszcza w Kolumbii. W Santiago de 
Compostella, we wrześniu 1948 r. gołąbki dostają 
się wraz z figurą do katedry i odwiedzający katedrę 
widzą je u stóp figury Matki Bożej przez 9 miesięcy. 

W Bogocie pewien dziennikarz napisał artykuł, 
w którym ośmieszył cud przebywania gołębi w po-
bliżu figury. Tymczasem jego żona, która właśnie 
kupiła figurę Matki Bożej, nalegała na zmianę treści 
artykułu. Mąż odmawia. W nocy słyszą hałas w biu-
rze, gdzie stoi figura i gdzie leży gotowy artykuł do 
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druku. Dziennikarz wstaje i osłupiały widzi dwa 
gołąbki w postawie jakby modlitewnej przed figurą. 
Oczywiście, odrzuca myśl o opublikowaniu artykułu. 

Po tryumfalnej podróży po Tanzanii, Ugandzie 
i Kenii, figura Najświętszej Panny opuszcza Nairobi 
w samolocie europejskich linii lotniczych. Po kilku 
godzinach lotu samolot ma wylądować w Addis Abebie. 
Delegat apostolski J. E. Monnens jak i liczni kapłani 
oraz wielka liczba nie należących do Kościoła kato-
lickiego, czekają na lotnisku. Jakież jest ich zdumienie 
na widok samolotu otoczonego białymi gołąbkami, 
towarzyszącymi mu do lądowania. Następnie ptaki 
znikają, odlatując gdzieś, jakby chciały, żeby cała 
uwaga skupiła się teraz na Królowej Nieba.

13 stycznia 1951 r. Voz de Fatima publikuje rela-
cję z procesji od Hai – Phong do linii frontu. Gołąbki 

przylatują przez 4 dni, spontanicznie dodając swą 
symboliczną modlitwę o pokój do wołania niezmie-
rzonego tłumu Europejczyków i Wietnamczyków, 
chrześcijan i pogan. 

Pokój, który pragnęła nam przynieść Matka Boża, 
ukazując się w Fatimie, a którego symbolem są gołąbki 
– tak chętnie otaczające jej figurę – jest stale wyzwa-
niem dla ludzkości balansującej na skraju przepaści 
wojny i konfliktów wyniszczających życie fizyczne 
lub duchowe. Droga do pokoju z ludźmi i z Bogiem 
pozostaje wciąż jedna, wskazana przez Matkę Bożą 
w czasie Jej licznych objawień, a także w Fatimie: 
nawrócenie, pokuta, modlitwa. 

Stella Maris 329/9
Irena

Cześć Maryi
Obfitujący w wielkie wyda-

rzenia religijne jest październik, 
wspominamy w nim obydwie 
święte Teresy – tę od Dzieciątka 
Jezus i tę od Jezusa, św. Fran-
ciszka z Asyżu, św. Małgorza-
tę Marię, św. Jadwigę Śląską, 
Św. Łukasza Ewangelistę, św. 
Jana Kantego, po raz pierw-
szy wyniesionego w kwietniu 
na ołtarze św. Jana Pawła II  
i św. Judę Tadeusza. Nad nimi 
wszystkimi unosi się wspomnie-
nie Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej (7 października). 
Matce Bożej Różańcowej po-
święcony jest szczególnie ten 
miesiąc, drugi po maju – mie-
siąc maryjny.

O różańcu nie będę dziś pi-
sał. Spróbuję zaś napisać kilka 
wiadomości, jakie udało mi 
się przeczytać o innych mo-
dlitwach maryjnych.

„Pod Twoją obronę” uwa-
żana jest za najstarszą, pocho-
dzącą prawdopodobnie z III w. 
modlitwą, a więc z czasów, kie-
dy trwały największe w starożytności prześladowania 
chrześcijan. Jest najstarszym świadectwem wiary we 
wstawienniczą moc Maryi, jako pośredniczki między 
Bogiem a człowiekiem, Bogarodzicy. Od tamtych cza-
sów przechodziła ta modlitwa kilka rekonstrukcji 
(ostatnią w 1952 r).

Początki Godzinek o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny sięgają czasów zakonów 
rycerskich. W Polsce znane są na pewno od ok. 500 
lat. Powstały prawdopodobnie w Hiszpanii na wzór 
brewiarza kapłańskiego. Zawierają siedem części: 
jutrznię, prymę, tercję, sekstę, nonę, nieszpory i kom-

pletę. Każda część zaczyna 
się wezwaniem: „Przybądź 
nam miłościwa Pani ku 
pomocy”, potem następuje 
hymn, werset i responso-
rium, antyfona i modlitwa. 
W świątyni jerozolimskiej 
był zwyczaj siedmiokrot-
nego oddawania chwały 
Bogu. Przypuszcza się, że 
Godzinki zostały napisane 
przez franciszkanina z We-
rony - Leonarda Nogarola 
w XIV lub XV w. Pierwszy 
przekład ukazał się w „Mo-
dlitewniku” w 1482 r., gdzie 
był zbiór pieśni autorstwa 
bł. Władysława z Gielniowa. 
Przypuszcza się, że to on do-
konał przekładu. Współcze-
sny tekst Godzinek został 
prawdopodobnie ułożony 
przez ks. Jakuba Wujka – 
tłumacz Biblii. Wszystkie 
biblijne teksty w Godzin-
kach podane są wg tego tłu-
maczenia. Znajdujemy  tam 
aż ok. 50 obrazów i symboli 

mających odniesienie do Pisma Św. Godzinki były 
ulubionym nabożeństwem króla Zygmunta III Wazy. 
Śpiewała je szlachta, rycerstwo polskie, rzemieślnicy 
i wieśniacy.

Utwór „Salve Regina” – Witaj Królowo, Mat-
ko Miłosierdzia… został napisany prawdopodobnie 
w 997 r. w Santiago de Compostela. Jest to modlitwa 
błagalna. Prosimy w niej Matkę Miłosierdzia, Królową, 
naszą Nadzieję, Orędowniczkę grzeszników, która 
patrzy na nas litościwe i broni przed utrapieniami.

opracował Józef
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Gołąbki pokoju z Fatimy
Dlaczego przy figurkach MB Fatimskiej umieszczane są gołąbki?

W roku 1943 cała Europa ogarnięta była wojną, z wyjątkiem 
Portugalii.  W Fatimie zadecydowano o przygotowaniu narodowej 
pielgrzymki figury Matki Bożej Fatimskiej na pierwsze dni po wojnie. 
W Belgii również planowano przybycie po wojnie do Cova da Iria 
po figurę Matki Bożej Fatimskiej i chciano wrócić z nią tryumfalnie 
do Belgii. 

Wreszcie w maju 1945 r. milkną wystrzały. W Niemczech rodzi się 
obawa, że naród zostanie zbytnio upokorzony i ukarany z powodu 
okrucieństw, jakie Hitler zadał licznym narodom. Aby to złagodzić, 
katoliccy proboszczowie Berlina wypowiadają myśl o pielgrzymo-
waniu figury Najświętszej Panny Fatimskiej, przekraczającej granice 
różnych krajów Europy dla przypomnienia konieczności braterstwa 
ludzkiego i chrześcijańskiego. Matka Boża z Fatimy w swoim orędziu 
w sposób wyraźny ukazuje pragnienie pokoju. 

W kwietniu 1946 r. delegatka Katolickiej Młodzieży 
Żeńskiej z Luksemburga na Zgromadzeniu Narodo-
wym woła: „A gdyby tak figura Matki Bożej wyszła 
z Cova da Iria i przeszła przez zakrwawioną Europę, 
żeby jej zanieść swe orędzie pokoju?” Myśl o wielkiej 
przemianie Europy i pomocy, jakiej mogłaby w tym 
udzielić Matka Boża z Fatimy, była więc we wszystkich 
sercach. Wobec tak usilnych nalegań zaczęto plano-
wać światową drogę figury Matki Bożej Fatimskiej 
i podjęto ją wkrótce. 

Jedną z najpiękniejszych dekoracji tej Światowej 
Drogi był z pewnością cud białych gołąbków tak 
tajemniczo przyciąganych przez figurę Matki Bożej 
z Fatimy. Od tego czasu na wielu figurkach umieszcza 
się je u stóp Maryi na wspomnienie tych niezwykłych 
towarzyszy Matki Bożej. Pierwsze miasto, które będzie 
tego świadkiem, to miasto najbardziej rewolucyjne 
w Portugalii, Bombarral, gdzie kościół parafialny nie 
został jeszcze odbudowany od czasu Rewolucji, kiedy go 
spalono. To tu 28 listopada 1946 r. rozpoczyna się por-
tugalska droga Maryi. Przy przejściu przez łuk tryum-

falny ktoś wypuszcza 
5  gołąbków na cześć 
Dziewicy… Gołąbki 
wzlatują w niebo, 
lecz zamiast lecieć 
w 4 strony świata, 
krążą nad pochodem, 
idącym wzdłuż dro-
gi. Potem na oczach 
wszystkich siadają 
na baldachimie nie-
sionym nad figurą. 

W końcu wskaku-
ją pomiędzy kwiaty 
i chronią się tam, 
zasypiając skulone 
przed figurą Maryi. 

Ku zaskoczeniu wszystkich trwają tak jakby na mo-
dlitwie. Wieczorem, kiedy pochód wkracza w granice 
Cadaval Matkę Bożą wita 20 armatnich wystrzałów. 
Gołębie podnoszą głowy, lecz po chwili na nowo przyj-
mują tę samą skuloną pozycję przed figurą. Po kilku 
dniach figura dociera do Lizbony. U wejścia do stolicy 
jest już tłum. Wszyscy podziwiają gołąbki Najświęt-
szej Panny. Od wielu już dni pełnią honorową straż 
i nic nie może ich przegonić: odgłos głośników, hałas 
organów, sztuczne ognie, nic… Na wszystko reagują 
obojętnie. Figura Dziewicy pozostaje 3 dni w kościele 
parafialnym Najświętszej Panny w Lizbonie. Zdarza 
się, że wzlatują to tu, to tam, siadając na upatrzonych 
miejscach po czym powracają zawsze w pobliże figury. 
Podczas Komunii św. 6 grudnia jeden siada wysoko 
na koronie Matki Bożej i pozostaje tam z rozłożonymi 
skrzydłami, zwrócony w kierunku ołtarza tak długo, 
jak długo trwa Komunia wiernych. 

W miejscowości Corrolos jakaś mieszkanka przycho-
dzi złożyć w darze parę białych gołąbków. Otwiera ko-
szyk, a gołąbki siadają na baldachimie, a potem skacząc 
pośród kwiatów siadają na miejscu tych pierwszych, 
które widziano w Lizbonie. I tak trzy ptaki towarzyszą 
w podróży Matki Bożej do samej doliny Cova da Iria. 
Figura dociera tu w wieczór Bożego Narodzenia. Ten 
miły cud powtórzył się od tego czasu co najmniej 50 
razy, czy to podczas wizyty figury w regionie Atem-
tejo (1947-1948), czy to podczas pielgrzymowania 
na świecie, zwłaszcza w Kolumbii. W Santiago de 
Compostella, we wrześniu 1948 r. gołąbki dostają 
się wraz z figurą do katedry i odwiedzający katedrę 
widzą je u stóp figury Matki Bożej przez 9 miesięcy. 

W Bogocie pewien dziennikarz napisał artykuł, 
w którym ośmieszył cud przebywania gołębi w po-
bliżu figury. Tymczasem jego żona, która właśnie 
kupiła figurę Matki Bożej, nalegała na zmianę treści 
artykułu. Mąż odmawia. W nocy słyszą hałas w biu-
rze, gdzie stoi figura i gdzie leży gotowy artykuł do 
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VIII ŚWIĘTĄ NOC MODLITWY

Apostolstwo Dobrej Śmierci 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Różańcowy Ruch Pompejański

oraz
Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie

organizują

w dniach 4 na 5 października 2014 r.
w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie

VIII ŚWIĘTĄ NOC MODLITWY
W Świętą Noc - Maryja zapewne pragnie zostać królową naszych serc.  

Uznajmy Ją naszą królową, zaprośmy do naszego życia, do naszych rodzin, do miejsc 
pracy i do całej Ojczyzny, tak bardzo zagrożonej rewolucją moralną. To właśnie ten czas, 
czas szczególnych łask. W tę noc zapewne w głębokiej zadumie poczujesz bliskość Świętej 

Dziewicy, poczujesz Jej dotyk, Jej ciepłe i pełne troski spojrzenie, Jej Matczyną miłość; 
poczujesz deszcz łask, jakie Maryja wyleje z serca Jezusa na ciebie i zrozumiesz, jak 

wielkim nieszczęściem jest sieroctwo… brak Matki Boga w życiu.

Przyjdź!..We wspólnocie jest siła!... Adoruj z nami przed Najświętszym 
Sakramentem, w sobotę już od 19.oo; a o 23.oo włącz się całym sobą do 

Eucharystii, która będzie sprawowana w intencji uczestników  
Nocy cudów i łask, ich  rodzin i zmarłych z rodzin.

Świętą Noc Modlitwy zakończy w niedzielę 5 października  
Msza Święta o godz. 12.00 i odczytanie Supliki.

Przyjdź!... na zaproszenie Jezusa i Maryi, aby odpowiedzieć:„Matko, patrz, Twoje 
dzieci są gotowe oddać Twojemu Synowi i Tobie cześć i chwałę!”

Weź różaniec, aby odmówić go w intencji Kościoła, pokoju na świecie, w rodzinach;  
za niepokojące problemy w Ojczyźnie, za rządzących, o powstrzymanie zgubnej 
ideologii, za nas, za grzeszników całego świata, za dzieci nienarodzone, za 
umierających i zmarłych.

          www.pompejanska.pl  www.kamera.pompejanska.pl
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RÓŻANIEC! ... RATUNKIEM DLA ŚWIATA, OJCZYZNY, RODZINY, DLA KAŻDEGO Z  NAS…

Różaniec!...ratunkiem dla świata, Ojczyzny, 
rodziny, dla każdego z  nas…

ciąg dalszy…

Wracając do poprzedniego artykułu  przytaczam  
kolejne  obietnice, które Niepokalana Dziewica 
Maryja, w ramach piętnastu obietnic,  przekazała św. 
Dominikowi  oraz  bł. Alanowi de la Roche:  dla tych, 
którzy będą odmawiać Różaniec święty. 

Wsłuchajmy się  w  słowa Maryi, które skiero-
wała do nas:

- Różaniec sprawi, że cnoty i dobre czyny rozkwit-
ną; sprawi, że dusze dostąpią głębi miłosierdzia 
Bożego; uwolni serca ludzi od miłości tego świata 
i od pożądania jego marności, skłoni je ku pra-
gnieniu rzeczy, które są wieczne, a przez to dusze 
uświęcają się.

Moje dziecko, ponieważ moje dzieci pragną poznać 
Prawdę, potrzeba aby zostały przemienione  w do-
skonałe odbicie Prawdy. Boża Opatrzność wylewa 
na każdą duszę strumień łaski i miłosierdzia, dzięki 
czemu przemiana taka jest możliwa. Dzięki łasce dusza 
pragnie wzrastać w cnocie, dzięki łasce jest w stanie 
odwrócić się od zła.  Mój różaniec jest narzędziem - 
środkiem do tego, by moje dzieci wzrastały w cnocie 
i łasce przez prawdziwe poznanie Boga. On dotknie  
każde z nich mocą swojego Ducha, zgodnie z wolą Jego 
Ojca. Jakże pragnę, aby moje dzieci zostały uświęcone 
w ten sposób.

- Dusze, które będą oddawały się pod moją opiekę 
przez odmawianie różańca, nie zginą.

Moje dziecko, to nie znaczy, że dusza tego, kto poleci 
się mojej opiece przez  odmawianie różańca pójdzie 
prosto do nieba. Oznacza to jednak, że dusze tych, 
którzy zwracają się do mnie  jako do Pośredniczki 
wszelkich łask nie zostaną potępione.

Ja nie jestem zbawicielem, lecz jest nim mój Syn. 
To w Nim mają gwarancję życia wiecznego. To On 
pozwala Mi przychodzić do moich dzieci, abym dzięki 
Jego łasce mogła prowadzić je do Niego, ku prawdzi-
wemu życiu w Nim.
- Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec ze szcze-
rym oddaniem, pilnie rozważając jego tajemnice, 
tego nigdy nie pokona nieszczęście. Bóg nie ukaże 
go w swojej sprawiedliwości, nie spotka go też 
nagła śmierć. Jeśli będzie postępować słusznie, 
łaska Boża go nie opuści, a on sam zaskarbi sobie 
życie wieczne.

Moje dziecko, pragnę, aby moje dzieci ufały Bogu. 
Bóg w swej sprawiedliwości nie będzie karał moich 
dzieci , nie umrą też nie otrzymawszy sakramentów, 
jeśli tylko będą kroczyć słuszną drogą, pozostając 
w jedności z  Bożą łaską . Proszę, aby  moje dzieci były 
posłuszne Bogu. Jak mój Syn. Posłuszeństwo prowadzi 

do zbawienia, a nieposłuszeństwo do potępienia. Taka 
jest Boża sprawiedliwość.

Różaniec ratunkiem… 
interwencja Maryi u Jej Syna 

Codziennie módlmy się na różańcu, aby umacniać 
się w wierze i upraszać potrzebne łaski  w różnych 
potrzebach. O sile modlitwy różańcowej i interwencji 
Maryi u  Jej Syna mówi poniższy  przykład:

-  Pewien kapłan otrzymał wezwanie do chorej, 
by udzielić jej Sakramentu Św. poszedł na wskazaną 
ulicę i do domu pod numerem 18 - zapukał do drzwi 
i wszedł do małej izdebki . Na nędznym sienniku  
leżała umierająca kobieta, a przy niej siedział męż-
czyzna, który na widok księdza wstał gwałtownie 
i powiedział: „Czego ksiądz tu chce?” „Przyjacielu - 
odpowiedział ksiądz - wezwano mnie do waszej biednej 
żony i przybywam, aby udzielić jej pociechy religijnej”.

„Ani ja, ani moja żona nie potrzebujemy księdza - 
proszę stąd wyjść!” Może omyliłem się co do mieszka-
nia - rzekł kapłan - ale tu jest ktoś umierający i chcę 
wiedzieć, czy nie życzy sobie  mojej obecności”.

„Ach tak, proszę księdza - powiedziała słabym głosem 
chora kobieta. Już trzy dni temu prosiłam, ale mi tego 
odmawiają, pragnę się wyspowiadać.”

„Słyszy pan  - zwrócił się kapłan do męża - jest 
to jej wola i proszę zostawić nas samych.”  Słowa te  
były wypowiedziane w taki sposób, że mężczyzna 
opuścił izdebkę. Biedna kobieta nie wiedziała jak 
wyrazić wdzięczność.

„To Matka Najświętsza - mówiła pokazując księdzu 
swój Różaniec - sprowadziła księdza do mnie. Codziennie 
odmawiałam  Różaniec błagając Matkę Najświętszą, 
by nie pozwoliła mi umrzeć bez sakramentów.” „ Kto 
mnie wezwał? -  zapytał zdziwiony kapłan. To nie ja 
i na pewno nie mój mąż.” Wówczas kapłan sprawdził 
w swoim notesiku adres i okazało się, że był  wzywany 
pod numer 29, a nie pod numer 18. Nie ulega wątpli-
wości, powiedział wówczas, ze to Matka Najświętsza 
tu mnie przyprowadziła, niech pani Jej podziękuje 
i ma pełną ufność w Bogu, gdyż oczywistym jest  iż 
Ona czuwa nad Panią.

Błagajmy Jezusa - najpokorniej, aby w godzinę naszej 
śmierci przyjął duszę naszą, przebaczając jej wszystkie 
grzechy i doprowadził do chwały  wiecznej. Amen

oprac. na podstawie książki  autorstwa o.prof. 
Stanisława Maria Kałdona

dominikanina.
Lidia Wajdzik ADŚ  
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VIII ŚWIĘTĄ NOC MODLITWY
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w Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie

VIII ŚWIĘTĄ NOC MODLITWY
W Świętą Noc - Maryja zapewne pragnie zostać królową naszych serc.  

Uznajmy Ją naszą królową, zaprośmy do naszego życia, do naszych rodzin, do miejsc 
pracy i do całej Ojczyzny, tak bardzo zagrożonej rewolucją moralną. To właśnie ten czas, 
czas szczególnych łask. W tę noc zapewne w głębokiej zadumie poczujesz bliskość Świętej 

Dziewicy, poczujesz Jej dotyk, Jej ciepłe i pełne troski spojrzenie, Jej Matczyną miłość; 
poczujesz deszcz łask, jakie Maryja wyleje z serca Jezusa na ciebie i zrozumiesz, jak 

wielkim nieszczęściem jest sieroctwo… brak Matki Boga w życiu.

Przyjdź!..We wspólnocie jest siła!... Adoruj z nami przed Najświętszym 
Sakramentem, w sobotę już od 19.oo; a o 23.oo włącz się całym sobą do 

Eucharystii, która będzie sprawowana w intencji uczestników  
Nocy cudów i łask, ich  rodzin i zmarłych z rodzin.

Świętą Noc Modlitwy zakończy w niedzielę 5 października  
Msza Święta o godz. 12.00 i odczytanie Supliki.

Przyjdź!... na zaproszenie Jezusa i Maryi, aby odpowiedzieć:„Matko, patrz, Twoje 
dzieci są gotowe oddać Twojemu Synowi i Tobie cześć i chwałę!”

Weź różaniec, aby odmówić go w intencji Kościoła, pokoju na świecie, w rodzinach;  
za niepokojące problemy w Ojczyźnie, za rządzących, o powstrzymanie zgubnej 
ideologii, za nas, za grzeszników całego świata, za dzieci nienarodzone, za 
umierających i zmarłych.

          www.pompejanska.pl  www.kamera.pompejanska.pl
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KAŻDY MA SWOJEGO ANIOŁA

Któż jak Bóg

Każdy ma swojego Anioła

W wydawanym jeszcze przed II wojną światową 
miesięczniku „Posłaniec Serca Jezusowego”, w jednym 
z numerów zamieszczono na pierwszej stronie wiersz, 
który warto w naszej gazetce przedrukować, gdyż 
mówi on o naszym Patronie. Niestety, nie wiemy, kto 
jest autorem (autorką), gdyż pod wierszem widnieją 
tylko inicjały: St. K. Zakładałem, że wiersz pojawi 
się w uroczystość odpustową naszego Patrona. Jeśli 
tak nie będzie, to nic; bowiem św. Michał Archanioł 
jest naszym wspomożycielem i obrońcą od wieków, 
cały rok. Gdy uważnie przeczytamy treść wiersza, 
z pewnością przyznamy, jak bardzo on jest aktualny 
również dziś.

Dziękuję Rodzinie Państwa Zofii i Franciszka Chudy, 
za udostępnienie archiwalnego miesięcznika.

 Józef

„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie 
twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. 
Szanuj go i bądź uważny na Jego słowa” – tak przemówił Bóg 
w Księdze Wyjścia (rozdział 23, w. 20). Słowa te są podstawą 
prawdy głoszonej przez Kościół, że każdy człowiek otrzymał od 
Boga towarzysza życia – Anioła Stróża. W wielu mieszkaniach 
spotykamy obraz dziecka przechodzącego przez kładkę na rze-
ce, a nad dzieckiem postać anioła. Kościół wspomina świętych 
Aniołów Stróżów 2 października.

Udało mi się przeczytać o tym, jak św. stygmatyk Ojciec 
Pio radził swoim przyjaciołom, aby w razie potrzeby zwracali 
się za pośrednictwem swoich aniołów stróżów do Jego anioła 
stróża. Pewnej nocy autokarowa pielgrzymka wiozła pątników 
do San Giovanni Rotando. Rozszalała się silna burza, podczas 
przejazdu po krętych górskich serpentynach Apenin. Przerażeni 
pielgrzymi modlili się do anioła stróża przyszłego Świętego. 
Szczęśliwie dotarli do Ojca Pio, a ten przywitał ich słowami: 
„Tej nocy obudziliście mnie i skłoniliście do modlitwy”.

Pan Bóg „swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli 
na wszystkich twych drogach” – głosi psalmista (Ps 91). Św. 
Bernard komentuje tak te słowa: „Słowa te winny nakłaniać 
cię do wielkiej czci, winny wpajać w ciebie wielkie nabożeństwo 
i przynosić ci wielką ufność, (…) ufność z powodu ich opieki. Gdyż 
są oni przy tobie i są dla twojego dobra.”

„Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień” 
– pisze dalej Psalmista. Trzymają nas w swych rękach jako 
bezcenny dar, który Bóg im powierzył. Święci aniołowie inter-
weniują w naszym codziennym życiu. Pełna dobroci jest Boża 
Opatrzność i wielka troska o nas – dzieci Boga – okazywana 
przez posłannictwo świętych  stróżów. 

Zdarzenie w San Giovanni Rotondo przytoczyłem za artyku-
łem we „Wzrastaniu” – wrzesień 2013.

Józef
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30 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

30 rocznica męczeńskiej śmierci  
Błogosławionego 

Ks. Jerzego Popiełuszki

ALE WIERZYMY CHRYSTE ŻE DOBRO ZWYCIĘŻY
dziś trzeba nam wiele Dobra by zwyciężyć Zło
ksiądz Jerzy nas powiedzie ufnie w Imię Boże

jak wtedy gdy nam męstwo przywracał i wiarę
gdy prowadził nasz naród przez czerwone morze

jak wtedy gdy Ojczyzna zagrożoną wojną
przez tych co zbrojną rękę na naród wznosili
drżała gdy wiatr ze wschodu roznosił zarazę

i wrogowi z nadziei naszej głośno drwili

gdy dzisiaj groźna ciemność i zło nas osacza
niczym wzburzone morze nam życiu zagraża
to przychodzimy Chryste abyś nam pozwolił
iść tym morzem bezpiecznie do łodzi ołtarza

i abyś nam pozwolił stanąć obok Ciebie
oraz otoczył Polskę przyjaznym ramieniem

bo idziemy ze sznurem... na rękach i nogach
jak Ksiądz Jerzy z przywiązanym do ciała kamieniem

nasza wolność się chwieje pod ciosami wrogów
i znowu rosną krzyże i lęk nas osacza

ten który dzisiaj zdradził ojczyznę i wiarę
drogę naszej Ojczyzny bluźnierstwem wyznacza

ale wierzymy Chryste że dobro zwycięży
i że Msza za Ojczyznę będzie dotąd trwała

aż przeprowadzisz naród bezpiecznie przez ciemność
dopóki będzie struna głosem trwogi drżała

i ilu męczenników jeszcze nam potrzeba
aby się wypełniło dzieło Bożej woli

spod Smoleńska dźwigamy znów kolejne krzyże
i świadomość Ojczyzny co krwawi... i boli...

Kazimierz Józef Węgrzyn

Michał Archanioł
W blaski łaski, mocy, chwały
Patrząc w Boga nad podziwy
Duchów czystych huf wspaniały
Miał trwać wiecznie, żyć szczęśliwy.

Ale pięknem zaślepiony
Wszczął Lucyfer bunt swój hardy:
Tron swój wznieść chciał ponad trony,
Nieposłuszny, pełen wzgardy.

-„Nie chcę Bogu służyć wcale!”
Padło hasło – wielu zwiodło…
Lecz w tej chwili Ty, Michale,
Wystawiłeś Boże godło:

-„Któż jak Bóg jest?  Bóg nad nami!”
Walka wszczęła się zaciekła
I Lucyfer z Szatanami 
Z niebios runął w czeluść piekła.

Dziś na ziemi Szatan stawia
W miejsce Bożych swoje hasła
Wnosi wolność dla bezprawia
Chce, by wiara w Boga zgasła.

Budzi w ludziach złe pragnienia,
Wznieca dzikie w nich nadzieje
Gdy zaś gmach  ten w gruz się zmienia
Szatan cieszy się i śmieje…

Rusz do boju znów, Hetmanie,
Gdzie Smok w Boga szydzi głośno,
Niechaj przemoc zła ustanie
Butę wroga skrusz nieznośną.

Usłysz prośbę tę, Michale
Jaką śle Ci Kościół Święty:
Oddal od nas piekieł fale,
Niech nie chłoną dusz odmęty!...

Prowadź Kościół, Archaniele,
By Go Szatan już nie ranił,
Poprzez burze i topiele
Aż do Bożej hen przystani!...

    St.K.
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KAŻDY MA SWOJEGO ANIOŁA

Któż jak Bóg

Każdy ma swojego Anioła

W wydawanym jeszcze przed II wojną światową 
miesięczniku „Posłaniec Serca Jezusowego”, w jednym 
z numerów zamieszczono na pierwszej stronie wiersz, 
który warto w naszej gazetce przedrukować, gdyż 
mówi on o naszym Patronie. Niestety, nie wiemy, kto 
jest autorem (autorką), gdyż pod wierszem widnieją 
tylko inicjały: St. K. Zakładałem, że wiersz pojawi 
się w uroczystość odpustową naszego Patrona. Jeśli 
tak nie będzie, to nic; bowiem św. Michał Archanioł 
jest naszym wspomożycielem i obrońcą od wieków, 
cały rok. Gdy uważnie przeczytamy treść wiersza, 
z pewnością przyznamy, jak bardzo on jest aktualny 
również dziś.

Dziękuję Rodzinie Państwa Zofii i Franciszka Chudy, 
za udostępnienie archiwalnego miesięcznika.

 Józef

„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie 
twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. 
Szanuj go i bądź uważny na Jego słowa” – tak przemówił Bóg 
w Księdze Wyjścia (rozdział 23, w. 20). Słowa te są podstawą 
prawdy głoszonej przez Kościół, że każdy człowiek otrzymał od 
Boga towarzysza życia – Anioła Stróża. W wielu mieszkaniach 
spotykamy obraz dziecka przechodzącego przez kładkę na rze-
ce, a nad dzieckiem postać anioła. Kościół wspomina świętych 
Aniołów Stróżów 2 października.

Udało mi się przeczytać o tym, jak św. stygmatyk Ojciec 
Pio radził swoim przyjaciołom, aby w razie potrzeby zwracali 
się za pośrednictwem swoich aniołów stróżów do Jego anioła 
stróża. Pewnej nocy autokarowa pielgrzymka wiozła pątników 
do San Giovanni Rotando. Rozszalała się silna burza, podczas 
przejazdu po krętych górskich serpentynach Apenin. Przerażeni 
pielgrzymi modlili się do anioła stróża przyszłego Świętego. 
Szczęśliwie dotarli do Ojca Pio, a ten przywitał ich słowami: 
„Tej nocy obudziliście mnie i skłoniliście do modlitwy”.

Pan Bóg „swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli 
na wszystkich twych drogach” – głosi psalmista (Ps 91). Św. 
Bernard komentuje tak te słowa: „Słowa te winny nakłaniać 
cię do wielkiej czci, winny wpajać w ciebie wielkie nabożeństwo 
i przynosić ci wielką ufność, (…) ufność z powodu ich opieki. Gdyż 
są oni przy tobie i są dla twojego dobra.”

„Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień” 
– pisze dalej Psalmista. Trzymają nas w swych rękach jako 
bezcenny dar, który Bóg im powierzył. Święci aniołowie inter-
weniują w naszym codziennym życiu. Pełna dobroci jest Boża 
Opatrzność i wielka troska o nas – dzieci Boga – okazywana 
przez posłannictwo świętych  stróżów. 

Zdarzenie w San Giovanni Rotondo przytoczyłem za artyku-
łem we „Wzrastaniu” – wrzesień 2013.

Józef
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Uśmiechnięta pielgrzymka
Piszę ten artykuł po upływie czterech miesięcy od uczestniczenia w Dziękczynnej Pielgrzymce  

za dar kanonizacji Jana Pawła II, która odbyła się w terminie od 18.05.2014 do 25.05.2014.

Gdy zastanowię się nad tym, co pamiętam najmoc-
niej, to stwierdzam , że  niekoniecznie są to miejsca 
gdzie byliśmy, lecz atmosfera pielgrzymki, wzajem-
na życzliwość uczestników i ich radość.

Opiekunami duchowymi byli Ksiądz Michał Bogacz 
oraz Ksiądz Marek Wróbel. 

Pielgrzymka była niezwykle dobrze zorganizowana, 
nasza Pani przewodniczka Ewelina,  przekazywała 
nam   obszerną wiedzę i to w sposób lekki, profesjo-
nalny  bez unoszenia się wyższością, co często cha-
rakteryzuje przewodników. 

Niezapomnianą wartością duchową były codzien-
ne Msze Święte, które odprawiane były w miejscach 
niezwykłych takich jak: kaplica Bazyliki Świętego 
Antoniego w Padwie, gdzie mogliśmy chwalić Boga 
przez piękny śpiew wzbogacony akompaniamen-
tem  scholi z Kończyc Małych. Dostojna  Msza Święta 
pod Domkiem Matki Bożej w Loretto, czy  cichutka 
Msza Święta (z uwagi na miejsce) w Katakumbach. 

Olbrzymie wzruszenie towarzyszyło również piel-
grzymom w czasie audiencji generalnej  u Papie-
ża Franciszka. Długi okres wyczekiwania w słońcu, 
poruszenie i radość tłumu, gdy uśmiechnięty Papież 
Franciszek udzielał błogosławieństwa poruszając się 
wśród pielgrzymów. 

Miałam również szczęście spotkać siostry zakonne 
z Polski, Włoch i USA. Dzięki temu mogłam wysłu-
chać ich wolnego tłumaczenia papieskiego kazania. 
Zdanie, które zapamiętałam brzmi następująco: „ Pan 
Bóg wybacza zawsze (człowiek raz wybacza, a raz 
nie wybacza). Bóg nie wybacza jednak zniszczenia 
w stworzeniu osoby ludzkiej. Świat stworzony jest 
dla nas, abyśmy z niego dobrze korzystali, nie wy-
zyskiwali, lecz strzegli.”

Po audiencji mieliśmy możliwość zwiedzić Bazy-
likę Św. Piotra i pomodlić się przy grobie Świętego 
Papieża Polaka - Jana Pawła II.

W czasie przemieszczania się pomiędzy kolejnymi 
etapami pielgrzymki oglądaliśmy filmy min. film 
pt. „Największy z cudów”. Jest to pełnometrażowy ani-
mowany film o tym jak przeżywać w sposób doniosły 
i właściwy Mszę Świętą, co dzieje się , kto ma wpływ 
i w jakim celu to robi abyśmy nie byli rozkojarzeni 
w czasie Mszy Świętej. Polecam ten film i dorosłym, 
i dzieciom. Również film „Cristiada” - o prześladowaniu 
chrześcijan w Meksyku wywarł niezapomniane po-
ruszenie wśród pielgrzymów. Po całodniowym zwie-
dzeniu Asyżu, mogliśmy również obejrzeć film „Klara 
i Franciszek”.

Podróżowaliśmy naprawdę wiele, różnymi środki 
lokomocji: po wodzie tramwajem wodnym w Wenecji, 
pociągami, metrem, autobusem podmiejskim. W ko-
munikacji wzrokowej pomagały nam nasze niebieskie 
chusty, a tam gdzie to było możliwe słyszeliśmy głos 
przewodnika poprzez słuchawki i nadajnik.

Dotyk historii doświadczaliśmy, stąpając po miej-
scach sakralnych i starożytnych Rzymu. Mieliśmy rów-
nież okazję przeżyć deszcz w Rzymie, a następnie 
stwierdzić, że nie jest prawdą, iż przez otwór Panteonu 
nie wpada woda. Owszem wpada, lecz posadzka jest 
tak skonstruowana, że po krótkim czasie znika. Kilka 
chwil odpoczynku i majowego słońca zażyliśmy na 
plaży Morza Tyrreńskiego.

Dziękując za pielgrzymowanie spotkaliśmy się 
jeszcze na Mszy Świętej w Kończycach Wielkich i ogni-
sku, gdzie mogliśmy jeszcze raz wspólnie zaśpiewać 
i powspominać miniony czas. 

Sylwia Grzebień 

Zabawki kształtują, uczą nowe pokolenia...
W ostatnim czasie, pragnąc kupić zabawkę 

dla kilkuletniego dziecka zostałam zaszokowa-
na  tzw. „zabawkami na czasie”. Pomimo, iż półki 
sklepowe wypełnione są po brzegi, dokonanie za-
kupu okazało się prawdziwym wyzwaniem. Po-
mijając aspekt cen, które przyprawiają człowieka  
o zawrót głowy, zostałam porażona brzydotą niektó-
rych z nich i wszechobecnymi upiornymi motywami.

Zaczełam zastanawiać się nad zmianami jakie zaszły 
na przestrzeni lat, jak bardzo zmienił się świat dziecka. 
Conajmniej dziwna wydaje mi się akceptacja społeczeń-
stwa, na ofertę przepełnioną upiornymi gadżetami, 

UŚMIECHNIĘTA PIELGRZYMKA 
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W środę, 1 października  rozpoczynamy nabożeństwa różań-

cowe. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 16.30, zaś 
w Rudniku w środę i w piątek po Mszy św. Zapraszamy wier-
nych do licznego udziału, a szczególnie dzieci i młodzież.

2. W czwartek, 2 października przypada wspomnienie   Świętych 
Aniołów Stróżów. Na Mszę św. wieczorną zapraszamy rodzi-
ców z małymi dziećmi. Po Mszy św. błogosławieństwo małych 
dzieci. 

3. We wtorek, 7 października przypada wspomnienie Najświęt-
szej Maryi Panny Różańcowej. W czasie Mszy św. o godz. 
17.00– dzieci kl. II,  przygotowujące się do I Komunii św. 
otrzymają poświęcone różańce. 

4. W niedzielę, 12 października obchodzić będziemy XIV Dzień 
Papieski oraz zakończymy nabożeństwa Fatimskie. Nabożeń-

stwo Fatimskie w tym dniu o godz. 16.00 w kościele para-
fialnym. Również w tym dniu przy kościołach w całej Polsce 
młodzież zbierze ofiarę do puszek na Fundusz Stypendialny 
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pochodzących  z ubogich 
rodzin. 

5. W niedzielę, 19 października  – przypada Światowy Dzień Mi-
syjny. 

6. W niedzielę, 26 października – obchodzimy uro-
czystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego.  
Na sumie o godz. 11.00 – Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna 
dla rodziców i chrzestnych w piątek 24 października po Mszy 
św. wieczornej.

7. We wtorek, 28 października przypada dzień imienin Księdza 
Biskupa Tadeusza Rakoczego. 

INTENCJE MSZALNE
01.10.2014 Środa Wspomnienie Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
16.00 Rudnik:  Za ++ Jana Handzel, ojców jego, Helenę, Ka-

rola Herman, siostrę Emilię, Janinę, Józefa Węglorz; 
domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.30 Różaniec
17.00 Za + Joannę Grzybek oraz o zdrowie i Boże błogosła-

wieństwo dla całej rodziny. 

02.10.2014 I Czwartek Wspomnienie Świętych Aniołów 
Stróżów

16.30 Różaniec     
17.00 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy  

z okazji imienin. 
 2.  Za ++ Zofię i Rudolfa Żydek, córkę Bronisławę,          

++ rodziców i teściów, Annę i Rudolfa Grygierek,             
++ z rodziny Żydek i Grygierek.

której docelowym adresatem jest kilkuletnie dziecko. 
Jaki cel ma ukierunkowanie branży dziecięcej na brzy-
dotę, wulgaryzm, z dominującym motywem demonów 
i potworów? Myśląc, że może „dziwaczeję” i przesa-
dzam, klikam w internet zastanawiając się nad rolą 
zabawek w życiu dziecka i ich wpływem na rozwój, 
(nie da się ukryć najszybsza odpowiedź niemal na 
każde zapytanie), znajduję odpowiedź „rola zabawki 
polega we wczesnym okresie na kształtowa niu 
pożądanych cech rodzącej się osobowości dziec-
ka, na stwarza niu mu warunków do budzenia się 
i rozwijania pierwszych zaintere sowań, przygoto-
wywaniu go do pełnienia różnych ról społecznych, 
a zwłaszcza uczestniczenia w życiu rodzinnym...”  
i w tym momencie nasuwa się pytanie jaki wpływ na 
osobowść naszych dzieci wywierają zabawki typu:

Madbalss, czyli kule-głowy potworów o wyłupi-
satych oczach, z których pod wpływem zgniatania 
wypływają odrażające robale, pająki, czy mózg i oczy, 

Doctor Dreadful Zombie Lab – ludzka czaszka, 
z której po dosypaniu odpowiednich proszku i dolaniu 
wody można jeść substancję przypominającą mózg,

laleczki woodoo w wersji dla dzieci – niebez-
pieczne narzędzia, których użycie ma na celu przy 
udziale magii zadawanie ludziom bólu,

laleczki Monster High (laleczki typu Draculaura 
– sypiająca w trumnie córka wampira Drakuli, Fran-
kie Stein – córka Frankensteina pozszywana przez 
ojca z różnych fragmentów ciał, której co jakiś czas 
odpadają ręce i Ghoulia Yelps - wyjąca nieludzkim 
głosem córka zombie)?

Może warto zwrócić uwagę na słowa piosenki promującej 
sprzedaż Monster High „wiele ma wad upiorny ten 
skład, to tak samo jak każdy z nas. Chcesz potworem 
być , najwyższy czas. Ten look, ten styl, przyznaj, że cię 
kręci. On kusi i nęci. I zostaje w pamięci. Gdy upiorny 
czujesz zew, niech ten klimat wejdzie w krew.”

W ofercie branży dziecięcej pojawiły się upiorne 
zwierzaki, upiorne pamiętniki, upiorne zawieszki. 
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że kręcąc 
głową i komentując „czego jeszcze nie wymyślą” 
kupujemy !

Potykając się o zabawkę w pokoju dziecka, znajdźmy 
czas, aby się jej przyjrzeć i odpowiedzieć na pytanie 
jakie wartości przekazujemy dziecku.W gonitwie dnia 
codziennego niech co jakiś czas zabłyśnie lampka 
kontrolna, aby ocenić czym jest wypełniony świat 
naszych dzieci. 

Na koniec przytoczę fragment z artykułu Sławomira 
Skiby „Piekielna deformacja”„ ...jak na dłoni widać, 
iż działania niektórych producentów zabawek to 
nic innego jak walka o dziecięce dusze, oswajanie 
najmłodszych z antyestetyką piekła i przygotowanie 
do satanizmu.” 

Więcej:
 http://ochronka.tuchow.info/wp-content/uploads/2013/04/
Odebrac_dzieciom_niewinnosc.pdf

Dorota Klimosz
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Uśmiechnięta pielgrzymka
Piszę ten artykuł po upływie czterech miesięcy od uczestniczenia w Dziękczynnej Pielgrzymce  

za dar kanonizacji Jana Pawła II, która odbyła się w terminie od 18.05.2014 do 25.05.2014.

Gdy zastanowię się nad tym, co pamiętam najmoc-
niej, to stwierdzam , że  niekoniecznie są to miejsca 
gdzie byliśmy, lecz atmosfera pielgrzymki, wzajem-
na życzliwość uczestników i ich radość.

Opiekunami duchowymi byli Ksiądz Michał Bogacz 
oraz Ksiądz Marek Wróbel. 

Pielgrzymka była niezwykle dobrze zorganizowana, 
nasza Pani przewodniczka Ewelina,  przekazywała 
nam   obszerną wiedzę i to w sposób lekki, profesjo-
nalny  bez unoszenia się wyższością, co często cha-
rakteryzuje przewodników. 

Niezapomnianą wartością duchową były codzien-
ne Msze Święte, które odprawiane były w miejscach 
niezwykłych takich jak: kaplica Bazyliki Świętego 
Antoniego w Padwie, gdzie mogliśmy chwalić Boga 
przez piękny śpiew wzbogacony akompaniamen-
tem  scholi z Kończyc Małych. Dostojna  Msza Święta 
pod Domkiem Matki Bożej w Loretto, czy  cichutka 
Msza Święta (z uwagi na miejsce) w Katakumbach. 

Olbrzymie wzruszenie towarzyszyło również piel-
grzymom w czasie audiencji generalnej  u Papie-
ża Franciszka. Długi okres wyczekiwania w słońcu, 
poruszenie i radość tłumu, gdy uśmiechnięty Papież 
Franciszek udzielał błogosławieństwa poruszając się 
wśród pielgrzymów. 

Miałam również szczęście spotkać siostry zakonne 
z Polski, Włoch i USA. Dzięki temu mogłam wysłu-
chać ich wolnego tłumaczenia papieskiego kazania. 
Zdanie, które zapamiętałam brzmi następująco: „ Pan 
Bóg wybacza zawsze (człowiek raz wybacza, a raz 
nie wybacza). Bóg nie wybacza jednak zniszczenia 
w stworzeniu osoby ludzkiej. Świat stworzony jest 
dla nas, abyśmy z niego dobrze korzystali, nie wy-
zyskiwali, lecz strzegli.”

Po audiencji mieliśmy możliwość zwiedzić Bazy-
likę Św. Piotra i pomodlić się przy grobie Świętego 
Papieża Polaka - Jana Pawła II.

W czasie przemieszczania się pomiędzy kolejnymi 
etapami pielgrzymki oglądaliśmy filmy min. film 
pt. „Największy z cudów”. Jest to pełnometrażowy ani-
mowany film o tym jak przeżywać w sposób doniosły 
i właściwy Mszę Świętą, co dzieje się , kto ma wpływ 
i w jakim celu to robi abyśmy nie byli rozkojarzeni 
w czasie Mszy Świętej. Polecam ten film i dorosłym, 
i dzieciom. Również film „Cristiada” - o prześladowaniu 
chrześcijan w Meksyku wywarł niezapomniane po-
ruszenie wśród pielgrzymów. Po całodniowym zwie-
dzeniu Asyżu, mogliśmy również obejrzeć film „Klara 
i Franciszek”.

Podróżowaliśmy naprawdę wiele, różnymi środki 
lokomocji: po wodzie tramwajem wodnym w Wenecji, 
pociągami, metrem, autobusem podmiejskim. W ko-
munikacji wzrokowej pomagały nam nasze niebieskie 
chusty, a tam gdzie to było możliwe słyszeliśmy głos 
przewodnika poprzez słuchawki i nadajnik.

Dotyk historii doświadczaliśmy, stąpając po miej-
scach sakralnych i starożytnych Rzymu. Mieliśmy rów-
nież okazję przeżyć deszcz w Rzymie, a następnie 
stwierdzić, że nie jest prawdą, iż przez otwór Panteonu 
nie wpada woda. Owszem wpada, lecz posadzka jest 
tak skonstruowana, że po krótkim czasie znika. Kilka 
chwil odpoczynku i majowego słońca zażyliśmy na 
plaży Morza Tyrreńskiego.

Dziękując za pielgrzymowanie spotkaliśmy się 
jeszcze na Mszy Świętej w Kończycach Wielkich i ogni-
sku, gdzie mogliśmy jeszcze raz wspólnie zaśpiewać 
i powspominać miniony czas. 

Sylwia Grzebień 

Zabawki kształtują, uczą nowe pokolenia...
W ostatnim czasie, pragnąc kupić zabawkę 

dla kilkuletniego dziecka zostałam zaszokowa-
na  tzw. „zabawkami na czasie”. Pomimo, iż półki 
sklepowe wypełnione są po brzegi, dokonanie za-
kupu okazało się prawdziwym wyzwaniem. Po-
mijając aspekt cen, które przyprawiają człowieka  
o zawrót głowy, zostałam porażona brzydotą niektó-
rych z nich i wszechobecnymi upiornymi motywami.

Zaczełam zastanawiać się nad zmianami jakie zaszły 
na przestrzeni lat, jak bardzo zmienił się świat dziecka. 
Conajmniej dziwna wydaje mi się akceptacja społeczeń-
stwa, na ofertę przepełnioną upiornymi gadżetami, 

UŚMIECHNIĘTA PIELGRZYMKA 
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INTENCJE 

10.10.2014 Piątek     
16.00 Rudnik: Za ++ Adolfa Hanzel, ojców Joannę i Francisz-

ka, zięcia Stanisława, Antoniego Żyłę, 2 żony, ++ z rodzin 
Tomica - Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

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

11.10.2014 Sobota
   8.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziadków  

z obu stron, ++ wujka Ottona i Andrzeja Zelik.
 16.30 Różaniec
 17.00 Z okazji 40 rocznicy pożycia małżeńskiego Jadwigi  

i Stefana oraz 60 urodzin Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej.  

12.10.2014   XXVIII  NIEDZIELA ZWYKŁA 
  7.30 Za + Ludmiłę Pupek w 11 rocznicę śmierci, + córkę 

Janinę.
  9.30 Rudnik: Za ++ Karola, Helenę Szajter, Józefa, Marię 

Szajter, Rudolfa, Stefanię Bijok, Stanisławę Grubka, 
Zbigniewa Krótki, Agnieszkę, Franciszka Kroczek; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ Wincentego Bortel w 70 rocznicę śmierci, żonę 
Annę, Józefa, Amalię Kwiczala, synów Jana i Józefa, 
Karola, Justynę Węglarzy, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.00 Nabożeństwo Fatimskie – zakończenie
17.00 W 50 urodziny Elżbiety z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  
i opiekę Opatrzności Bożej.

13.10.2014 Poniedziałek Wspomnienie Bł. 
Honorata Koźmińskiego, prezbitera

  8.00 +Piotr Kisiała - od sąsiada
16.30 Różaniec 
17.00  Za ++ Marię Wawrzyczek, syna Jana, ++ z rodziny.
14.10.2014 Wtorek  
  8.00   Za + Stanisława w rocznicę śmierci, ++ z rodziny. 
16.30 Różaniec 
17.00 Za + męża Józefa Pala, ++ z rodzin Pala, Stoszek, Żyła  

i Kuc; domostwo do Opatrzności Bożej

15.10.2014 Środa Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, 
dziewicy i doktora Kościoła 

16.00 Rudnik: Za ++ Amalię Bijok w 8 rocznicę śmierci, 
męża Edwarda.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ rodziców Marię Walnik i Bolesława Żyła, brata 

Bronisława oraz ojca Franciszka Wawrzyczka; za do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

16.10.2014 Czwartek Wspomnienie Św.  Jadwigi Śląskiej   
16.30 Różaniec
17.00  1. Za ++ ojców Józefa Żyła i Józefa Stoszek, dziadków 

z obu stron, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2.  W 10 rocznicę ślubu Gabrieli i Damiana oraz uro-
dzin Gabrieli z prośbą o Boże błogosławieństwo na dal-
sze lata.

21.00 Apel Jasnogórski
17.10.2014 Piątek Wspomnienie Św. Ignacego 

Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
16.00 Rudnik: Za ++ Bolesława Zahraj, żonę Annę, siostrę Elż-

bietę, szwagra Leopolda, ++ rodziców.
16.30 Różaniec
17.00  Msza św. szkolna:  Za ++ Stanisława Dalach, jego rodzi-

ców, Emilię, Franciszka i Jana Grzybek; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

03.10.2014 I Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Gustawa Wawrzyczek, żonę Otylię, cór-

kę Lidię, ++ rodziców Jana i Marię Wawrzyczek.
16.30 Różaniec 
17.00 Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo w rodzinie Hanzel.
04.10.2014 I Sobota  Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Ser-

cu Najświętszej Maryi Panny.
13.00 Ślub rzym. - kat.: Aleksandra Szypuła - Michał Gadaj
15.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie dla Bożeny z okazji 40 uro-
dzin i syna Macieja z okazji 17 urodzin. 

16.30 Różaniec   
17.00  Za ++ Anielę Urbaniec w 10 rocznicę śmierci, męża 

Tadeusza, Stanisława Mołek, ++ z rodzin Urbaniec, 
Konig, Mołek oraz za domostwo do Opatrzności 
Bożej.  

05.10.2014 XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  7.30 1.  Za ++ Franciszka Wawrzyczek, syna Bronisława, rodzi-

ców Józefa, Emilię Pupek, Franciszka, Justynę Wawrzyczek, 
wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 
2. +Jadwiga Chrobak - od Marii Mikler

  9.30 Rudnik:  Za + Bartłomieja Machej w rocznicę śmierci.
11.00 1.  Za ++ rodziców Albinę, Józefa Bijok, męża Alfreda 
 Bąkowskiego, ++ z rodzin Bijok, Bąkowski, Durczok 
 oraz o opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.
 2. Za ++ Elżbietę, Stanisława Majchrzak, rodziców, córkę 

Helenę, + zięcia Bronisława, + Bogusława.
16.30 Różaniec 
17.00 1. Za ++ Józefa Swobodę w 18 rocznicę śmierci, rodzi-

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

 2. Za + Eugeniusza Waligórskiego - od brata Kazimierza            
z rodziną.

06.10.2014 Poniedziałek  
  8.00 Za + Zofię Machej - od VII Róży Żywego Różańca. 
16.30 Różaniec   
17.00 Za ++ Józefa, Teresę Gremlik, ++ rodziców i rodzeństwo         

z obu stron.

07.10.2014 Wtorek Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej  

  8.00 Za ++ Filipinę i Antoniego Felińskich, ++ rodzeństwo  
i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Różaniec
17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Weroniki            
z okazji urodzin.

08.10.2014 Środa  
16.00 Rudnik:   Za ++ rodziców Ludwika i Małgorzatę Miko-

łajczyk, dziadków z obu stron, Ludwika, Marię Wawrzy-
czek, Karola, Marię Gabzdyl oraz za całe domostwo do 
Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec  
17.00 Za ++ Jana, Marię Stoszek, Józefa Pala, Henryka i Bole-

sława Wątroba, ++ dziadków. 

09.10.2014 Czwartek Wspomnienie Bł. Wincentego 
Kadłubka, biskupa

16.30 Różaniec 
17.00 1.  Za ++ rodziców Zofię, Jana Gremlik.         
 2.  Za + ojca Stanisława Golasowskiego w 1 rocznicę 

śmierci oraz dziadków Józefa i Emilię - ofiarowana od 
Iwony.
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18.10.2014 Sobota  Święto Św. Łukasza, Ewangelisty
  8.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Tadeusza w 60 
rocznicę pożycia małżeńskiego.

15.00 Ślub rzym. - kat.: Paulina Sufa - Jakub Drzazga
16.30 Różaniec   
17.00 Z okazji 30 urodzin Bernadety z podziękowaniem za 

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

19.10.2014  XXIX   NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30 Za ++ Alojzego Gospodarczyka w 22 rocznicę śmierci, 

jego matkę i brata, Stefanię, Franciszka i Marcina Gabz-
dyl; dusze w czyśćcu cierpiące.

  9.30 Rudnik: 1. Z okazji 30 rocznicy ślubu Janiny i Leona               
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej.

 2. W 80 rocznicę urodzin Heleny z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Opatrzności Bożej                
i zdrowie na dalsze lata życia.  

11.00 Dziękczynna -  z okazji 80 urodzin Franciszki z prośbą             
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

16.30 Różaniec   
17.00 Za ++ Edwarda i Leopolda, ++ Genowefę i Józefa Gaw-

łowski,    ++ z rodziny.
20.10.2014  Poniedziałek Wspomnienie Św. Jana 

Kantego, prezbitera, patrona diecezji
  8.00 
16.30 Różaniec
17.00  Za ++ Bronisławę Glajcar, jej męża i syna Jana oraz za          

++ z rodzin Glajcar i Białek, dusze w czyśćcu cierpiące.
21. 10.2014 Wtorek Wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, 

biskupa   
  8.00 Za ++ Stefanię, Wincentego Żyła, syna Jana, Helenę, 

Erwina Herman, ++ z rodziny; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

16.30 Różaniec 
17.00 1.  Za ++ Jerzego Szebesta, Kazimierza Blusiewicza, du-

sze w czyśćcu cierpiące.
 2.  Z okazji urodzin Marcina z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo             
i zdrowie.

22.10.2014 Środa Wspomnienie Św. Jana Pawła II, 
papieża 

16.00 Rudnik:  Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Różańco-
wej       z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o dalszą opiekę dla czcicieli Różańca św. i ich rodzin oraz 
o radość wieczną dla zmarłych.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Emilię i Gustawa Bijok, synową Grażynę, Mariana 

Kocur, Marię Szymeczek, 2 mężów, ++ wszystkich Księ-
ży, którzy pracowali w naszej Parafii oraz za domostwo 
do Opatrzności Bożej.

23.10.2014 Czwartek
16.30 Różaniec  
17.00 1. Za ++ Zofię Handzel, męża Alojzego, syna Teofila, 

dziadków Mateusza i Justynę Handzel, Antoniego Żyłę,           
2 żony, ++ dziadków Szuster, wszystkich ++ z tych ro-
dzin, dusze w czyśćcu cierpiące.

 2.  Za ++ Edwarda Jurgałę, rodziców, ++ Czesławę i Ta-
deusza Kocur, ich synów Mariana i Józefa, ++ z rodzin 
Jurgała i Kocur.

24.10.2014 Piątek 
16.00 Rudnik: Za ++ Leopolda Żyłę w 27 rocznicę śmierci, 

Olgę Krzempek w 7 rocznicę śmierci, męża Józefa, Zo-

fię Czakon, Walentego Nocoń. 
16.30 Różaniec
17.00 Msza św. szkolna:  Za ++ mamę Marię Szajter, dziadków 

Annę i Ferdynanda Bierski, Marię i Józefa Szajter, Ger-
trudę i Jana Gawełczyk, Kunegundę i Henryka Wierzgoń.

25.10.2014 Sobota    
  8.00  Za ++ Helenę Mitas w 5 rocznicę śmierci, rodziców, bra-

ta, ++ Bronisława, Alojzego, Annę i Józefa Stuchlik, całe 
++ pokrewieństwo.

16.30 Różaniec
17.00  1. Za ++ Eugeniusza Jurgałę, jego rodziców Emila i Elż-

bietę, Annę i Jana Kabiesz. 
 2. Za ++ Rozalię Majchrzak, rodziców z obu stron, dusze         

w czyśćcu cierpiące.
26.10.2014  NIEDZIELA    -   UROCZYSTOŚĆ  

ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 
WŁASNEGO

  7.30  Za + Zofię Żyła w 2 rocznicę śmierci, ++ jej rodziców 
Agatę i Stanisława Undas, Alojzego, Marię Żyła, + Pawła 
Zawadę. 

  9.30 Rudnik: 1.  Za ++ rodziców Helenę, Adama Parchań-
skich, dziadków z obu stron; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

 2. Z okazji 50 urodzin Heleny z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.

11.00 CHRZTY - ROCZKI
16.30 Różaniec 
17.00 1. Za ++ Mateusza Gremlik, Dorotę Wróbel, ++ z rodziny.
 2. + Zofia Berek - od pracowników zakładu fryzjerskiego 

w Skoczowie.
27.10.2014 Poniedziałek
   8.00   
16.30 Różaniec    
17.00  Z okazji 18 urodzin Kamila z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie w dorosłym 
życiu.

28.10.2014 Wtorek Święto Świętych Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza

  8.00  Za + Zofię Berek - od rodzin Ignacek i Machej z Hażla-
cha.

16.30 Różaniec
17.00 Za + Ernestynę Tomica w 2 rocznicę śmierci, ++ rodzi-

ców, teściów; domostwo do Opatrzności Bożej.
29.10.2014 Środa
16.00 Rudnik: 1.  Za + Helenę Parchańską w 8 rocznicę śmier-

ci, ++ jej rodziców i teściów.
 2. Za + Zofię Machej - od Anny Wawrzyczek z rodziną.
16.30 Różaniec
17.00 Za + męża Józefa Foltyn w 11 rocznicę śmierci, ++ ro-

dziców, teściów, wszystkich ++ z rodzin Foltyn i Żyła; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

30.10.2014  Czwartek
16.30 Różaniec
17.00 1.  Za ++ Helenę, Erwina Herman, Zofię, Franciszka 

Machej, syna Alojzego, ++ z rodziny.
 2. Za ++ Władysława Biegun, Małgorzatę Machnik, 

wszystkich ++ z rodzin Machnik, Biegun, Malik i Prus.
31.10.2014 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Tomicę, żonę Joannę, Jana 

Parchańskiego, żonę Stefanię, córkę Helenę.
16.30 Różaniec
17.00 1. Za + Zofię Machej - 6  tygodni po śmierci.
 2. Za + Józefa Kwiczala, ++ jego rodziców Amalię i Józefa. 
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10.10.2014 Piątek     
16.00 Rudnik: Za ++ Adolfa Hanzel, ojców Joannę i Francisz-

ka, zięcia Stanisława, Antoniego Żyłę, 2 żony, ++ z rodzin 
Tomica - Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

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

11.10.2014 Sobota
   8.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziadków  

z obu stron, ++ wujka Ottona i Andrzeja Zelik.
 16.30 Różaniec
 17.00 Z okazji 40 rocznicy pożycia małżeńskiego Jadwigi  

i Stefana oraz 60 urodzin Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej.  

12.10.2014   XXVIII  NIEDZIELA ZWYKŁA 
  7.30 Za + Ludmiłę Pupek w 11 rocznicę śmierci, + córkę 

Janinę.
  9.30 Rudnik: Za ++ Karola, Helenę Szajter, Józefa, Marię 

Szajter, Rudolfa, Stefanię Bijok, Stanisławę Grubka, 
Zbigniewa Krótki, Agnieszkę, Franciszka Kroczek; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ Wincentego Bortel w 70 rocznicę śmierci, żonę 
Annę, Józefa, Amalię Kwiczala, synów Jana i Józefa, 
Karola, Justynę Węglarzy, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.00 Nabożeństwo Fatimskie – zakończenie
17.00 W 50 urodziny Elżbiety z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  
i opiekę Opatrzności Bożej.

13.10.2014 Poniedziałek Wspomnienie Bł. 
Honorata Koźmińskiego, prezbitera

  8.00 +Piotr Kisiała - od sąsiada
16.30 Różaniec 
17.00  Za ++ Marię Wawrzyczek, syna Jana, ++ z rodziny.
14.10.2014 Wtorek  
  8.00   Za + Stanisława w rocznicę śmierci, ++ z rodziny. 
16.30 Różaniec 
17.00 Za + męża Józefa Pala, ++ z rodzin Pala, Stoszek, Żyła  

i Kuc; domostwo do Opatrzności Bożej

15.10.2014 Środa Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, 
dziewicy i doktora Kościoła 

16.00 Rudnik: Za ++ Amalię Bijok w 8 rocznicę śmierci, 
męża Edwarda.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ rodziców Marię Walnik i Bolesława Żyła, brata 

Bronisława oraz ojca Franciszka Wawrzyczka; za do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

16.10.2014 Czwartek Wspomnienie Św.  Jadwigi Śląskiej   
16.30 Różaniec
17.00  1. Za ++ ojców Józefa Żyła i Józefa Stoszek, dziadków 

z obu stron, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2.  W 10 rocznicę ślubu Gabrieli i Damiana oraz uro-
dzin Gabrieli z prośbą o Boże błogosławieństwo na dal-
sze lata.

21.00 Apel Jasnogórski
17.10.2014 Piątek Wspomnienie Św. Ignacego 

Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
16.00 Rudnik: Za ++ Bolesława Zahraj, żonę Annę, siostrę Elż-

bietę, szwagra Leopolda, ++ rodziców.
16.30 Różaniec
17.00  Msza św. szkolna:  Za ++ Stanisława Dalach, jego rodzi-

ców, Emilię, Franciszka i Jana Grzybek; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

03.10.2014 I Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Gustawa Wawrzyczek, żonę Otylię, cór-

kę Lidię, ++ rodziców Jana i Marię Wawrzyczek.
16.30 Różaniec 
17.00 Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo w rodzinie Hanzel.
04.10.2014 I Sobota  Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Ser-

cu Najświętszej Maryi Panny.
13.00 Ślub rzym. - kat.: Aleksandra Szypuła - Michał Gadaj
15.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie dla Bożeny z okazji 40 uro-
dzin i syna Macieja z okazji 17 urodzin. 

16.30 Różaniec   
17.00  Za ++ Anielę Urbaniec w 10 rocznicę śmierci, męża 

Tadeusza, Stanisława Mołek, ++ z rodzin Urbaniec, 
Konig, Mołek oraz za domostwo do Opatrzności 
Bożej.  

05.10.2014 XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  7.30 1.  Za ++ Franciszka Wawrzyczek, syna Bronisława, rodzi-

ców Józefa, Emilię Pupek, Franciszka, Justynę Wawrzyczek, 
wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 
2. +Jadwiga Chrobak - od Marii Mikler

  9.30 Rudnik:  Za + Bartłomieja Machej w rocznicę śmierci.
11.00 1.  Za ++ rodziców Albinę, Józefa Bijok, męża Alfreda 
 Bąkowskiego, ++ z rodzin Bijok, Bąkowski, Durczok 
 oraz o opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.
 2. Za ++ Elżbietę, Stanisława Majchrzak, rodziców, córkę 

Helenę, + zięcia Bronisława, + Bogusława.
16.30 Różaniec 
17.00 1. Za ++ Józefa Swobodę w 18 rocznicę śmierci, rodzi-

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

 2. Za + Eugeniusza Waligórskiego - od brata Kazimierza            
z rodziną.

06.10.2014 Poniedziałek  
  8.00 Za + Zofię Machej - od VII Róży Żywego Różańca. 
16.30 Różaniec   
17.00 Za ++ Józefa, Teresę Gremlik, ++ rodziców i rodzeństwo         

z obu stron.

07.10.2014 Wtorek Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej  

  8.00 Za ++ Filipinę i Antoniego Felińskich, ++ rodzeństwo  
i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Różaniec
17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Weroniki            
z okazji urodzin.

08.10.2014 Środa  
16.00 Rudnik:   Za ++ rodziców Ludwika i Małgorzatę Miko-

łajczyk, dziadków z obu stron, Ludwika, Marię Wawrzy-
czek, Karola, Marię Gabzdyl oraz za całe domostwo do 
Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec  
17.00 Za ++ Jana, Marię Stoszek, Józefa Pala, Henryka i Bole-

sława Wątroba, ++ dziadków. 

09.10.2014 Czwartek Wspomnienie Bł. Wincentego 
Kadłubka, biskupa

16.30 Różaniec 
17.00 1.  Za ++ rodziców Zofię, Jana Gremlik.         
 2.  Za + ojca Stanisława Golasowskiego w 1 rocznicę 

śmierci oraz dziadków Józefa i Emilię - ofiarowana od 
Iwony.
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –   środa - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 15.30
Młodzież – piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca o 
godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

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

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

Odwiedziny Chorych – w I sobotę  
tj. 4 padziernika od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, ks. Piotr Bratek, Anna Matuszek, Józef Żyła,    
                                           Sylwia Grzebień, Lidia Wajdzik. Tadeusz Machej, Irena Hanzel, Dorota Klimosz.
Adres Redakcji:     43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
03.X.  –   Babilon  - piątek  

 ul. Skoczowska  2, 6, 8, 3, 5 
 ul. Katowicka   13
 10. X.  -   Babilon    -  piątek
 ul.  Graniczna   7, 9, 19, 
 ul.  Ks. Olszaka  86,  92
 17. X.  -   Babilon  - piątek
 ul. Ks. Olszaka  84, 80,  82, 78, 64 
 ul. Młyńska 14, 18

24. X   -   Łubowiec   -  piątek
 ul. Długa  40, 44, 48, 50, 52 

31. X.  -   Łubowiec -  piątek
 ul. Długa 47, 54, 57, 65, 73 
  ul. Ogrodowa 18

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
07.10. – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej
09.10. –  wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, 

biskupa
13.10. – wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, 

prezbitera 
? – 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 diecezji
21.10. – wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, biskupa
22.10. – wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża
26.10. – uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła 

Własnego
28.10. – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza 
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –   środa - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 15.30
Młodzież – piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca o 
godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

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

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

Odwiedziny Chorych – w I sobotę  
tj. 4 padziernika od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, ks. Piotr Bratek, Anna Matuszek, Józef Żyła,    
                                           Sylwia Grzebień, Lidia Wajdzik. Tadeusz Machej, Irena Hanzel, Dorota Klimosz.
Adres Redakcji:     43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
03.X.  –   Babilon  - piątek  

 ul. Skoczowska  2, 6, 8, 3, 5 
 ul. Katowicka   13
 10. X.  -   Babilon    -  piątek
 ul.  Graniczna   7, 9, 19, 
 ul.  Ks. Olszaka  86,  92
 17. X.  -   Babilon  - piątek
 ul. Ks. Olszaka  84, 80,  82, 78, 64 
 ul. Młyńska 14, 18

24. X   -   Łubowiec   -  piątek
 ul. Długa  40, 44, 48, 50, 52 

31. X.  -   Łubowiec -  piątek
 ul. Długa 47, 54, 57, 65, 73 
  ul. Ogrodowa 18

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
07.10. – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej
09.10. –  wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, 

biskupa
13.10. – wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, 

prezbitera 
? – 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 diecezji
21.10. – wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, biskupa
22.10. – wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża
26.10. – uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła 

Własnego
28.10. – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza 



Msza Żniwna w Rudniku


