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Jan Paweł II był człowiekiem różańca,  
a cały Jego pontyfikat był nim przepełniony aż po brzegi

Wypowiedzi Papieża nieustannie kierowały naszą uwagę ku modlitwie różańcowej, a każda podróż 
apostolska Jana Pawła II miała choć jeden silny akcent związany z różańcem. W pierwsze soboty miesiąca 
dzięki transmisjom Radia Watykańskiego cały świat mógł odmawiać różaniec wspólnie z Ojcem Świętym. 

JAN PAWEŁ II BYŁ CZŁOWIEKIEM RÓŻAŃCA

Każdy październik - miesiąc różańcowy - stanowił 
dla Jana Pawła II okazję, by przypominać wiernym 
o roli różańca i o jego potędze. Jan Paweł II każdemu, 
kto się z nim spotkał, wkładał do ręki swój osobisty 
upominek - był to zawsze różaniec. Papież przełomu 
tysiącleci był również autorem bardzo ważnego do-
kumentu poświęconego w całości różańcowi.  Jest 
nim Rosarium Virginis Mariae, którym Ojciec Święty 
ogłosił rozpoczęcie Roku Różańca (16 października 
2002 - 16 października 2003). Więcej, Jan Paweł II 
jako pierwszy w historii zaproponował reformę  
różańca: zalecił jego pogłębienie biblijne, związał 
go z kontemplacją „ikon”, wprowadził nową część 
różańca - tajemnice światła.

Przyjrzyjmy się wypowiedziom Ojca Świętego o tej 
wielkiej i cudownej modlitwie.

Październik jest bowiem tym miesiącem, w ciągu 
którego cały Kościół szczególnie modli się na różańcu.

Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Prze-
dziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi 
zarazem. Powtarzamy w niej wielokrotnie te słowa, 
które Maryja usłyszała z ust Archanioła i z ust swej 
krewnej, Elżbiety. Do tych słów dołącza się cały Kościół. 
Można powiedzieć, że różaniec staje się modlitewnym 
komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Va-
ticanum II „Lumen gentium”, mówiącego o przedziwnej 
obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. 
Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego 
(„Ave Maria”) przesuwają się przed oczyma naszej duszy 
główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają 
się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych 
i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem 
poprzez - można by powiedzieć - serce Jego Matki.

Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce 
nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które skła-
dają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, 
ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, 
zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których 
najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta 
modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla czło-
wieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie, 
wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza 
Boga do naszego życia. (3 września 1983 r.)

Różaniec. Ta modlitwa jest jeszcze dzisiaj dla bardzo 
wielu ludzi znakiem i środkiem nawiązania najbardziej 

intymnej więzi z Chrystusem. W czasach trudnych, 
w udręczeniu, w samotności, w chorobie, w obliczu 
śmierci człowiek zawsze znajdował w różańcu pociechę, 
umocnienie i nowe siły. (2 maja 1987 r.)

Weźmy znowu do rąk najdrożsi Bracia i Siostry,  
różaniec, aby wyrazić naszą cześć dla Maryi, aby nauczyć 
się od Niej, jak być pilnym uczniem Boskiego Mistrza, 
aby wyprosić Jej niebieską opiekę tak w naszych codzien-
nych potrzebach, jak i przy wielkich problemach, które 
nękają Kościół i całą ludzkość. (25 października 1987 r.)

Drodzy Bracia i Siostry, odmawiajcie codziennie 
różaniec. Gorąco proszę pasterzy, by odmawiali i uczyli 
odmawiania różańca w swoich chrześcijańskich wspól-
notach. Aby każdy umiał wiernie i odważnie wypełniać 
obowiązki swojego stanu, pomóżcie Ludowi Bożemu 
powrócić do codziennego odmawiania różańca, do tej 
przemiłej rozmowy dzieci z Matką, którą przyjmują 
w swoim domu. (1 października 1997 r.)

Różaniec w Kościele Parafialnym przez cały 
miesiąc październik 16.30,

w Kaplicy w Rudniku środa, piątek 15.30
 

ks. Proboszcz
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KTO CIĘ WYMALUJE TAK PIĘKNYM?

Peregrynująca po diecezji bielsko-żywieckiej kopia słynącego łaskami obrazu „Jezu, ufam Tobie” Adolfa 
Hyły z 1944 roku, to najbardziej znana wersja wizerunku Jezusa Miłosiernego. Tymczasem historia tego ma-
lowidła sięga początku lat 30. ubiegłego wieku, czyli do pierwszych objawień św. Faustyny, a jej niezwykłość 
polega na tym, że jej współautorem jest... sam Chrystus.

A FAUSTYNA PŁAKAŁA
Był wieczór, 22 lutego 1931 r. Siostra Faustyna od sześciu lat prze-

bywała w zakonie, a niemal od roku w klasztorze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Wróciła właśnie do celi po kolacji 
i wieczornej modlitwie. Nagle zobaczyła Jezusa ubranego w białą szatę. 
„Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty 
na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły  dwa wielkie 
promienia, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam 
się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką - 
pisała w Dzienniczku. - Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz 
według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby 
ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. (Dz. 47).

   Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję 
także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie 
w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz. 48).

KTO CIĘ WYMALUJE TAK PIĘKNYM?
To nie było pierwsze spotkanie Faustyny z Jezusem. Widziała go już 

wcześniej, kiedy przynaglał  ją do wstąpienia do klasztoru czy innym 
razem, podczas mistycznych objawień. Były to jednak prywatne prze-
życia; teraz Jezus powierzył jej konkretne zadanie, o którym musiała 
komuś opowiedzieć: namalowanie obrazu, a później ustanowienie 
święta Miłosierdzia Bożego i założenie nowego zgromadzenia. Pisze 
o tym szeroko Ewa K. Czaczkowska w książce „Siostra Faustyna. Bio-
grafia Świętej”. Faustyna długo borykała się z niezrozumieniem. Sama 
malować nie umiała, inni jej nie dowierzali. „Wszystko było jeszcze do 
zniesienia. Ale kiedy Pan zażądał, abym malowała ten obraz, już teraz 
naprawdę zaczynają mówić i patrzeć na mnie jak na jakąś histeryczkę 
i fantastyczkę” (Dz. 125) - tak pisała o doświadczeniach z 1931 r.

Dopiero po kilku latach, na placówce w Wilnie, znalazła stałego 
spowiednika, który potraktował ją poważnie. Był nim ks. Michał So-
poćko. Ks. Sopoćko mieszkał w budynku kapelanii sióstr wizytek, gdzie 
swą pracownię miał znany wtenczas malarz Eugeniusz Kazimirowski. 
Jemu powierzył malowanie Jezusa. Kazimirowski zasłynął jako autor 
portretów, pejzaży i obrazów religijnych. Ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie, był nauczycielem w seminarium nauczycielskim 
i dekoratorem w wileńskich teatrach. 

Po raz pierwszy Faustyna pojawiła się w pracowni Kazimirowskie-
go 2 stycznia 1934 r. „Podczas wizyt siostra Faustyna musiała nieraz 
okazywać niezadowolenie, bo Kazimirowski kilkakrotnie poprawiał 
obraz. Aby zgodnie ze wskazówkami uchwycić postawę Jezusa, poprosił 
nawet księdza Sopoćkę, by pozował ubrany w albę. Po latach (...) stało 
się to nawet powodem zarzutów, że Jezus na obrazie stoi jak ksiądz 
Sopoćko podczas odprawiania mszy św.” - pisze Ewa. K. Czaczkowska. 
Pracownia Kazimirowskiego znajdował się na ul. Rossy 2. Tam zakonni-
ca wyjaśniała, jak powinien wyglądać Chrystus, tłumaczyła znaczenie 
promieni wydobywających się z niewidzialnego serca Jezusa. Przeka-
zała malarzowi słowa Pana: „Te dwa promienia oznaczają krew i wodę 
- blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony 
promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły 
z wnętrzności miłosierdzia mego wówczas, kiedy konające serce moje 

KTO CIĘ WYMALUJE TAK PIĘKNYM?

zostało włócznią otwarte na krzyżu. 
Te promienie osłaniają dusze przed 
zagniewaniem Ojca mego (Dz. 299).

Obraz był ukończony w połowie 
1934 r. Faustynie nie podobał się. 
Napisała w Dzienniczku: „Zaraz 
udałam się do kaplicy i napłakałam 
się bardzo. Rzekłam do Pana: Kto 
Cię wymaluje tak pięknym, jakim 
jesteś? Wtem usłyszałam takie sło-
wa: Nie w piękności farby ani pędzla 
jest wielkość tego obrazu, ale w łasce 
mojej” (Dz. 313). 

Większość dorobku Kazimirow-
skiego przepadła podczas drugiej 
wojny światowej. Obraz „Jezu, ufam 
Tobie” cudem przetrwał , a dziś 
można go oglądać w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Wilnie (Ko-
ściół  Świętej Trójcy). 

Eugeniusz Kazimirowski
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JEZUS NA ŁĄCE
Pod koniec lat 30. kult Miłosierdzia Bożego zaczął nabierać roz-

machu, głównie za sprawą ks. Michała Sopoćki. Objawienia siostry 
Faustyny, choć jeszcze długo nie były zatwierdzone przez Kościół, 
sprawiły, że do Łagiewnik zaczęło przyjeżdżać coraz więcej osób. 
Do kaplicy klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 
przychodził też Adolf Hyła, czterdziestodwuletni nauczyciel prac 
ręcznych w krakowskim gimnazjum, niedoszły filozof i prawnik, 
uczeń rysunku w pracowni Jacka Malczewskiego. Hyła zapropono-
wał siostrom, że namaluje obraz Miłosierdzia Bożego jako wotum 
za ocalenie z rąk gestapo. 

Pierwszy obraz „Jezu, ufam Tobie” powstał już w 1943 roku. Nie 
pasował jednak rozmiarami do wielkości ołtarza. Hyła namalował 
drugi obraz, ale i w tym, na prośbę sióstr, poprawił kilka szczegółów: 
zbyt semickie rysy twarzy Jezusa, czarne włosy, przejrzystą suknię 
i surowe spojrzenie. Tłem obrazu były ukwiecone łagiewnickie łąki. 
Obraz został poświęcony 16 kwietnia 1944 r. i zawisł w bocznym 
ołtarzu, po lewej stronie kaplicy. W 1954 roku, pod wpływem 
licznych zarzutów, m.in. zarzutu nieewangeliczności wysuwanego 
przez biskupów, Hyła przemalował tło obrazu, zastępując kwitnące 
łąki kamienną posadzką. Nawiązał w ten sposób do wydarzenia 
z Ewangelii św. Jana, tj. momentu ukazania się Zmartwychwsta-
łego uczniom w Wieczerniku, kiedy pokazał im rany i dał władzę 
odpuszczania grzechów. 

Adolf Hyła tak interpretował wizję św. Faustyny: malował Jezu-
sa Miłosiernego na tle kwitnących pól i łąk lub innego krajobrazu 
charakterystycznego dla miejsca, gdzie obraz miał trafić. Takich 
obrazów do śmierci w 1965 r. namalował ponad 200. Kopia obrazu 
Hyły  przedstawiająca Jezusa Miłosiernego idącego przez kwitnącą 
łąkę znajduje się w Kaplicy Najświętszego Sakramentu  kościoła św. 
Marii Magdaleny w Cieszynie.  O interpretacji Adolfa Hyły opowia-
da jego siostrzenica, Elżbieta Szczepaniec-Cięciak: „Przedstawiał 
Pana Jezusa jako „niebiańskiego lekarza”, który idzie przez świat 
uzdrawiając zbolałą ludzkość i darząc ją swoim miłosierdziem. 
Obraz namalowany do krakowskich Łagiewnik przedstawiał z po-
czątku tamtejsze łąki, wzgórza i las. Na skutek ogromnej presji wuj 
przemalował obraz zastępując pejzaż posadzką nawiązującą do 
Wieczernika” (wywiad w tygodniku „Niedziela” nr 3/2014).

W 1954 r. powstał kolejny znany obraz Jezusa Miłosiernego. 
Namalował go prof. Ludomir Ślendziński, rektor Politechniki Kra-
kowskiej, jako pracę konkursową. Konkurs ogłosił sam ks. So-
poćko, który bronił idei wizerunku Jezusa Miłosiernego. Pragnął, 
by powstał obraz, który będzie spełniał wymogi Kościoła. Obraz 
Ślendzińskiego znalazł uznanie w oczach komisji, która zauważyła, 
że można go wykorzystywać jako komentarz poglądowy do liturgii. 
Autor przedstawił w nim Jezusa w podobny sposób, co przed laty 
Kazimirowski. Oczy Zbawiciela spoglądają w dół „jakby z krzyża”, 
jedna dłoń unosi się do błogosławieństwa, druga dotyka serca, 
z którego tryskają promienie. Całość spowija aura ulotnej duchowo-
ści. Płótno Ślendzińskiego wisi dziś w kaplicy Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia na warszawskim Grochowie. 

Mimo walorów artystycznych innych dzieł to właśnie obraz Hyły 
stawał się coraz bardziej popularny. Kopiowany w dziesiątkach eg-
zemplarzy do dziś  trafia do domów i kościołów na całym świecie, 
a wierni za jego pośrednictwem otrzymują łaski. Popularność  tego 
obrazu jest potwierdzeniem słów samego Jezusa: „Nie w piękności 
farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej”.

Krystyna Stoszek  Ludomir Ślendziński

Adolf Hyła 
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KTO CIĘ WYMALUJE TAK PIĘKNYM?

Peregrynująca po diecezji bielsko-żywieckiej kopia słynącego łaskami obrazu „Jezu, ufam Tobie” Adolfa 
Hyły z 1944 roku, to najbardziej znana wersja wizerunku Jezusa Miłosiernego. Tymczasem historia tego ma-
lowidła sięga początku lat 30. ubiegłego wieku, czyli do pierwszych objawień św. Faustyny, a jej niezwykłość 
polega na tym, że jej współautorem jest... sam Chrystus.

A FAUSTYNA PŁAKAŁA
Był wieczór, 22 lutego 1931 r. Siostra Faustyna od sześciu lat prze-

bywała w zakonie, a niemal od roku w klasztorze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Wróciła właśnie do celi po kolacji 
i wieczornej modlitwie. Nagle zobaczyła Jezusa ubranego w białą szatę. 
„Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty 
na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły  dwa wielkie 
promienia, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam 
się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką - 
pisała w Dzienniczku. - Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz 
według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby 
ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. (Dz. 47).

   Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję 
także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie 
w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz. 48).

KTO CIĘ WYMALUJE TAK PIĘKNYM?
To nie było pierwsze spotkanie Faustyny z Jezusem. Widziała go już 

wcześniej, kiedy przynaglał  ją do wstąpienia do klasztoru czy innym 
razem, podczas mistycznych objawień. Były to jednak prywatne prze-
życia; teraz Jezus powierzył jej konkretne zadanie, o którym musiała 
komuś opowiedzieć: namalowanie obrazu, a później ustanowienie 
święta Miłosierdzia Bożego i założenie nowego zgromadzenia. Pisze 
o tym szeroko Ewa K. Czaczkowska w książce „Siostra Faustyna. Bio-
grafia Świętej”. Faustyna długo borykała się z niezrozumieniem. Sama 
malować nie umiała, inni jej nie dowierzali. „Wszystko było jeszcze do 
zniesienia. Ale kiedy Pan zażądał, abym malowała ten obraz, już teraz 
naprawdę zaczynają mówić i patrzeć na mnie jak na jakąś histeryczkę 
i fantastyczkę” (Dz. 125) - tak pisała o doświadczeniach z 1931 r.

Dopiero po kilku latach, na placówce w Wilnie, znalazła stałego 
spowiednika, który potraktował ją poważnie. Był nim ks. Michał So-
poćko. Ks. Sopoćko mieszkał w budynku kapelanii sióstr wizytek, gdzie 
swą pracownię miał znany wtenczas malarz Eugeniusz Kazimirowski. 
Jemu powierzył malowanie Jezusa. Kazimirowski zasłynął jako autor 
portretów, pejzaży i obrazów religijnych. Ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie, był nauczycielem w seminarium nauczycielskim 
i dekoratorem w wileńskich teatrach. 

Po raz pierwszy Faustyna pojawiła się w pracowni Kazimirowskie-
go 2 stycznia 1934 r. „Podczas wizyt siostra Faustyna musiała nieraz 
okazywać niezadowolenie, bo Kazimirowski kilkakrotnie poprawiał 
obraz. Aby zgodnie ze wskazówkami uchwycić postawę Jezusa, poprosił 
nawet księdza Sopoćkę, by pozował ubrany w albę. Po latach (...) stało 
się to nawet powodem zarzutów, że Jezus na obrazie stoi jak ksiądz 
Sopoćko podczas odprawiania mszy św.” - pisze Ewa. K. Czaczkowska. 
Pracownia Kazimirowskiego znajdował się na ul. Rossy 2. Tam zakonni-
ca wyjaśniała, jak powinien wyglądać Chrystus, tłumaczyła znaczenie 
promieni wydobywających się z niewidzialnego serca Jezusa. Przeka-
zała malarzowi słowa Pana: „Te dwa promienia oznaczają krew i wodę 
- blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony 
promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły 
z wnętrzności miłosierdzia mego wówczas, kiedy konające serce moje 

KTO CIĘ WYMALUJE TAK PIĘKNYM?

zostało włócznią otwarte na krzyżu. 
Te promienie osłaniają dusze przed 
zagniewaniem Ojca mego (Dz. 299).

Obraz był ukończony w połowie 
1934 r. Faustynie nie podobał się. 
Napisała w Dzienniczku: „Zaraz 
udałam się do kaplicy i napłakałam 
się bardzo. Rzekłam do Pana: Kto 
Cię wymaluje tak pięknym, jakim 
jesteś? Wtem usłyszałam takie sło-
wa: Nie w piękności farby ani pędzla 
jest wielkość tego obrazu, ale w łasce 
mojej” (Dz. 313). 

Większość dorobku Kazimirow-
skiego przepadła podczas drugiej 
wojny światowej. Obraz „Jezu, ufam 
Tobie” cudem przetrwał , a dziś 
można go oglądać w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Wilnie (Ko-
ściół  Świętej Trójcy). 

Eugeniusz Kazimirowski
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ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

Abyś Dzień Święty święcił
mu wspaniałą ucztę. Wówczas starszy brat obraził 
się na ojca.

Nie ma w Biblii przykazania, by co niedzielę cho-
dzić do kościoła na Mszę św. Skrzętnie przypominają 
nam o tym ci, którzy do kościoła nie chodzą dodając 
często: Bóg jest wszędzie…, nie kradnę…, nikogo nie 
zabiłem… są jednak przykazania ustanowione przez 
Kościół zwane przykazaniami kościelnymi. Warto je 
przypomnieć odnośnie świętowania Dnia Pańskiego. 
Do niedawna obowiązywały te nakazy w takim oto 
brzmieniu: 

1.Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.                       
2. W niedziele i święta we Mszy świętej naboż-

nie uczestniczyć.
Kilka lat temu Episkopat polski połączył te dwa 

przykazania w jedno. Obecnie brzmi ono: „W niedzielę 
i święta uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzy-
mywać się od prac niekoniecznych.” Wypadałoby 
znać wszystkie przykazania kościelne podane przez 
Kościół w aktualnej wersji (zwłaszcza piąte – które 
jest swego rodzaju nowością).

W najdawniejszych czasach apostolskich, po Zesła-
niu Ducha Świętego, pierwsi chrześcijanie gromadzili 
się w niedzielę(na pamiątkę Zmartwychwstania Pana) 
w domach na modlitwie, czytaniu Słowa Bożego i Ła-
maniu Chleba. Już wówczas była to Eucharystia czyli 
Msza św., choć nie miała ona wówczas jeszcze takiej 
oprawy jak dziś. Kościół ustanawiając przykazanie 
świętowania Dnia Pańskiego chce być wierny Tradycji 
apostolskiej i liczy na nasze posłuszeństwo. Kościół 
też wie (bo słucha Ducha Świętego), co jest dobre 
dla człowieka i co może mu zagwarantować wieczne 
szczęście. To Chrystus nauczał: „Kto pożywa Ciało 
Moje i pije Krew Moją, będzie żył na wieki.”

Przez sześć dni w tygodniu staramy się panować 
nad światem (czasem do przesady). Czy nie warto więc 
w dniu siódmym choć trochę zapanować nad sobą ?!

Józef

Cofnijmy się w historii do czasów przedchrześcijań-
skich, kiedy to – jak opisuje Księga Wyjścia – przywódca 
Izraela, narodu wybranego – Mojżesz, w cudowny 
w sposób wyprowadził potomków Abrahama z niewoli 
egipskiej. W czasie wędrówki przez pustynię, u stóp 
góry Synaj, zawarte zostało przymierze między Bo-
giem a narodem izraelskim. Mojżesz ogłosił ludowi 
w imieniu Boga prawo moralne – dziesięć Bożych 
przykazań. Wspomniana Księga Wyjścia wśród wielu 
nakazów, wymienia świętowanie szabatu: „Pamiętaj 
o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz 
pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień 
zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga twego. Nie 
możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy. 
W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, 
morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym 
zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień 
szabatu i uznał go za święty” (Wj20,8-11).

Jeżeli Bóg przez sześć dni pracował, by w siódmym 
odpocząć, to i człowiek powinien Go naśladować. Bóg 
wiedział, co dla człowieka będzie dobre. Jest czas trudu 
i czas odpoczynku, regeneracji sił. Można oczywiście 
odpoczywać nie świętując. Bóg jednak nakazuje, by-
śmy równocześnie z odpoczynkiem świętowali, tzn. 
byśmy sobie uświadomili, że nad naszą pracą, trudem 
jest Bóg; że życie to nie tylko praca; że potrzebujemy 
regeneracji sił fizycznych i  duchowych; że winniśmy 
wyrazić Bogu wdzięczność za dzieła stworzone.

Historycy opisują, jakim szacunkiem Żydzi ota-
czali dzień szabatu. Czekali na ten dzień z radością 
i wszystkie przygotowania przed nadejściem wieczoru 
piątkowego w rodzinie były już poczynione. Szabat 
był wielkim świętowaniem.

Dla nas – chrześcijan – niedziela, jako pamiąt-
ka zmartwychwstania Chrystusa, zastąpiła szabat. 
W centrum niedzieli – Dnia Pańskiego jest Eucharystia, 
przeżywana radośnie wraz ze wspólnotą. Inni ludzie 
są nam do zbawienia potrzebni, a więc świętowanie 
to jest również spotkanie, zarówno 
na Mszy św. jak i przy domowym, 
rodzinnym stole. Staje się to dziś 
coraz trudniejsze, bo coraz trud-
niej znaleźć czas dla ludzi. Niepokoi 
to, że spotkania świąteczne często 
ograniczają się do tego, by załatwić 
interesy i by zapewnić korzyść dla 
siebie. W związku z powyższym 
nasze spotkania są często nerwo-
we. Złodziejem czasu są telewizory 
i komputery. Coraz bardziej chrze-
ścijanie gubią umiejętność i sens 
świętowania. Nie potrafił też świę-
tować radośnie brat (starszy) syna 
marnotrawnego z Ewangelii św. Łu-
kasza. Gdy marnotrawny powrócił 
do ojca, nawrócił się, ojciec zgotował 
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Eucharystia podtrzymuje świat
Eucharystia jest wielkim cudem i wielką tajem-

nicą naszej wiary. Codziennie na ołtarzach całego 
świata w tajemniczy sposób dokonuje się niezwykła 
przemiana - wino zamienia się w Chrystusową Krew, 
a przaśny chleb w Jego święte Ciało. Chrystus jest 
rzeczywiście obecny w każdej cząstce przemienionego 
Chleba i Wina. W każdej cząstce jest cały - jest w niej 
Jego Ciało, Jego Krew, Jego Dusza i Jego Bóstwo.

Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, czujemy smak 
chleba. Jest to jednak inny chleb, niż ten codzienny. 
I choć oczy nasze widzą tylko białą Hostię, wierzymy, 
że w niej jest obecny Jezus.

Człowiek widzi chleb i wino, a wyznaje wiarą Ciało 
i Krew Chrystusa. Jest to misterium Chrystusowej 
obecności w sakramencie ołtarza. Święty Tomasz 
z Akwinu - wielki apostoł Eucharystii- autor wielu 
najpiękniejszych pieśni eucharystycznych do dziś 
śpiewanych wyraża to tak:

„Mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak. Kto się im 
poddaje temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej 
nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się”. Prawda 
o Eucharystii opiera się więc na uwierzeniu Chrystu-
sowi. Czasem ludzie mają trudności z przyjęciem tego 
daru i dlatego Pan Jezus daje dodatkowe znaki, aby 
pouczyć o swojej obecności w Eucharystii.

Oblicza się, że w liczącej ponad dwa tysiące lat 
historii Kościoła wydarzyły się na świecie ponad 
132 cuda eucharystyczne, czyli, że substancja Ciała 
Chrystusa lub Jego Krwi stawała się dostępna zmy-
słami człowieka.

Tak też stało się w Sokółce. Relację o tym wydarze-
niu usłyszałam od siostry Julii Dubowskiej - zakonnicy 
ze Zgromadzenia Służebnic Jezusa w Eucharystii, 
która wówczas pełniła funkcję zakrystianki, a nam 
pielgrzymom z wielkim przejęciem i czcią opowiadała 
o tym cudzie.

Była niedziela 12 października 2008r. Mszę Świętą 
o godzinie 8:30 w kościele pw. św. Antoniego w Sokółce 
celebrował młody wikary ks. Filip Zbrodowski. Pod-
czas rozdzielania Komunii Świętej jednemu z księży 
upadł komunikant. Kapłan w ogóle tego nie zauwa-
żył. Zwróciła mu uwagę dopiero jedna z klęczących 
parafianek. Kapłan podniósł zabrudzony komunikant 
i włożył do specjalnego naczyńka z wodą. Po Mszy 
Świętej siostra wstawiła naczyńko do zamykanego 
sejfu. Spodziewano się, że po tygodniu Hostia rozpuści 
się i wleje się wodę do specjalnego otworu za ołtarz. 
Gdy zajrzała do naczynia... osłupiała. Hostia była już 
częściowo rozpuszczona, ale na środku znajdowało 
się coś, co przypominało żywą krew- jakiś dziwny 
czerwony skrzep. Pokazała to księżom, których to 
zaskoczyło i zaszokowało. Proboszcz Sokólskiej parafii 
ks. Gniedziejko skontaktował się z Kurią w Białym-
stoku, później poproszono o pomoc renomowanych 
światowej sławy naukowców, patomorfologów, którzy 
stwierdzili, że to co pojawiło się na komunikancie nie 
było żadnym skrzepem, żadną krwią, ale... stanowiło 

w całości tkankę mięśnia serca człowieka. I co równie 
niezwykłe- mięśnia w fazie agonalnej.

Nie obyło się bez kontrowersji i różnych zarzu-
tów. Opracowanie protokołu zajęło naukowcom dwa 
tygodnie. Były różnego rodzaju komisje, próbowano 
podważyć wyniki badań. Jednak nie udało się. Na 
korporale jest utrwalone Konające Serce Jezusa.

Od 2 października 2011r. cząstkę Ciała Pańskiego 
można adorować w ramach całodziennej adoracji 
w kaplicy Matki Bożej Różańcowej sokólskiego ko-
ścioła pw. św. Antoniego Padewskiego. Wielkie to było 
przeżycie adorować Jezusa w tym miejscu, gdzie Bóg 
chciał się unaocznić, pokazać w sposób widzialny (choć 
bardzo tajemniczy). Wprawdzie Jezus błogosławio-
nymi nazywa tych „którzy nie widzieli, a uwierzyli” 
(Jn 20,29), ale Bóg miłuje także tych, którzy szukają 
znaków. Bóg czyni cuda zwykle, by umocnić wiarę, 
bądź ją ludziom przywrócić, na nowo dać nadzieję, 
że jest wsród swego ludu.

Na zakończenie przypomnę słowa Jana Pawła II: 
„Zachęcam chrześcijan, by regularnie nawiedzali 
Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie 
ołtarza, ponieważ jesteśmy wszyscy powołani, by 
trwać w nieustannej obecności Bożej dzięki temu, 
który pozostaje z nami aż do końca czasów.

Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem 
Chrystusem obecnym w Eucharystii.

Mamy wiele okazji w naszej parafii do adoracjii 
Najświętszego Sakramentu. Korzystajmy z tej wiel-
kiej łaski. 

Irena
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ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

Abyś Dzień Święty święcił
mu wspaniałą ucztę. Wówczas starszy brat obraził 
się na ojca.

Nie ma w Biblii przykazania, by co niedzielę cho-
dzić do kościoła na Mszę św. Skrzętnie przypominają 
nam o tym ci, którzy do kościoła nie chodzą dodając 
często: Bóg jest wszędzie…, nie kradnę…, nikogo nie 
zabiłem… są jednak przykazania ustanowione przez 
Kościół zwane przykazaniami kościelnymi. Warto je 
przypomnieć odnośnie świętowania Dnia Pańskiego. 
Do niedawna obowiązywały te nakazy w takim oto 
brzmieniu: 

1.Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.                       
2. W niedziele i święta we Mszy świętej naboż-

nie uczestniczyć.
Kilka lat temu Episkopat polski połączył te dwa 

przykazania w jedno. Obecnie brzmi ono: „W niedzielę 
i święta uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzy-
mywać się od prac niekoniecznych.” Wypadałoby 
znać wszystkie przykazania kościelne podane przez 
Kościół w aktualnej wersji (zwłaszcza piąte – które 
jest swego rodzaju nowością).

W najdawniejszych czasach apostolskich, po Zesła-
niu Ducha Świętego, pierwsi chrześcijanie gromadzili 
się w niedzielę(na pamiątkę Zmartwychwstania Pana) 
w domach na modlitwie, czytaniu Słowa Bożego i Ła-
maniu Chleba. Już wówczas była to Eucharystia czyli 
Msza św., choć nie miała ona wówczas jeszcze takiej 
oprawy jak dziś. Kościół ustanawiając przykazanie 
świętowania Dnia Pańskiego chce być wierny Tradycji 
apostolskiej i liczy na nasze posłuszeństwo. Kościół 
też wie (bo słucha Ducha Świętego), co jest dobre 
dla człowieka i co może mu zagwarantować wieczne 
szczęście. To Chrystus nauczał: „Kto pożywa Ciało 
Moje i pije Krew Moją, będzie żył na wieki.”

Przez sześć dni w tygodniu staramy się panować 
nad światem (czasem do przesady). Czy nie warto więc 
w dniu siódmym choć trochę zapanować nad sobą ?!

Józef

Cofnijmy się w historii do czasów przedchrześcijań-
skich, kiedy to – jak opisuje Księga Wyjścia – przywódca 
Izraela, narodu wybranego – Mojżesz, w cudowny 
w sposób wyprowadził potomków Abrahama z niewoli 
egipskiej. W czasie wędrówki przez pustynię, u stóp 
góry Synaj, zawarte zostało przymierze między Bo-
giem a narodem izraelskim. Mojżesz ogłosił ludowi 
w imieniu Boga prawo moralne – dziesięć Bożych 
przykazań. Wspomniana Księga Wyjścia wśród wielu 
nakazów, wymienia świętowanie szabatu: „Pamiętaj 
o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz 
pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień 
zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga twego. Nie 
możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy. 
W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, 
morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym 
zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień 
szabatu i uznał go za święty” (Wj20,8-11).

Jeżeli Bóg przez sześć dni pracował, by w siódmym 
odpocząć, to i człowiek powinien Go naśladować. Bóg 
wiedział, co dla człowieka będzie dobre. Jest czas trudu 
i czas odpoczynku, regeneracji sił. Można oczywiście 
odpoczywać nie świętując. Bóg jednak nakazuje, by-
śmy równocześnie z odpoczynkiem świętowali, tzn. 
byśmy sobie uświadomili, że nad naszą pracą, trudem 
jest Bóg; że życie to nie tylko praca; że potrzebujemy 
regeneracji sił fizycznych i  duchowych; że winniśmy 
wyrazić Bogu wdzięczność za dzieła stworzone.

Historycy opisują, jakim szacunkiem Żydzi ota-
czali dzień szabatu. Czekali na ten dzień z radością 
i wszystkie przygotowania przed nadejściem wieczoru 
piątkowego w rodzinie były już poczynione. Szabat 
był wielkim świętowaniem.

Dla nas – chrześcijan – niedziela, jako pamiąt-
ka zmartwychwstania Chrystusa, zastąpiła szabat. 
W centrum niedzieli – Dnia Pańskiego jest Eucharystia, 
przeżywana radośnie wraz ze wspólnotą. Inni ludzie 
są nam do zbawienia potrzebni, a więc świętowanie 
to jest również spotkanie, zarówno 
na Mszy św. jak i przy domowym, 
rodzinnym stole. Staje się to dziś 
coraz trudniejsze, bo coraz trud-
niej znaleźć czas dla ludzi. Niepokoi 
to, że spotkania świąteczne często 
ograniczają się do tego, by załatwić 
interesy i by zapewnić korzyść dla 
siebie. W związku z powyższym 
nasze spotkania są często nerwo-
we. Złodziejem czasu są telewizory 
i komputery. Coraz bardziej chrze-
ścijanie gubią umiejętność i sens 
świętowania. Nie potrafił też świę-
tować radośnie brat (starszy) syna 
marnotrawnego z Ewangelii św. Łu-
kasza. Gdy marnotrawny powrócił 
do ojca, nawrócił się, ojciec zgotował 



8
Pa

źd
zi

er
ni

k 
 2

01
5 

  A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
SIEDEM LAT TŁUSTYCH…

Siedem lat tłustych…

Bolesnej, miejsce spotkań wspólnoty Apostolstwa Dobrej 
Śmierci, miejsce gromadzenia się także czcicieli Matki 
Bożej, tej która jest znana w Pompejach. Cieszę się, że 
gromadzimy się z okazji dziękczynienia… Tu biskup 
odwołał się  do początku listu św. Pawła do Kolosan.…
ten list zaczyna się od wielkiego dziękczynienia Apo-
stoła. „Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was – odkąd 
usłyszeliśmy o waszej wierze  i o waszej miłości jaką 
żywicie dla wszystkich świętych – z powodu nadziei 
nagrody odłożonej dla was w niebie”. Ile tu odniesień 
do naszego dziękczynienia, ile tu pogłębienia tej naszej 
radości  dziękczynienia, kiedy tu się gromadzimy. Bo 
przecież ci, którzy sięgają po modlitwę różańcową, 
odważają się zanosić prośby na sposób tej nowenny 
pompejańskiej, czyż nie są tymi, którzy wierzą w Jezusa 
Chrystusa. Czyż nie trzeba tej radości  porównać z tą 
Pawłową…Czy wreszcie nie jest to powód do radości, 
podobnej do tej Pawłowej, by cieszyć się z powodu 
nadziei nagrody odłożonej dla nas w niebie. Cieszy się 
Paweł, tak jak cieszymy się my wszyscy, którzy mogliśmy 
modlić się o dobrą śmierć dla kogoś zagubionego, prze-
klinającego Boga, a potem dowiadujemy się o tym, że  
było pojednanie się przed śmiercią, pojednanie z Bogiem, 
pojednanie z rodziną, przeproszenie. Możemy dziękować 
Bogu za to, że dał dobrą śmierć temu człowiekowi, za 
którego się modliliśmy”(-)… 

Najważniejsze wydarzenia dla naszego zbawie-
nia, wcielenie, poczęcie i inne wydarzenia, które są 
ważne dla naszego zbawienia jak śmierć Jezusa, Jego 
Zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego. Ale też 
bardzo wymowny obraz, wielokrotnie kopiowany, 
w którym jeden człowiek jest jakimś płomieniem 
przerażony, a drugi wyciąga go z tych płomieni za 
pomocą nie liny, nie łańcucha, nie jakiegoś drąga, ale 
za pomocą różańca. Wymowny obraz, który mówi 
o tym, że różaniec jest potężną bronią wobec nie-
bezpieczeństw, wobec zagrożenia, wobec uwikłania 
człowieka w grzech zniewolenia. Ale także sposób 
wyciągnięcia człowieka, który oczekuje w tęsknocie 
czyśćca na ostateczne wybawienie. Odmawiamy więc 
różaniec koncentrując się na osobie tego, który jest na-
szym Zbawicielem, koncentrując się na poszczególnych 
tajemnicach naszej wiary, wydarzeniach zbawczych…

Biskup mówił dalej:  Trzeba, byście dając świadec-
two doznanej łaski prowadzili do wiary tych, którzy 
się zagubili, do wiary w Zbawiciela, do prawdziwej 
czci należnej Najświętszej Maryi Pannie. Trzeba by dla 
was, dla innych, aby ta forma modlitwy służyła temu, 
co najlepsze: pojednaniu z Bogiem, dobrej śmierci, zba-

i bogatych przez łaskę u Boga dla tych wiernych, którzy przychodzili, którzy się modlili, którzy słyszeli o tej 
modlitwie, zapragnęli, aby łaska stała się ich udziałem przez to, że wejdą w tą modlitwę, tą nowennę, którą się 
określa jako „nie do odparcia”, to fragment homilii ks. biskupa Romana Pindla, Ordynariusza diecezji 
bielsko-żywieckiej wypowiedzianej 2 września w czasie Mszy św. dziękczynnej sprawowanej pod 
Jego przewodnictwem i w obecności blisko 20 kapłanów, w intencji siódmej rocznicy Nabożeństw 
Pompejańskich w Sanktuarium św. Jana Sarkandra w Skoczowie.  

Dzień dziękczynienia

To był dzień szczególny, wyjątkowy dla wspólnot 
Apostolstwa Dobrej Śmierci, a zarazem czcicieli Matki 
Bożej Królowej Różańca Świętego z Pompejów. Przed 
obliczem  Jezusa Chrystusa i Jego Matki Najświętszej, 
Potężnej Niewiasty Różańcowej, po raz 86 stanęliśmy 
z różańcem w ręku wpatrzeni w krzyż, karmiąc się 
Wolą Bożą z kart Pisma Świętego i posłuszni Ducho-
wi Świętemu... dziękując za  cud, czterogodzinnego 
trwania , każdego 2 dnia miesiąca, na modlitwie (cały 
różaniec – comiesięczna Nowenna, Msza św.) na mo-
dlitwie, w której nieustannie  błagaliśmy i błagamy 
Boga przez serce Maryi, aby  zło, które pojawia się 
w mediach, ustanowionym prawie, w życiu społecznym, 
w rodzinach w naszych sercach zostało pokonane, aby 
zwyciężyła prawda, aby Bóg wyjął każdego człowieka 
z tej pustyni, gdzie odchodzi się od źródła Życia, gdzie  
wymiera pragnienie nieśmiertelności, pokoju i życia 
wiecznego. Dzień dziękczynienia i homilia zapewne 
pozostanie na długo w naszych sercach.

Zanurzmy się jeszcze w fragmentach homilii    
Cieszę się, że gromadzimy się w tym miejscu, które 

jest pobłogosławione przez Boga w bardzo różny sposób 
(-)… Jan Sarkander stąd pochodził, kult tego świętego 
tak bardzo potrzebnego  dzisiejszemu światu, ten kult  
jest nierozerwalnie związany z tym kościołem i tym 
wzgórzem. Drugim znakiem, który jest dla nas bardzo 
znaczący, to błogosławiona dla całej diecezji , a nawet 
dla całej Polski wizyta Jana Pawła II i homilia o sumie-
niu(-)… Pewnie na zawsze już te dwa wielkie wydarzenia: 
narodziny Jana Sarkandra, pobyt Jana Pawła II pozostaną 
ważnymi aktorami, wydarzeniami(-)….Ale także na tej 
mapie pojawia się nowa jakość, miejsce czci Matki Bożej 
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wieniu. Ale także tym sprawom, które są trudne. Ta 
modlitwa pomagała ocalić rodziny zagrożone.. Abyście 
także zwrócili uwagę na potrzeby takie, jak powołania 
kapłańskie i zakonne, potrzeby misyjne. Abyście odkrywali 
potrzebę nieustannej, wiernej modlitwy za kapłanów, 
za osoby poświęcone Bogu. Abyście wypraszali u Boga, 
bogactwo łask na ten czas peregrynacji obrazu Pana 
Jezusa Miłosiernego po naszej diecezji.

 Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego
Od tego dnia jedną z intencji  nabożeństw pompe-

jańskich i Żywego Różańca będzie modlitwa o zbawcze 
owoce peregrynującego  obrazu Miłosierdzia Bożego 
w naszej diecezji – mówił ks. kan. Antoni Dewor, nasz  
proboszcz. Dodał, że pragnieniem wspólnoty ADŚ jest 
nie tylko dziękczynienie za otrzymane łaski, podczas 
minionych siedmiu lat, ale modlitwa wraz z całą 
wspólnotą parafialną za każdą parafię, która będzie 
gościła  obraz Jezusa Miłosiernego. To piękne, że nasza  
parafia stała się poważnym zapleczem modlitewnym 
dla tego ważnego wydarzenia w życiu kościoła. 

Procesja różańcowa  
Po zakończonej Eucharystii w kościele parafial-

nym św. Ap. Piotra i Pawła wyruszyła  procesja, 
którą prowadził ks. Biskup wraz z księżmi. Modli-
twą różańcową  na ustach przeszliśmy na wzgórze 
Kaplicówka do Sanktuarium św. Jana Sarkandra. 
Tu ks. Biskup w adoracyjnej atmosferze odmówił 

litanię ku czci naszego św. Jana Sarkandra i do 
późnych godzin wieczornych trwała modlitwa 
na różańcu.

Pocieszycielko Strapionych
Matko Nasza, Królowo Różańca Świętego, Misjonar-

ko Żywego Słowa, która na zaproszenie tych dwóch 
Wielkich Świętych przyszłaś… zapewnie w pośpiechu, 
w 2008 roku ,na Kaplicówkę z dalekich Pompejów…  
prowadź nas wraz z całym Dworem Niebieskim, abyśmy 
byli pod panowaniem Twojej modlitwy w nas, w na-
szych rodzinach, w naszych wspólnotach, parafiach 
i w naszym narodzie.

    Lidia Wajdzik

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  
– 30.IX.2015 - środa  

   8.00 –  Msza św.
   8.30 -   9.00 -     Świerczyniec, Statek
   9.00 -   9.30 Róża I, II - Holica, Sośnie                   
  9.30 –  10.00 Róża III, IV - Odnóżka, Babilon       
10.00 -  10.30 Róża V, VI - Podkaczok, Wygoda
10.30 -  11.00 Róża VII, VIII   - ul. Dębina, ul. Zamkowa, Karłowiec
11.00 -  11.30 Róża IX, X -  ul. Ks. Olszaka, Ks. Kukli
11.30 -  12.00 Rudnik Centrum
12.00 -  12.30 Rudnik Porzędź
12.30  - 13.00 Rudnik Beresteczko  
13.00 -  13.30 Apostolstwo Dobrej Śmierci, Lewa Strona Piotrówki
13.30 -  14.00 ul. Kościelna, ul. Szkolna
14.00 -  14.30 Os. ,, Karolinka „
14.30 -  15.00 Dzieci Szkoły Podstawowej, Prawa Strona Piotrówki
15.00 -  15.30 Młodzież kl. III Gimnazjum , Pudłowiec, Stawiska
15.30 -  16.00 Dzieci kl. II - I -szo Komunijne, ministranci
16.00 -  16.30 Młodzież gimnazjalna - Oaza młodzieżowa 
16.30 – 17.00 Łubowiec I, Łubowiec II, Parafialna Rada Duszpasterska, 
   Parafianie, którzy nie byli w wyznaczonych godzinach
   Zakończenie Adoracji
17.00  Msza św.
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SIEDEM LAT TŁUSTYCH…

Siedem lat tłustych…

Bolesnej, miejsce spotkań wspólnoty Apostolstwa Dobrej 
Śmierci, miejsce gromadzenia się także czcicieli Matki 
Bożej, tej która jest znana w Pompejach. Cieszę się, że 
gromadzimy się z okazji dziękczynienia… Tu biskup 
odwołał się  do początku listu św. Pawła do Kolosan.…
ten list zaczyna się od wielkiego dziękczynienia Apo-
stoła. „Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was – odkąd 
usłyszeliśmy o waszej wierze  i o waszej miłości jaką 
żywicie dla wszystkich świętych – z powodu nadziei 
nagrody odłożonej dla was w niebie”. Ile tu odniesień 
do naszego dziękczynienia, ile tu pogłębienia tej naszej 
radości  dziękczynienia, kiedy tu się gromadzimy. Bo 
przecież ci, którzy sięgają po modlitwę różańcową, 
odważają się zanosić prośby na sposób tej nowenny 
pompejańskiej, czyż nie są tymi, którzy wierzą w Jezusa 
Chrystusa. Czyż nie trzeba tej radości  porównać z tą 
Pawłową…Czy wreszcie nie jest to powód do radości, 
podobnej do tej Pawłowej, by cieszyć się z powodu 
nadziei nagrody odłożonej dla nas w niebie. Cieszy się 
Paweł, tak jak cieszymy się my wszyscy, którzy mogliśmy 
modlić się o dobrą śmierć dla kogoś zagubionego, prze-
klinającego Boga, a potem dowiadujemy się o tym, że  
było pojednanie się przed śmiercią, pojednanie z Bogiem, 
pojednanie z rodziną, przeproszenie. Możemy dziękować 
Bogu za to, że dał dobrą śmierć temu człowiekowi, za 
którego się modliliśmy”(-)… 

Najważniejsze wydarzenia dla naszego zbawie-
nia, wcielenie, poczęcie i inne wydarzenia, które są 
ważne dla naszego zbawienia jak śmierć Jezusa, Jego 
Zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego. Ale też 
bardzo wymowny obraz, wielokrotnie kopiowany, 
w którym jeden człowiek jest jakimś płomieniem 
przerażony, a drugi wyciąga go z tych płomieni za 
pomocą nie liny, nie łańcucha, nie jakiegoś drąga, ale 
za pomocą różańca. Wymowny obraz, który mówi 
o tym, że różaniec jest potężną bronią wobec nie-
bezpieczeństw, wobec zagrożenia, wobec uwikłania 
człowieka w grzech zniewolenia. Ale także sposób 
wyciągnięcia człowieka, który oczekuje w tęsknocie 
czyśćca na ostateczne wybawienie. Odmawiamy więc 
różaniec koncentrując się na osobie tego, który jest na-
szym Zbawicielem, koncentrując się na poszczególnych 
tajemnicach naszej wiary, wydarzeniach zbawczych…

Biskup mówił dalej:  Trzeba, byście dając świadec-
two doznanej łaski prowadzili do wiary tych, którzy 
się zagubili, do wiary w Zbawiciela, do prawdziwej 
czci należnej Najświętszej Maryi Pannie. Trzeba by dla 
was, dla innych, aby ta forma modlitwy służyła temu, 
co najlepsze: pojednaniu z Bogiem, dobrej śmierci, zba-

i bogatych przez łaskę u Boga dla tych wiernych, którzy przychodzili, którzy się modlili, którzy słyszeli o tej 
modlitwie, zapragnęli, aby łaska stała się ich udziałem przez to, że wejdą w tą modlitwę, tą nowennę, którą się 
określa jako „nie do odparcia”, to fragment homilii ks. biskupa Romana Pindla, Ordynariusza diecezji 
bielsko-żywieckiej wypowiedzianej 2 września w czasie Mszy św. dziękczynnej sprawowanej pod 
Jego przewodnictwem i w obecności blisko 20 kapłanów, w intencji siódmej rocznicy Nabożeństw 
Pompejańskich w Sanktuarium św. Jana Sarkandra w Skoczowie.  

Dzień dziękczynienia

To był dzień szczególny, wyjątkowy dla wspólnot 
Apostolstwa Dobrej Śmierci, a zarazem czcicieli Matki 
Bożej Królowej Różańca Świętego z Pompejów. Przed 
obliczem  Jezusa Chrystusa i Jego Matki Najświętszej, 
Potężnej Niewiasty Różańcowej, po raz 86 stanęliśmy 
z różańcem w ręku wpatrzeni w krzyż, karmiąc się 
Wolą Bożą z kart Pisma Świętego i posłuszni Ducho-
wi Świętemu... dziękując za  cud, czterogodzinnego 
trwania , każdego 2 dnia miesiąca, na modlitwie (cały 
różaniec – comiesięczna Nowenna, Msza św.) na mo-
dlitwie, w której nieustannie  błagaliśmy i błagamy 
Boga przez serce Maryi, aby  zło, które pojawia się 
w mediach, ustanowionym prawie, w życiu społecznym, 
w rodzinach w naszych sercach zostało pokonane, aby 
zwyciężyła prawda, aby Bóg wyjął każdego człowieka 
z tej pustyni, gdzie odchodzi się od źródła Życia, gdzie  
wymiera pragnienie nieśmiertelności, pokoju i życia 
wiecznego. Dzień dziękczynienia i homilia zapewne 
pozostanie na długo w naszych sercach.

Zanurzmy się jeszcze w fragmentach homilii    
Cieszę się, że gromadzimy się w tym miejscu, które 

jest pobłogosławione przez Boga w bardzo różny sposób 
(-)… Jan Sarkander stąd pochodził, kult tego świętego 
tak bardzo potrzebnego  dzisiejszemu światu, ten kult  
jest nierozerwalnie związany z tym kościołem i tym 
wzgórzem. Drugim znakiem, który jest dla nas bardzo 
znaczący, to błogosławiona dla całej diecezji , a nawet 
dla całej Polski wizyta Jana Pawła II i homilia o sumie-
niu(-)… Pewnie na zawsze już te dwa wielkie wydarzenia: 
narodziny Jana Sarkandra, pobyt Jana Pawła II pozostaną 
ważnymi aktorami, wydarzeniami(-)….Ale także na tej 
mapie pojawia się nowa jakość, miejsce czci Matki Bożej 
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W RUDNIKU

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 
w Rudniku

naszej ojczyzny wywołując II Wojnę Światową, a 17 
września, jakby nożem w plecy, Związek Radziecki 
zaatakował nas od wschodu. Wydarzenia te były 
realizacją tzw. Paktu Ribbentrop-Mołotow, który 
zakładał zbrojną agresję, a następnie podział ziem 
polskich na rzecz Niemiec i Związku Radzieckiego. 
Wydarzenie to nazywane jest przez historyków, ale 
nie tylko, IV Rozbiorem Polski. W czasach komuni-
stycznych fakt ten był całkowicie przemilczany. Ks. 
Proboszcz wspominając te mroczne i straszne dzieje 
naszego narodu pokreślił, że wojna to tragedia dla 
całego narodu, a przede wszystkim dla dzieci, bo 
one są najbardziej bezbronne. Zachęcał  też gorliwie 
do modlitwy o pokój na świecie i w naszej ojczyźnie.

Po Mszy Świętej było poświecenie tornistrów 
uczniów klasy pierwszej, a są nimi: Adam Borkowski, 

Dolce far niente – słodkie nic nierobienie dobiegło 
końca. 66 dni wakacji przeleciało niczym mgnienie oka. 
Łatwo się przyzwyczaić do dobrego - jak to niektórzy 
mają w zwyczaju powtarzać, a i praktykować. Czas 
odpoczynku i leniuchowania, ale także aktywnego 
spędzania wolnego czasu odchodzi jakby w niepa-
mięć, choć tak naprawdę to dopiero teraz zacznie się 
wspominanie i docenianie minionego czasu.

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy 
zwyczajnie 1września, we wtorek, o godzinie ósmej 
udziałem we Mszy Świętej w naszym rudnickim Ko-
ściele. Stawili się wszyscy punktualnie. Było nas dużo: 
przedszkolaki, szkolniaki, rodzice, dziadkowie i grono 
pedagogiczne oraz przedstawiciele Naszego Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik i zaproszeni 
goście z Wójtem Gminy Hażlach na czele – Panem 
Grzegorzem Sikorskim.  Ks. Proboszcz Andrzej Wie-
liczka serdecznie przywitał wszystkich. Mówił, że 
dany czas jest darem i zachęcał, aby go jak najlepiej 
wykorzystać dla naszego dobra. W Aniele Kończyckim 
przypomniał słowa św. Jana Pawła II Coraggio – czyli 
odwagi, chcąc niejako powiedzieć, że nie trzeba bać 
się, ale iść naprzód przez życie stawiając sobie duże 
wyzwania. Jak to powiedział na Jasnej Górze, a potem 
na Westerplatte,  cytowany już św. Jan Paweł II: Musicie 
od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.

Ks. Proboszcz także przypomniał, że 76 lat temu, 
1września 1939 roku, nie można było tak radośnie jak 
dzisiaj świętować rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 
bo w tym dniu Niemcy wkroczyli zbrojnie na teren 
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Ogłoszenia Duszpasterskie

Igor Kędziera, Wojciech Michnowicz, Oliwier Moskała, 
Kacper Tomica i Mateusz Tomica. Następnie udaliśmy 
się do naszej odnowionej Szkoły – niektórzy nie mogli 
jej poznać – i tam zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. 
Potem była okolicznościowa akademia. Pani Dyrektor 
w ciepłych słowach nawiązała do minionych wakacji 
i delikatnie przypomniała oraz zachęciła, aby przysiąść 
fałdów, bo nie ma żartów.

Znów będą zadania, sprawdziany, odpowiedzi ustne, 
wyczerpujące (sic!  – hi hi) ćwiczenia na zajęciach wy-
chowania fizycznego, ale również zabawa i wycieczki, 
których w naszej szkole zawsze było, jest i będzie pod 
dostatkiem.  Podczas akademii dowiedzieliśmy się, że 
wychowawcą przedszkolaków będzie jak w zeszłym 
roku Pani Kasia, natomiast wśród szkolniaków zaszły 
wielkie zmiany: Pani Monika znowu będzie wycho-
wawcą pierwszej klasy - jak poprzednio, ale to nowa 
pierwsza klasa; Pani Dyrektor, zaś objęła wycho-
wawstwo nad klasami: drugą i trzecią  - razem dwa 
roczniki czyli 14 uczniów – jakże ona biedaczka temu 
podoła (hi hi!) – wszyscy jej pomożemy; Pani Klaudia 
będzie prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego.

Po zakończeniu Akademii wszyscy z zainteresowa-
niem  zwiedzili naszą szkołę po wakacyjnym remon-
cie. A następny dzień to już oczekiwany dzień zajęć 
szkolnych, których wszyscy doczekać się nie mogli.

Czas szkoły należy jak najlepiej wykorzystać, aby 
jak kiedyś powiedział Dalajlama:  mieć pełną głowę 
i gorące serce, bo pełna głowa i puste serce to katastrofa.

Wspomnę jeszcze, że w Rudniku, w niedzielę 13 
września była Uroczystość Odpustowa ku czci Naj-
świętszego Imienia Maryi. Po mszy błogosławieństwa 
prymicyjnego udzielił ks. Paweł Ściskała. Zwieńczeniem 
uroczystości były Uroczyste Nieszpory połączone 
z Nabożeństwem Fatimskim. Wielu mieszkańców 
Rudnika i wielu przybyłych gości uczestniczyło w tym 
naszym święcie. Dziękujemy za udział.

Monika Tatka

1. W czwartek, 1 października  rozpoczynamy na-
bożeństwa różańcowe. Nabożeństwa różańcowe 
codziennie o godz. 16.30, zaś w Rudniku w środę                
i w piątek po Mszy św. Zapraszamy wiernych do 
licznego udziału, a szczególnie dzieci i młodzież.

2. W piątek, 2 października przypada wspomnienie   
Świętych Aniołów Stróżów. Na Mszę św. wie-
czorną zapraszamy rodziców z małymi dziećmi. 
Po Mszy św. błogosławieństwo małych dzieci. 

3. W środę, 7 października przypada wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 

4. W niedzielę, 11 października obcho-
dzić będziemy X V Dzień Papiesk i .                      

W tym dniu przy kościołach w całej Polsce 
młodzież zbierze ofiarę do puszek na Fundusz 
Stypendialny dla uzdolnionych dzieci i młodzie-
ży pochodzących  z ubogich rodzin. 

5. W niedzielę, 18 października  – przypada           
Światowy Dzień Misyjny. 

6. W niedzielę, 25 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 
23 października po Mszy św. wieczornej.

7. W środę, 28 października przypada dzień imie-
nin Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego. 

Na dłużej…
Godziny lata najpierw jak liście
Barwą się w pełni mienią soczyście,
Szumią do ucha słodkie bajanie,
Że już na zawsze lato zostanie.
A gdy w liść dmuchnie powiew jesieni,
To się ze wstydu cały rumieni,
Wszystkie godziny milkną, a  potem
Jak deszcz spadają martwe, choć  złote.
Jakże ocalić te piękne chwile,
Kiedy tak wątłe są jak motyle?
Zerwać, zasuszyć nim wszystkie miną
I czasem na nie popatrzeć zimą?
Ale najdroższe do ocalenia
Zachować w sercu w kształcie wspomnienia…

Autor:  Justyna Cyrzyk  
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W RUDNIKU

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 
w Rudniku

naszej ojczyzny wywołując II Wojnę Światową, a 17 
września, jakby nożem w plecy, Związek Radziecki 
zaatakował nas od wschodu. Wydarzenia te były 
realizacją tzw. Paktu Ribbentrop-Mołotow, który 
zakładał zbrojną agresję, a następnie podział ziem 
polskich na rzecz Niemiec i Związku Radzieckiego. 
Wydarzenie to nazywane jest przez historyków, ale 
nie tylko, IV Rozbiorem Polski. W czasach komuni-
stycznych fakt ten był całkowicie przemilczany. Ks. 
Proboszcz wspominając te mroczne i straszne dzieje 
naszego narodu pokreślił, że wojna to tragedia dla 
całego narodu, a przede wszystkim dla dzieci, bo 
one są najbardziej bezbronne. Zachęcał  też gorliwie 
do modlitwy o pokój na świecie i w naszej ojczyźnie.

Po Mszy Świętej było poświecenie tornistrów 
uczniów klasy pierwszej, a są nimi: Adam Borkowski, 

Dolce far niente – słodkie nic nierobienie dobiegło 
końca. 66 dni wakacji przeleciało niczym mgnienie oka. 
Łatwo się przyzwyczaić do dobrego - jak to niektórzy 
mają w zwyczaju powtarzać, a i praktykować. Czas 
odpoczynku i leniuchowania, ale także aktywnego 
spędzania wolnego czasu odchodzi jakby w niepa-
mięć, choć tak naprawdę to dopiero teraz zacznie się 
wspominanie i docenianie minionego czasu.

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy 
zwyczajnie 1września, we wtorek, o godzinie ósmej 
udziałem we Mszy Świętej w naszym rudnickim Ko-
ściele. Stawili się wszyscy punktualnie. Było nas dużo: 
przedszkolaki, szkolniaki, rodzice, dziadkowie i grono 
pedagogiczne oraz przedstawiciele Naszego Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik i zaproszeni 
goście z Wójtem Gminy Hażlach na czele – Panem 
Grzegorzem Sikorskim.  Ks. Proboszcz Andrzej Wie-
liczka serdecznie przywitał wszystkich. Mówił, że 
dany czas jest darem i zachęcał, aby go jak najlepiej 
wykorzystać dla naszego dobra. W Aniele Kończyckim 
przypomniał słowa św. Jana Pawła II Coraggio – czyli 
odwagi, chcąc niejako powiedzieć, że nie trzeba bać 
się, ale iść naprzód przez życie stawiając sobie duże 
wyzwania. Jak to powiedział na Jasnej Górze, a potem 
na Westerplatte,  cytowany już św. Jan Paweł II: Musicie 
od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.

Ks. Proboszcz także przypomniał, że 76 lat temu, 
1września 1939 roku, nie można było tak radośnie jak 
dzisiaj świętować rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 
bo w tym dniu Niemcy wkroczyli zbrojnie na teren 
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01.10.2015 I  Czwartek Wspomnienie Św. Teresy  
od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

16.30 Różaniec
17.00 1. Za + Zbigniewa Koczy w 1 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu 

cierpiące. 
 2.  Za ++ córki Urszulę Stańczyk i Ewę Pierchała, rodziców 

Amalię, Józefa Kwiczala, Annę, Wincentego Bortel, braci 
Józefa i Jana, ++ dziadków z obu stron, ++ Justynę i Karola 
Węglarzy; domostwo do Opatrzności Bożej.

02.10.2015 I Piątek Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
16.00 Rudnik : Za ++ Jana Hanzel, ojców jego, Janinę, Józefa 

Węglorz, Helenę, Karola Herman, siostrę Emilię; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec 
17.00 Msza św. szkolna : Za + Jadwigę Małyjurek - od pracow-

ników Gimnazjum w Kończycach Wielkich.
03.10.2015 I Sobota 
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny.
 16.30 Różaniec   
17.00  1. Za ++ Zofię, Rudolfa Żydek, córkę Bronisławę, ++ rodzi-

ców i teściów, Rudolfa i Annę Grygierek, ++ z rodzin Żydek 
i Grygierek.  

 2. Za + Andrzeja Warzecha - od Piotra i Małgorzaty Kiełbasa.
04.10.2015 XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Weroniki 
z okazji urodzin.

  9.30 Rudnik :  Za ++ Pawła Gabzdyl w 28 rocznicę śmierci, żonę 
Annę, syna Juliusza, synową Wandę, ++ z rodziny .

11.00 Z okazji 60 urodzin Henryka z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie.

16.30 Różaniec 
17.00  1. Za ++ Alojzego Gospodarczyk w 23 rocznicę śmierci, 

jego matkę, brata, Stefanię, Franciszka i Marcina Gabz-
dyl, Annę, Tadeusza, Andrzeja i Mirosława Gołofit, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

 2. Za + Antoniego Bujok - od rodzin Kajzar, Bijok, Wojacki
05.10.2015 Poniedziałek Wspomnienie Św. Faustyny 

Kowalskiej, dziewicy  
  8.00 Za + Władysława Hanzel, ++ z rodziny.  
16.30 Różaniec   
17.00 Za ++ z rodzin Walica, Ciesielski, Witczyk i Tengler, dusze 

w czyśćcu cierpiące.
06.10.2015 Wtorek  
  8.00 Za ++ Filipinę i Antoniego Felińskch, ++ rodzeństwo,  

++ z rodzin Feliński i Wiatr.
16.30 Różaniec
17.00 Za + Józefa Swobodę w 19 rocznicę śmierci, ++ rodziców, 

teściów, ++ z rodziny; za całą rodzinę do Opatrzności Bożej.
07.10.2015 Środa Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej
16.00 Rudnik :   Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej 

Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalszą opiekę dla czcicieli Różańca św. i ich rodzin, a dla 
zmarłych o radość wieczną.

16.30 Różaniec  
17.00 W intencji Grażyny i Piotra w 50 rocznicę urodzin                      

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 
opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla nich i ich rodzin.

 08.10.2015  Czwartek
16.30 Różaniec        
17.00 1. Za + Józefa Rychły, rodziców z obu stron, 3 szwagrów, 

++ Elżbietę i Obrada, siostrę Bronisławę, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii.          

 2.  Za ++ Józefa i Teresę Gremlik, ++ rodziców i rodzeństwo 
z obu stron.

09.10.2015 Piątek Wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, 
biskupa

16.00 Rudnik : Za + Helenę Parchańską w 10 rocznicę śmierci, 
++ jej rodziców i teściów.

16.30 Różaniec 
17.00 Msza św. szkolna : Za ++ Herminę Żyła, 2 mężów, córkę 

Monikę, zięcia Erwina, syna Adolfa, ++ z rodzin Jojko              
i Chmiel.

10.10.2014 Sobota   
   8.00 Za ++ Stanisława Golasowskiego w 2 rocznicę śmierci, jego 

ojca Józefa w 3 rocznicę śmierci z żoną Emilią.
 16.30 Różaniec
 17.00 Podziękowanie za otrzymane łask, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo dla rodziny Hanzel.  
11.10.2015   XXVIII  NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 Z okazji 50 urodzin Mirosława z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo     
i zdrowie.

  9.30 Rudnik :  W 50 rocznicę ślubu Marii i Franciszka                      
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata.

11.00 Za + Ludmiłę Pupek w 12 rocznicę śmierci, + córkę Janinę.
16.30 Nieszpory
17.00 Za + Mateusza Gremlik, ++ rodziców i rodzeństwo, + Do-

rotę Wróbel.
12.10.2015 Poniedziałek
  8.00 Za + Józefa Kohut - od Marty Kohut z Koniakowa  

/zamiast wieńca/.
16.30 Różaniec 
17.00  1.  Za ++ Jana i Stefanię Herma, Erwina i Małgorzatę 

Mikszan, ++ rodziców z obu stron.
 2.  Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji  

18 urodzin Waldemara.
13.10.2015 Wtorek   Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, 

prezbitera  
  8.00 Za ++ Annę, Franciszka Wawrzyczek, siostry Annę i Marię, 

braci Teofila i Franciszka, ++ dziadków i wszystkich ++ 
z rodziny. 

16.00 Nabożeństwo Fatimskie 
17.00 Za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik.
14.10.2015 Środa
16.00 Rudnik : Za ++ Karola, Helenę Szajter, Józefa, Marię Szaj-

ter, Rudolfa, Stefanię Bijok, Stanisławę Grubka, Zbigniewa 
Krótki; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30  Różaniec
17.00 Za + Bożenę w 3 rocznicę śmierci, ++ Józefa, Marię, Mag-

dalenę, Józefa, dziadków Pawła i Marię,  ++ z rodziny.
15.10.2015 Czwartek   Wspomnienie Św.  Teresy od Jezusa, 

dziewicy i doktora Kościoła   
16.30 Różaniec
17.00  1. Za ++ Zofię Handzel, męża Alojzego, syna Teofila, dziad-

ków Mateusza i Justynę Handzel, Antoniego Żyłę, 2 żony, 
dziadków Szuster oraz wszystkich ++ z tych rodzin, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

 2.  Za ++ ojców Michała Heczko, Józefa Kajzar, Zuzannę 
Kaleuch, ++ z rodzin Legierskii i Byrtus; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

16.10.2015 Piątek Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej 
16.00 Rudnik : Za ++ Franciszka Chmiel, ojców Justynę i Rudolfa, 

Justynę, Józefa, Władysława Tomica, Bronisława, Józefa, 
Helenę Gabdyl, Zdzisława Werłos,; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

INTENCJE MSZALNE
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16.30 Różaniec
17.00  Msza św. szkolna :  Za ++ Stanisława w 7 rocznicę śmierci         

i Jana w 18 rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
21.00 Apel Jasnogórski
17.10.2015 Sobota Wsp om n ie n ie  Św.  Ig n a c e go 

Antiocheńskiego, biskupa i męczennika   
  8.00 Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek,  

++ z rodzin Urbaniec, Mołek, Kamiński, Konig; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

13.00 Ślub rzym. - kat. : Dorota Gabzdyl - Damian Mleczko
16.30 Różaniec   
17.00 1. Za ++ Helenę, Erwina Herman, Zofię, Franciszka Machej, 

syna Alojzego, ++ z rodzin Herman, Machej i Handzel.
 2. W intencji Danuty z okazji 84 urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i ła-
skę zdrowia.

18.10.2015  XXIX   NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30 Z okazji 40-tej rocznicy ślubu Marii i Alojzego z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo dla rodziny.

  9.30 Rudnik : Za ++ Amalię Bijok w 9 rocznicę śmierci, męża 
Edwarda.  

11.00 Za ++ Edwarda i Leopolda, ++ Genowefę i Józefa Gawłow-
skich, ++ z rodziny. 

16.30 Różaniec   
17.00 1. Za ++ z rodzin Bijok, Foltyn, Pucek, Wojacki i Tomica; 

za domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. Za + Andrzeja Warzecha - od rodziny Marii i Marka 

Wójcik z Podegrodzia.
19.10.2015  Poniedziałek  
  8.00 Za ++ Genowefę, Alojzego Szajter, ++ z rodzin Szajter              

i Parchański. 
16.30 Różaniec
17.00  Za ++ Stanisława Dalach, jego rodziców, Emilię, Franciszka       

i Jana Grzybek; domostwo do Opatrzności Bożej.
20.10.2015 Wtorek Wspomnienie Św. Jana Kantego, 

prezbitera, patrona diecezji   
  8.00 Za + ojca Józefa Kohut - od córki Renaty z synem Danielem.
16.30 Różaniec 
17.00 Za + Bronisławę Glajcar, + męża i syna Jana, ++ z rodzin 

Glajcar i Białek, dusze w czyśćcu cierpiące.
 21.10.2015 Środa Wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, 

biskupa 
16.00 Rudnik :  Za ++ Leopolda Żyłę w 28 rocznicę śmierci, Olgę           

i Józefa Krzempek, Zofię Czakon, Walentego Nocoń.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ rodziców Marię i Bolesława Żyła, brata Bronisława, 

ojca Franciszka Wawrzyczka, + Mariana Walnika, ++ po-
krewieństwo z obu stron.

22.10.2015 Czwartek Wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża
16.30 Różaniec  
17.00 1.  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę,     

+ Ojca Ottona.
 2.  Za ++ Edwarda Jurgałę, rodziców, ++ Czesławę i Tade-

usza Kocur, ich synów Mariana i Józefa, ++ z rodzin Jurgała             
i Kocur.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.10.2015 Piątek 
16.00 Rudnik : Za ++ Stefanię i Jana Parchański, Helenę Parchań-

ską, Karola Spandel, ++ jego rodziców i teściów. 
16.30 Różaniec
17.00 Msza św. szkolna :  Z podziękowaniem za otrzymane łaski,        

z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Edyty 
z okazji 40 urodzin, oraz opiekę Bożą dla rodziny.

24.10.2015 Sobota    
  8.00 Za ++ Helenę Mitas w 6 rocznicę śmierci, rodziców, brata 

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

16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Eugeniusza Jurgałę, rodziców Emila i Elżbietę 

Jurgała, Annę i Jana Kabiesz, + Marię Szwarc, całe ++ 
pokrewieństwo. 

 2. Za + Andrzeja Warzecha - od pracowników PZU Życie.

25.10.2015 NIEDZIELA    -   UROCZYSTOŚĆ  ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

  7.30 W 10 rocznicę ślubu Doroty i Andrzeja z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na 
dalsze wspólne lata. 

  9.30 Rudnik : Za ++ Adama Parchańskiego w 20 rocznicę śmierci, 
żonę Helenę - w 11 rocznicę śmierci, brata Józefa, bratanka 
Ryszarda, syna Adriana,  ++ z rodzin Parchański, Tomica 
i Żyła.

11.00  CHRZTY - ROCZKI
16.30 Różaniec 
17.00 1. Za ++ mamę Marię Szajter, dziadków Annę, Ferdynanda 

Bierski, Marię, Józefa Szajter, Gertrudę, Jana Gawełczyk, 
Kunegundę, Henryka Wierzgoń; za domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 2. Za + Andrzeja Warzecha - od Agnieszki z rodzicami               
i dziadkiem.

26.10.2015 Poniedziałek
   8.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziadków Joannę     

i Józefa, Ludwinę i Józefa, ++ wujka Ottona i Andrzeja Zelik.
16.30 Różaniec    
17.00  Za + Rozalię Majchrzak, ++ rodziców i teściów; domostwo         

do Opatrzności Bożej.

27.10.2015 Wtorek
  8.00 Za ++ Ernestynę w 3 rocznicę śmierci, męża Józefa, rodziców; 

domostwo do Opatrzności Bożej.
16.30 Różaniec
17.00 Za + Zofię Żyła w 3 rocznicę śmierci, rodziców Agatę                 

i Stanisława Undas, Alojzego i Marię Żyła, + Pawła Zawadę.

28.10.2015 Środa ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
SZYMONA I JUDY TADEUSZA

16.00 Rudnik :  Za + Franciszka Tomicę, żonę Joannę, Jana i Ste-
fanię Parchański, córkę Helenę.

16.30 Różaniec
17.00 Za + męża Józefa Foltyn w 12 rocznicę śmierci, ++ rodziców, 

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

29.10.2015 Czwartek
16.30 Różaniec
17.00 1.  Za ++ Helenę, Stanisława Gabzdyl, Bronisławę Wróbel, 

Józefa Tomicę, Jana Szajter, ++ ich rodziców.
 2. Za ++ Marię Szymeczek, 2 mężów, Emilię, Gustawa Bijok, 

synową Grażynę, zięcia Mariana, ++ wszystkich Księży, 
którzy pracowali w naszej Parafii.

30.10.2015 Piątek
16.00 Rudnik : Za ++ Józefa Czepczor w 10 rocznicę śmierci, żonę 

Annę, synów Józefa i Tadeusza, ++ Zofię, Józefa Machej, 
syna Bolesława, zięcia Stefana, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Różaniec
17.00 Msza św. 6  tyg.

31.10.2015 Sobota
  8.00 Za ++ Annę Stuchlik w 3 rocznicę śmierci, męża Alojzego, 

synów Bronisława i Józefa, rodziców oraz wszystkich ++ 
z rodziny. 

16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ ojców Józefa Stoszek i Józefa Żyła, dziadków z obu 

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

 2. Za + Jadwigę Małyjurek - od córki Anny z rodziną.
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01.10.2015 I  Czwartek Wspomnienie Św. Teresy  
od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

16.30 Różaniec
17.00 1. Za + Zbigniewa Koczy w 1 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu 

cierpiące. 
 2.  Za ++ córki Urszulę Stańczyk i Ewę Pierchała, rodziców 

Amalię, Józefa Kwiczala, Annę, Wincentego Bortel, braci 
Józefa i Jana, ++ dziadków z obu stron, ++ Justynę i Karola 
Węglarzy; domostwo do Opatrzności Bożej.

02.10.2015 I Piątek Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
16.00 Rudnik : Za ++ Jana Hanzel, ojców jego, Janinę, Józefa 

Węglorz, Helenę, Karola Herman, siostrę Emilię; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec 
17.00 Msza św. szkolna : Za + Jadwigę Małyjurek - od pracow-

ników Gimnazjum w Kończycach Wielkich.
03.10.2015 I Sobota 
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny.
 16.30 Różaniec   
17.00  1. Za ++ Zofię, Rudolfa Żydek, córkę Bronisławę, ++ rodzi-

ców i teściów, Rudolfa i Annę Grygierek, ++ z rodzin Żydek 
i Grygierek.  

 2. Za + Andrzeja Warzecha - od Piotra i Małgorzaty Kiełbasa.
04.10.2015 XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Weroniki 
z okazji urodzin.

  9.30 Rudnik :  Za ++ Pawła Gabzdyl w 28 rocznicę śmierci, żonę 
Annę, syna Juliusza, synową Wandę, ++ z rodziny .

11.00 Z okazji 60 urodzin Henryka z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie.

16.30 Różaniec 
17.00  1. Za ++ Alojzego Gospodarczyk w 23 rocznicę śmierci, 

jego matkę, brata, Stefanię, Franciszka i Marcina Gabz-
dyl, Annę, Tadeusza, Andrzeja i Mirosława Gołofit, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

 2. Za + Antoniego Bujok - od rodzin Kajzar, Bijok, Wojacki
05.10.2015 Poniedziałek Wspomnienie Św. Faustyny 

Kowalskiej, dziewicy  
  8.00 Za + Władysława Hanzel, ++ z rodziny.  
16.30 Różaniec   
17.00 Za ++ z rodzin Walica, Ciesielski, Witczyk i Tengler, dusze 

w czyśćcu cierpiące.
06.10.2015 Wtorek  
  8.00 Za ++ Filipinę i Antoniego Felińskch, ++ rodzeństwo,  

++ z rodzin Feliński i Wiatr.
16.30 Różaniec
17.00 Za + Józefa Swobodę w 19 rocznicę śmierci, ++ rodziców, 

teściów, ++ z rodziny; za całą rodzinę do Opatrzności Bożej.
07.10.2015 Środa Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej
16.00 Rudnik :   Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej 

Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalszą opiekę dla czcicieli Różańca św. i ich rodzin, a dla 
zmarłych o radość wieczną.

16.30 Różaniec  
17.00 W intencji Grażyny i Piotra w 50 rocznicę urodzin                      

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 
opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla nich i ich rodzin.

 08.10.2015  Czwartek
16.30 Różaniec        
17.00 1. Za + Józefa Rychły, rodziców z obu stron, 3 szwagrów, 

++ Elżbietę i Obrada, siostrę Bronisławę, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii.          

 2.  Za ++ Józefa i Teresę Gremlik, ++ rodziców i rodzeństwo 
z obu stron.

09.10.2015 Piątek Wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, 
biskupa

16.00 Rudnik : Za + Helenę Parchańską w 10 rocznicę śmierci, 
++ jej rodziców i teściów.

16.30 Różaniec 
17.00 Msza św. szkolna : Za ++ Herminę Żyła, 2 mężów, córkę 

Monikę, zięcia Erwina, syna Adolfa, ++ z rodzin Jojko              
i Chmiel.

10.10.2014 Sobota   
   8.00 Za ++ Stanisława Golasowskiego w 2 rocznicę śmierci, jego 

ojca Józefa w 3 rocznicę śmierci z żoną Emilią.
 16.30 Różaniec
 17.00 Podziękowanie za otrzymane łask, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo dla rodziny Hanzel.  
11.10.2015   XXVIII  NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 Z okazji 50 urodzin Mirosława z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo     
i zdrowie.

  9.30 Rudnik :  W 50 rocznicę ślubu Marii i Franciszka                      
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata.

11.00 Za + Ludmiłę Pupek w 12 rocznicę śmierci, + córkę Janinę.
16.30 Nieszpory
17.00 Za + Mateusza Gremlik, ++ rodziców i rodzeństwo, + Do-

rotę Wróbel.
12.10.2015 Poniedziałek
  8.00 Za + Józefa Kohut - od Marty Kohut z Koniakowa  

/zamiast wieńca/.
16.30 Różaniec 
17.00  1.  Za ++ Jana i Stefanię Herma, Erwina i Małgorzatę 

Mikszan, ++ rodziców z obu stron.
 2.  Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji  

18 urodzin Waldemara.
13.10.2015 Wtorek   Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, 

prezbitera  
  8.00 Za ++ Annę, Franciszka Wawrzyczek, siostry Annę i Marię, 

braci Teofila i Franciszka, ++ dziadków i wszystkich ++ 
z rodziny. 

16.00 Nabożeństwo Fatimskie 
17.00 Za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik.
14.10.2015 Środa
16.00 Rudnik : Za ++ Karola, Helenę Szajter, Józefa, Marię Szaj-

ter, Rudolfa, Stefanię Bijok, Stanisławę Grubka, Zbigniewa 
Krótki; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30  Różaniec
17.00 Za + Bożenę w 3 rocznicę śmierci, ++ Józefa, Marię, Mag-

dalenę, Józefa, dziadków Pawła i Marię,  ++ z rodziny.
15.10.2015 Czwartek   Wspomnienie Św.  Teresy od Jezusa, 

dziewicy i doktora Kościoła   
16.30 Różaniec
17.00  1. Za ++ Zofię Handzel, męża Alojzego, syna Teofila, dziad-

ków Mateusza i Justynę Handzel, Antoniego Żyłę, 2 żony, 
dziadków Szuster oraz wszystkich ++ z tych rodzin, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

 2.  Za ++ ojców Michała Heczko, Józefa Kajzar, Zuzannę 
Kaleuch, ++ z rodzin Legierskii i Byrtus; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

16.10.2015 Piątek Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej 
16.00 Rudnik : Za ++ Franciszka Chmiel, ojców Justynę i Rudolfa, 

Justynę, Józefa, Władysława Tomica, Bronisława, Józefa, 
Helenę Gabdyl, Zdzisława Werłos,; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

INTENCJE MSZALNE
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Spotkania:
Służba Liturgiczna – środa- po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 16.00
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.
22 dnia miesiąca  - o godz. 18.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
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. 3 października od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Tadeusz Machej, Krystyna 
Stoszek, Monika Tatka, Sylwia Grzebień, Dorota Klimosz, Lidia Wajdzik.
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

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.10.	 wspomnienie	Św.	Teresy	od	Dzieciątka	Jezus,	

dziewicy	i	doktora	Kościoła
02.10.	 wspomnienie	Świętych	Aniołów	Stróżów	
05.	10.	 wspomnienie	Św.	Faustyny	Kowalskiej,	

dziewicy
07.10.	 wspomnienie	Najświętszej	Maryi	Panny	

Różańcowej
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
20.10.	 wspomnienie	Św.	Jana	Kantego,	prezbitera,	

patrona	diecezji
21.10.	 wspomnienie	Bł.	Jakuba	Strzemię,	biskupa
22.10.	 wspomnienie	Św.	Jana	Pawła	II,	papieża
25.10.  uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła 

Własnego
28.10. Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza 

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 października (tj. czwartek)  

godzina 18.00
Zapraszamy do licznego udziału

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

09. X.  -   Domy k/ Zamku    -  piątek
 Rodziny z Bloku przy ul. Ks. Kukli 24    i 24 A

16. X.  -   Domy k/ Zamku  - piątek
 ul. Willowa  9, 11,  16 
 ul. Ks. Kukli  18, 14

23. X   -   Lewa str. Piotrówki   -  piątek
 ul. Kościelna   2, 4, 1 
 ul. Ks. Olszaka 3, 5

30. X.  -   Lewa str. Piotrówki   -  piątek
 ul. Ks. Olszaka  7, 9, 17, 15, 23 A
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Msza Żniwna  
w kościele parafialnym


