
Św. Michale Archaniele,  
wspomagaj nas w walce,  

a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha 
bądź naszą obroną. Niech Go Bóg,  

pogromić raczy, pokornie o to prosimy.  
A Ty Wodzu Zastępów Anielskich,  

mocą Bożą strąć do piekła szatana i złe duchy, 
które na zgubę dusz ludzkich krążą na tym świecie. 

Amen. 

Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia 
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 5,1–7; Ps 80,9 i 12.13–14.15–16.19–20; Flp 4,6–9  EWANGELIA (Mt 21,33–43)
Przypowieść o dzierżawcach winnicy. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, któ-
ry założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę 
rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 

Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż 
za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego 
syna«. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzic-
two«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”. 
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we 
właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się 
głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane,  
a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

 6.44  18.21
 13.11  21.26
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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 25, 6-10a; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6; Flp 4, 12-14. 19-20  EWANGELIA (Mt 22, 1-14)
Przypowieść o zaproszonych na ucztę. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, 
który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz 
ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem 

moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na 
swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. 
Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest goto-
wa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci 
wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się 
przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś 
nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz  
w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

 6.55  18.06
 16.44  4.12
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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 45, 1.4–6, 6-10a; Ps 96,1 i 3.4-5.7-8.9-10ac; 1 Tes 1,1–5b  EWANGELIA (Mt 22,15–21)
Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.  
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego uczniów razem 
ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w 

prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno 
płacić podatek cezarowi, czy nie?”. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę 
podatkową”. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas rzekł do nich: 
„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

 7.07  17.51
 19.55  11.36
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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Wj 22, 20-26; Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab; 1 Tes 1, 5c-10  EWANGELIA (Mt 22, 34-40)
Największe przykazanie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zaniknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony 
w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On 
mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 

umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 
samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»”.

 7.18  17.37
 2.42  15.37
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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Ml 1,14b—2,2b.8-10; Ps 131,1.2-3; 2 Tes 2,7b-9.13  EWANGELIA (Mt 23,1-12)
Obłuda faryzeuszów. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie  
i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bo-
wiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem 

ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają 
frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach  
i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy 
braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie 
również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. 
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

 6.30  16.25
 10.54  19.16

NIEDZIELA
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WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY MNIE UMACNIA

Początkiem sierpnia, kiedy to pierwszy nabór do Wyższego 
Seminarium Duchownego został już zakończony, podjąłem 
decyzję że spróbuję. Wiedziałem, że jeśli nie podejmę tego 
wyzwania, to ta myśl nie da mi spokoju przez całe życie.  
I tak po rozmowie z ks. Prob. Józefem Pilchem udałem się do 
ks. Bp. Tadeusza Rakoczego, po czym odbyły się egzaminy 
wstępne (dla zainteresowanych nie ma się czego bać;) i we 
wrześniu 2005 roku zostałem przyjęty na pierwszy rok studiów 
w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakow-
skiej w Krakowie. Patronem naszego rocznika został obrany 
św. Jan Kanty. Wspominając początki mojego pobytu w tej 
wspólnocie, pamiętam że nie było łatwo, w szczególności wejść 
w atmosferę wyciszenia i nauki, ale dla chcącego nic trudnego. 
Ogólnie czas seminarium wspominam bardzo miło i życzli-
wie. Dzięki sześcioletniej formacji intelektualno-duchowej, 
mogłem nie tylko zdobyć potrzebną mi wiedzę w dalszej pracy 
duszpasterskiej, ale także stałem się bardziej samodzielnym 
i jeszcze bardziej odpowiedzialnym człowiekiem. Oczywi-
ście seminarium to nie tylko modlitwa i nauka, choć to jest 
najważniejsze. Jednak był też czas na różnego rodzaju formy 
rozrywki, począwszy od chodzenia do kina i teatru, poprzez 
górskie wyprawy, czy też wieczorne wycieczki rowerowe, aż 
po wspólną drużynę piłkarską, która podejmowała rywalizację  
w Ogólnopolskiej Lidze Seminaryjnej, jak i w Seminaryjnej Lidze 
Krakowskiej. Zatem jak widać, seminarium daje możliwości 
doskonalenia człowieka pod każdym względem. 

8 maja 2010 roku otrzymałem święcenia diakonatu, z rąk 
ordynariusza naszej diecezji, ks. Bp. Tadeusza Rakoczego. 
Na rok posługi diakońskiej, zostałem skierowany do parafii 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świnnej. Podczas 
tego roku uczyłem młodzież Gimnazjum im. Mari Skło-
dowskiej-Curie w Świnnej, służyłem ludziom głosząc Słowo 
Boże, angażując się w pomoc Caritas, czy też prowadząc 
różnorodne grupy przyparafialne. Czas praktyki i posługi 
diakońskiej wspominam bardzo miło. Wiele zawdzięczam  
ks. Prob. Markowi Nieciągowi jak i całej wspólnocie parafialnej, 
okazując im wdzięczność za każdy uśmiech i wszelkie dobro 
jakiego mogłem doświadczyć z ich rąk. Staram się pamiętać  
o nich w modlitwie. 

28 maja 2011 roku wraz z 13 współbraćmi, przyjąłem 
święcenia kapłańskie, których udzielił nam 
ks. Bp. Tadeusz Rakoczy. Jako tekst przewod-
ni mojej drogi kapłańskiej, obrałem słowa  
św. Pawła z listu do  Filipian: „Wszystko mogę  
w Tym, który mnie umacnia” [Flp 4, 13]. Święty 
sakrament kapłaństwa, który przyjąłem jest dla 
mnie ogromną tajemnicą wiary, którą staram 
się zgłębiać każdego dnia. 

To chyba tyle, jeśli chodzi o przybliżenie 
moim nowym parafianom własnej osoby. 
Przy tej okazji pragnę jeszcze podziękować 
Wam moi drodzy, za serdeczne przyjęcie  
i każdy gest życzliwości skierowany w moją 
stronę. Równocześnie proszę Was o modlitwę 
za kapłanów oraz o nowe i liczne powołania 
kapłańskie i zakonne. Szczęść Boże. 

ks. Michał

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
27 VIII 2011 roku, objąłem urząd wikariusza parafii 

pw. św. Michała Archanioła. Nie ukrywam, że jest to dla 
mnie zaszczyt pracować we wspólnocie, którą opiekuje się 
właśnie mój patron od chrztu. Pewno parafianie i czytelni-
cy chcieliby mnie bliżej poznać, więc postaram się napisać  
o sobie kilka słów.

Urodziłem się 11 maja 1986 roku w Kętach. Sakrament 
chrztu św. przyjąłem w rodzinnej parafii, pw. św. Wojciecha 
B.M., w Bulowicach. W tej też wspólnocie parafialnej przystąpi-
łem po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojednania oraz do 
pierwszej komunii św. Tam też otrzymałem znamię Ducha Św. 
w sakramencie bierzmowania, z rąk ks. Bp. Janusza Zimniaka. 
Przez 10 lat byłem w tej parafii ministrantem, najpierw jako 
kantor, później jako lektor służyłem Bogu i ludziom. Moje 
młodzieńcze lata zawsze kojarzą się mi ze wspólnotą oazową 
w mojej rodzinnej parafii, do której należałem także przez  
10 lat – w tym 6 lat pełniłem posługę animatora muzycznego. 
To były piękne lata i wraz ze znajomymi, zawsze z tęsknotą 
wspominamy tamte czasy, przepełnione radością, życzliwością, 
pracą i służbą. Po ukończeniu nauki w Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Bulowicach, zostałem rzucony na 
głęboką wodę, jako króliki doświadczalne, sprawdzające nowy 
system szkolnictwa w Szkole Gimnazjalnej w Bulowicach. Po 
ukończeniu tego etapu szkolnictwa, dostałem się do liceum 
profilowanego, o profilu ekonomiczno-administracyjnym, 
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie. Trzyletni cykl 
nauki zakończył się sukcesem w postaci zdanego egzaminu 
dojrzałości, czyli matury. W ten oto sposób zdobyłem średnie 
wykształcenie i rozpoczęły się długie wakacje maturzysty, 
które nie różniły się niczym od wcześniejszych – jak co roku 
pracowałem w firmie renowacyjnej Renowa, miałem więcej 
czasu na treningi w mojej ulubionej dziedzinie sportu czyli 
piłce nożnej, z kolegami jeździliśmy wieczorami nad jezioro 
Żywieckie, lub na kręgle – no tak te wakacje nie różniły się 
niczym od wcześniejszych, za wyjątkiem wydłużonego ich czasu 
oraz powracającego coraz częściej pytania: co dalej? 

Myśl o pójściu do seminarium, by rozeznać swoją drogę 
powołania, pojawiała się od pewnego czasu w mojej głowie, 
ale nigdy nie była ona aż tak intensywna i poważna. Jednak 
w te wakacje nabierała ona coraz większego rozpędu. 
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 5,1–7; Ps 80,9 i 12.13–14.15–16.19–20; Flp 4,6–9  EWANGELIA (Mt 21,33–43)
Przypowieść o dzierżawcach winnicy. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, któ-
ry założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę 
rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 

Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż 
za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego 
syna«. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzic-
two«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”. 
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we 
właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się 
głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane,  
a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

 6.44  18.21
 13.11  21.26
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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 25, 6-10a; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6; Flp 4, 12-14. 19-20  EWANGELIA (Mt 22, 1-14)
Przypowieść o zaproszonych na ucztę. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, 
który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz 
ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem 

moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na 
swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. 
Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest goto-
wa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci 
wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się 
przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś 
nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz  
w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

 6.55  18.06
 16.44  4.12
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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 45, 1.4–6, 6-10a; Ps 96,1 i 3.4-5.7-8.9-10ac; 1 Tes 1,1–5b  EWANGELIA (Mt 22,15–21)
Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.  
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego uczniów razem 
ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w 

prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno 
płacić podatek cezarowi, czy nie?”. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę 
podatkową”. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas rzekł do nich: 
„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

 7.07  17.51
 19.55  11.36

NIEDZIELA
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PAŹDZIERNIK

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Wj 22, 20-26; Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab; 1 Tes 1, 5c-10  EWANGELIA (Mt 22, 34-40)
Największe przykazanie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zaniknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony 
w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On 
mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 

umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 
samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»”.

 7.18  17.37
 2.42  15.37

NIEDZIELA

23
PAŹDZIERNIK

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Ml 1,14b—2,2b.8-10; Ps 131,1.2-3; 2 Tes 2,7b-9.13  EWANGELIA (Mt 23,1-12)
Obłuda faryzeuszów. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie  
i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bo-
wiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem 

ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają 
frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach  
i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy 
braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie 
również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. 
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

 6.30  16.25
 10.54  19.16

NIEDZIELA

30
PAŹDZIERNIK
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WIELCY LUDZIE I WIELKIE WYDARZENIA PAŹDZIERNIKA

W 7. dniu października Kościół 
wspomina i oddaje cześć Najświętszej 
Maryi Pannie Różańcowej. Dzieci 
przygotowujące się do pierwszej 
Komunii świętej zwykle w tym dniu 
otrzymują poświęcone różańce, 
wielki skarb na nową drogę życia. 
Wiele kościołów w ostatnich dziesię-
cioleciach poświęcono Matce Bożej 
Różańcowej. W naszym dekanacie 
jest to kościół w Zabłociu k.  Strumie-
nia, gdzie do niedawna proboszczem 
był ks. Wiesław. Również w Skoczo-
wie na osiedlu Górny Bór powstała 
i prężnie się rozwija parafia pod 

wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.

Wielu ludzi dziwi się, że dawniej w kalendarzu liturgicznym 
pod datą 15 października wymieniano św. Jadwigę Śląską, a od 
pewnego czasu widnieje tam św. Teresa od Jezusa. Wiąże się 
to z reformą kalendarza liturgicznego, która była konieczna 
ze względu na wzrastającą liczbę nowych błogosławionych  
i świętych.

Św. Teresa od Jezusa (1515 – 
1582) – zakonnica, karmelitanka, 
mistyczka, wizjonerka, reformator-
ka żeńskiego zakonu karmelitanek 
jak również zakonu karmelitów. 
Jej zasługi dla Kościoła są wielkie. 
Ogłoszona przez papieża Pawła VI 
Doktorem Kościoła.

Święta Jadwiga Śląska, księżna, 
żona księcia Henryka Brodate-
go i matka Henryka Pobożnego, 
który zginął w bitwie z Tatarami 
pod Legnicą w 1242 r., po śmierci 
swych bliskich zamieszkała w ufun-
dowanym przez siebie klasztorze  
w Trzebnicy, gdzie zmarła w 1243 r. 
Kanonizowana w 1267 r. Jej Święto 
obchodzimy 16 października.

T e n 
16. dzień miesiąca różańcowego 
przyniósł w 1978 r niespodzie-
waną nowinę. Konklawe głosami 
kardynałów powołało w tym dniu 
papieża z kraju nad Wisłą, Polaka. 
Jego, Jana Pawła II pontyfikat trwa-
jący 27 lat, wytworzył w Kościele 
powszechnym całkiem nowy klimat 
otwartości i dialogu ze światem  
i bezpiecznie wprowadził ten Kościół 
w III Tysiąclecie Chrześcijaństwa. 

Wielcy ludzie  
i wielkie wydarzenia października

Imponujący pochód wielkich 
Świętych wspominanych przez 
Kościół w październiku rozpoczyna 
zaraz w pierwszym dniu, św. Tere-
sa od Dzieciątka Jezus. Jej krótkie 
życie (24 lat) i również krótka (9 lat) 
droga zakonna, zaowocowały tym, 
że dziś jest patronką misji, misjo-
narzy i zakonników karmelitań-
skich. Jej „Mała droga”, którą odkryła  
i głosiła, to droga dziecięctwa Boże-
go – Bóg jest naszym Ojcem, a my 
jego dziećmi. Jej przeżycia duchowe 

zostały spisane w „Dziejach duszy”. Ogłoszona przez papie-
ża Doktorem Kościoła. Tytuł ten 
posiadają dotychczas tylko trzy 
święte – Ona, św. Teresa z Avili oraz  
św. Katarzyna ze Sieny. Żyła w latach 
1873 – 1897.

W drugim dniu października 
Kościół wspomina Świętych Aniołów 
Stróżów. Można w tym dniu spotkać  
w naszych świątyniach wielu rodzi-
ców z dziećmi, przychodzących 
po specjalne w tym dniu błogosła-
wieństwo.

Patronem 4 października jest św. 
Franciszek z Asyżu (1182 – 1226). 
Wielka postać średniowiecznego 
Kościoła, wzór ubóstwa. Darzył 
miłością ludzi jak również całą przy-
rodę żywą i martwą. Papież Jan Paweł 
II ogłosił św. Franciszka patronem 
wszystkich, którym leży na sercu 
troska o życie, a więc całe środowisko 
naturalne.

N a z a j u t r z  ( 5  X )  c z c i m y  
św. Faustynę, której również krótkie 
życie (1905 – 1938) zaowocowało 
obficie. Miliony ludzi pielgrzymują 
rokrocznie do Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewnikach, 
całując nabożnie relikwie Świętej. 
Obraz Miłosierdzia Bożego z napi-
sem: „Jezu, ufam Tobie”, można dziś 
spotkać w prawie wszystkich kościo-
łach i wielu katolickich domach. 
Obraz ten został namalowany wg 
przesłania, jakie św. Faustynie obja-
wił Mistrz – Jezus Chrystus. Co roku też Kościół w tych dniach 
obchodzi Tydzień Miłosierdzia, mając na względzie ludzi 
biednych, których nigdy nie brakowało.
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Niech więc ten październik dostarczy nam 
wszystkim wielu powodów do radości; dla studentów, 
również kandydatów do kapłaństwa, niech to będzie 

miesiąc dobrego startu w zmaganiach i formacji. 

Wszystkim paniom Teresom, Jadwigom,  
panom Franciszkom, Łukaszom, Szymonom  

i Tadeuszom (oraz innym),  
obchodzącym w najbliższych dniach imieniny,  

życzymy wielu łask Bożych. 

Panu organiście – Łukaszowi – życzymy  
zdrowia i pomyślności w życiu rodzinnym,  

zawodowym i pozazawodowym.

Pożegnanemu przez nas niedawno  
ks. Łukaszowi życzymy z okazji Jego imienin,  
aby ten klimat Leśnej sprzyjał Jego zdrowiu,  

a orędownictwo tylu Świętych,  
którzy Go otaczają było wsparciem dla Jego  

nowej drogi kapłańskiego życia.

Zespół redagujący Anioła Kończyckiego składa  
ks. Łukaszowi wyrazy wdzięczności za cały  
czteroletni trud włożony w tworzenie naszego 

czasopisma. Bóg zapłać.

WIELCY LUDZIE I WIELKIE WYDARZENIA PAŹDZIERNIKA

Z innych wydarzeń ważnych dla Kościoła, które dokonały 
się w miesiącu różańcowym wymienić pragnę dwa, a obydwa 
miały miejsce w dniu jedenastym. W roku 431 na Soborze  
w Efezie ogłoszony został dogmat, że Maryja jest Matką Boga. 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki obchodzimy 1 stycznia 
każdego roku. W roku 1962 papież Jan XXIII dokonał otwarcia 
Soboru Watykańskiego.

W miesiącu różańcowym miało też miejsce wiele ważnych 
wydarzeń historycznych i kulturalnych. Postanowiłem przy-
pomnieć najważniejsze z nich.

2 X 1944 r. dowództwo Powstania Warszawskiego podpisało 
akt kapitulacji.

2 X 1939 r. rozpoczęła się ostatnia bitwa kampanii wrze-
śniowej armii „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka 
Kleeberga.

8 X 1910 r. we Lwowie zmarła najwybitniejsza poetka 
polskiego pozytywizmu – Maria Konopnicka. Jest autorką 
licznych utworów pisanych prozą dla dzieci, nowel i wierszy. 
Wśród tych ostatnich na największą uwagę zasługuje „Rota” 
spełniająca niegdyś rolę hymnu narodowego.

15 X. w Szwajcarii zmarł Tadeusz Kościuszko (1817) – 
Naczelnik powstania narodowego i bohater wojny o niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych.

17 X 1849 r. zmarł Fryderyk Chopin. Zmarł w Paryżu i tam 
został pochowany. Jego serce spoczęło w kościele Świętego 
Krzyża w Warszawie.

26 X 1956 r. został zwolniony z obozu internowania  
w Komańczy Sługa Boży ks. kardynał Stefan Wyszyński. 
Więziono Go 3 lata.

28 X 1924 r. przewieziono ciało zmarłego pisarza, noblisty 
Henryka Sienkiewicza ze Szwajcarii (gdzie spoczywało od 1916 r.)  
i złożono w Katedrze św. Jana w Warszawie.

Od tamtego dnia październikowego trwa nieustanna modlitwa 
wierzących, najpierw za Papieża, później o Jego beatyfikację,  
a obecnie modlitwa dziękczynna i wypraszająca rychłą kanoni-
zację. Modlitwa ta rozbrzmiewa szczególnie donośnie w dniu 
szesnastym każdego miesiąca. Wspomnienie błogosławionego 
Jana Pawła II obchodzone będzie, począwszy od bieżącego 
roku, zawsze 22 października, tzn w dniu inauguracji Jego 
pontyfikatu w 1978 r.

18 października Kościół obchodzi 
święto Św. Łukasza Ewangelisty.  Sylwet-
kę świętego patrona lekarzy przedsta-
wiono przed rokiem.

Dzień później Kościół wspomi-
na błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszkę. Dziś mamy pewność, że 
ten niezłomny 
kapłan, który 

19 października 1984 r. zamordo-
wany za wiarę i głoszone prawdy  
o wolności, cieszy się chwałą Nieba. 
Tak to się wspaniale układało: najpierw 
na ziemi polskiej w 1979 r. stanął 
Namiestnik Chrystusowy i Naród 
polski poczuł się sobą, potem nastą-
piło jakby apogeum nienawiści (stan 
wojenny, morderstwo ks. Jerzego), 
a za kilka lat wybuchła wolność. Ta 
wolność jest trudna, ale jest zawsze wolnością.

20 października w Kościele, to 
wspomnienie św. Jana z Kęt (św. Jana 
Kantego) kapłana, profesora Akademii 
Krakowskiej. Żył w latach 1390 – 1473. 
Zmarł w Krakowie. Grób Świętego 
znajduje się w kolegiacie św. Anny. 
Modlą się przy nim profesorowie  
i studenci uczelni krakowskich. Jest 
patronem Archidiecezji Krakow-
skiej.

Świętem 
zamykającym październik jest Świę-
to Apostołów Szymona (zwanego 
Gorliwym) i Judy Tadeusza. Obydwaj 
apostołowie wg tradycji ponieśli śmierć 
męczeńską w Mezopotamii. Wielu 
ludzi modliło się i modli o wstawien-
nictwo św. Tadeusza, uważając Go za 

orędownika 
w sprawach 
beznadziej-
nych. 

W  tym dniu szczególną modlitwą 
otaczamy też biskupa naszej diecezji 
z okazji Jego imienin.

   Józef
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WIELCY LUDZIE I WIELKIE WYDARZENIA PAŹDZIERNIKA

W 7. dniu października Kościół 
wspomina i oddaje cześć Najświętszej 
Maryi Pannie Różańcowej. Dzieci 
przygotowujące się do pierwszej 
Komunii świętej zwykle w tym dniu 
otrzymują poświęcone różańce, 
wielki skarb na nową drogę życia. 
Wiele kościołów w ostatnich dziesię-
cioleciach poświęcono Matce Bożej 
Różańcowej. W naszym dekanacie 
jest to kościół w Zabłociu k.  Strumie-
nia, gdzie do niedawna proboszczem 
był ks. Wiesław. Również w Skoczo-
wie na osiedlu Górny Bór powstała 
i prężnie się rozwija parafia pod 

wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.

Wielu ludzi dziwi się, że dawniej w kalendarzu liturgicznym 
pod datą 15 października wymieniano św. Jadwigę Śląską, a od 
pewnego czasu widnieje tam św. Teresa od Jezusa. Wiąże się 
to z reformą kalendarza liturgicznego, która była konieczna 
ze względu na wzrastającą liczbę nowych błogosławionych  
i świętych.

Św. Teresa od Jezusa (1515 – 
1582) – zakonnica, karmelitanka, 
mistyczka, wizjonerka, reformator-
ka żeńskiego zakonu karmelitanek 
jak również zakonu karmelitów. 
Jej zasługi dla Kościoła są wielkie. 
Ogłoszona przez papieża Pawła VI 
Doktorem Kościoła.

Święta Jadwiga Śląska, księżna, 
żona księcia Henryka Brodate-
go i matka Henryka Pobożnego, 
który zginął w bitwie z Tatarami 
pod Legnicą w 1242 r., po śmierci 
swych bliskich zamieszkała w ufun-
dowanym przez siebie klasztorze  
w Trzebnicy, gdzie zmarła w 1243 r. 
Kanonizowana w 1267 r. Jej Święto 
obchodzimy 16 października.

T e n 
16. dzień miesiąca różańcowego 
przyniósł w 1978 r niespodzie-
waną nowinę. Konklawe głosami 
kardynałów powołało w tym dniu 
papieża z kraju nad Wisłą, Polaka. 
Jego, Jana Pawła II pontyfikat trwa-
jący 27 lat, wytworzył w Kościele 
powszechnym całkiem nowy klimat 
otwartości i dialogu ze światem  
i bezpiecznie wprowadził ten Kościół 
w III Tysiąclecie Chrześcijaństwa. 

Wielcy ludzie  
i wielkie wydarzenia października

Imponujący pochód wielkich 
Świętych wspominanych przez 
Kościół w październiku rozpoczyna 
zaraz w pierwszym dniu, św. Tere-
sa od Dzieciątka Jezus. Jej krótkie 
życie (24 lat) i również krótka (9 lat) 
droga zakonna, zaowocowały tym, 
że dziś jest patronką misji, misjo-
narzy i zakonników karmelitań-
skich. Jej „Mała droga”, którą odkryła  
i głosiła, to droga dziecięctwa Boże-
go – Bóg jest naszym Ojcem, a my 
jego dziećmi. Jej przeżycia duchowe 

zostały spisane w „Dziejach duszy”. Ogłoszona przez papie-
ża Doktorem Kościoła. Tytuł ten 
posiadają dotychczas tylko trzy 
święte – Ona, św. Teresa z Avili oraz  
św. Katarzyna ze Sieny. Żyła w latach 
1873 – 1897.

W drugim dniu października 
Kościół wspomina Świętych Aniołów 
Stróżów. Można w tym dniu spotkać  
w naszych świątyniach wielu rodzi-
ców z dziećmi, przychodzących 
po specjalne w tym dniu błogosła-
wieństwo.

Patronem 4 października jest św. 
Franciszek z Asyżu (1182 – 1226). 
Wielka postać średniowiecznego 
Kościoła, wzór ubóstwa. Darzył 
miłością ludzi jak również całą przy-
rodę żywą i martwą. Papież Jan Paweł 
II ogłosił św. Franciszka patronem 
wszystkich, którym leży na sercu 
troska o życie, a więc całe środowisko 
naturalne.

N a z a j u t r z  ( 5  X )  c z c i m y  
św. Faustynę, której również krótkie 
życie (1905 – 1938) zaowocowało 
obficie. Miliony ludzi pielgrzymują 
rokrocznie do Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewnikach, 
całując nabożnie relikwie Świętej. 
Obraz Miłosierdzia Bożego z napi-
sem: „Jezu, ufam Tobie”, można dziś 
spotkać w prawie wszystkich kościo-
łach i wielu katolickich domach. 
Obraz ten został namalowany wg 
przesłania, jakie św. Faustynie obja-
wił Mistrz – Jezus Chrystus. Co roku też Kościół w tych dniach 
obchodzi Tydzień Miłosierdzia, mając na względzie ludzi 
biednych, których nigdy nie brakowało.
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POCZĄTKI REFORMACJI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

i czytania pism propagujących nauki luterańskie. Niestety, 
książę miał za żonę wnuczkę utrakwistycznego (husyty) króla 
czeskiego Jerzego z Podebradu (1420-71) i za jej namową nie 
bardzo kwapił się do wykonania królewskiego zlecenia. Nagła 
śmierć księcia Kazimierza II (+1528) uniemożliwiła zrealizo-
wanie tego zlecenia.

Księstwo Cieszyńskie stanęło w owym czasie przed groźbą 
wymarcia dynastii piastowskiej, bowiem starszy syn Kazimie-
rza II, książę Fryderyk przewidziany do kariery kościelnej, 
zmarł w 1507 r., natomiast młodszy Wacław II zszedł z tego 
świata 17 XI 1524. Pozostawił on po sobie jedynego syna 
Wacława III Adama, nad którym początkowo pieczę objął 
dziadek - książę Kazimierz II. Aby zabezpieczyć los wnuka, 
wyraził on zgodę na zaręczenie dziewięciomiesięcznego 
chłopczyka Wacława III Adama z Marią, córką magnata 
morawskiego Jana z Pernstejnu. Na mocy umowy z dn. 1 IX 
1528 r., po śmierci księcia Kazimierza II rządy objął ówczesny 
hetman morawski Jan Pernstein.

Był to człowiek pod względem religijnym bez charakteru 
i stałości. Sprawy religijne traktował jako środek do robienia 
kariery i zdobycia władzy. Współregentką w czasie małoletnie-
go Wacława III Adama była jego matka Anna, córka Fryderyka 
margrabiego Ansbach, a siostra Jerzego margrabiego Ansbach 
 i Karniawy (Krnov). Jerzy margrabia był jednym z pierwszych  
i najgorliwszych wyznawców nauki Marcina Lutra. Do nowo 
założonych osiedli sprowadzał protestanckich kolonistów 
i budował zbory. Przy przeprowadzaniu reformacji był 
bezwzględny. Nakazał ścisłego przestrzegania nowego porządku 
zborowego i przyjęcia przez wszystkich bez względu na płeć  
i wiek w ciągu pół roku Sakramentu pod dwoma postaciami 
na świadectwo swej przynależności ewangelickiej. W przeciw-
nym razie, mieli sprzedać swą własność i szukać gdzie indziej 
schronienia. Działalność Jerzego odbiła się szczególnie ujemnie  

w księstwie cieszyńskim, gdzie współ-
regentką Wacława III Adama była 
właśnie księżna Anna, siostra Jerzego. 
Kiedy w 1539 r. zmarła księżna Anna, 
Jan z Pernstejna pozostał jedynym 
zarządcą Księstwa Cieszyńskiego. Sytu-
acja ta doprowadziła do wzrostu niepo-
kojów w księstwie na tle religijnym.  
W tym czasie  mniejszość niemiecka 
opanowała prawie wszystkie ważniej-
sze stanowiska w radzie miasta  
i cechach. Wszystko co przychodziło 
z Niemiec przygarniali dla siebie, 
niestety, również nauki innowiercze. 
To Pernstein przygotował grunt, na 
którym książę Wacław III Adam mógł 
już prowadzić całkowitą luteryzację 
księstwa. Polityka ta zmierzała do 
poważnego zagrożenia Kościołowi 
Katolickiemu na Śląsku Cieszyńskim.

   c.d.n.

Władysław

Początki reformacji  
na Śląsku Cieszyńskim

W wieku XI Ziemia Cieszyńska była związana z formującą 
się w tym czasie Raciborszczyzną. Była regionem granicz-
nym, stąd władca Polski podniósł Cieszyn do rangi siedziby 
władz kasztelańskich, co potwierdza dyplom papieża Hadria-
na IV z roku 1155 („castellatura de Tessin”).

Po utworzeniu Księstwa Raciborskiego pod koniec XII w. 
Ziemia Cieszyńska weszła w skład tej nowej jednostki, zaś po 
powstaniu Księstwa Opolskiego stała się jego częścią. Z księ-
stwem tym związana była do około 1281 roku. Ostatni władca 
całego Księstwa Opolskiego podzielił go pomiędzy czterech 
synów: Mieszka, Kazimierza, Władysława i Przemka. Kaszte-
lanię cieszyńską zatrzymał Mieszko (*1252 +1314), od którego 
wywodzi się linia Piastów cieszyńskich.

W osobistą zależność lenną od króla czeskiego Wacława II 
wszedł książę cieszyński w 1289 r. W 1316 r. Księstwo Cieszyń-
skie zostało obszarowo ograniczone do kasztelanii cieszyńskiej  
i odtąd utrwaliło się wśród jej mieszkańców poczucie wspólnoty 
terytorialnej, zwanej nam dzisiaj jako Śląsk Cieszyński.

Odpadnięcie Ziemi Cieszyńskiej od Polski, (która zawsze 
odznaczała się prawością katolicką i wszelkie fałszywe nauki  
z obcych krajów nie znalazły powodzenia), spowodowało 
ułatwienie przyjęcia nauk reformacyjnych. W sytuacji szerzenia 
się w Czechach błędów nauki Husa, braci czeskich (zwanych utra-
kwistami- odłam husytów, którzy od synodu bazylejskiego otrzy-
mali pewne ustępstwa np.: komunię pod dwiema postaciami, 
zmianę pewnych obrzędów, połączyli się z kościołem katolickim  
i rozpoczęli swoją działalność w Czechach i Morawach. Poczęli 
się mianować jednością braterską Kościoła. Ustępstwa te unie-
ważniono w 1462 r. przez papieża Piusa II, gdyż zaczęły się 
niepokoje duchowieństwa i wierzącego ludu).

Pier wszymi ś ląskimi głosicielami nauki  Marci-
na Lutra byli wyznawcy husytyzmu i jego odłamów. Do 
nich należał m.in. Krzysztof Flascher z Cieszyna, który  
w 1523 r. osiadł przy kościele pogrzebowym  
św. Krzysztofa we Wrocławiu, gdzie głosił  
w języku polskim nauki w duchu luterańskim.

Pierwsze odgłosy Reformacji w Niem-
czech pojawiły się w Księstwie Cieszyńskim  
u schyłku życia księcia Kazimierza II (+1528), 
jednak w owym czasie nowy kierunek religijny 
nie stanowił jeszcze zagrożenia dla Kościoła 
Katolickiego. Aby zapobiec jego rozprzestrze-
nianiu, w wigilię Bożego Narodzenia 1521 r. 
król Ludwik II (1506-26) zwrócił się do księcia 
Kazimierza II pisemnym przypomnieniem, że 
papież i cesarz, (jako głowy chrześcijaństwa), 
żądają aby odrzucił potępioną na soborach 
naukę Lutra i jego popleczników oraz nie 
pozwolił na zakorzenienie tej nauki, lecz tępił ją  
i karał na ciele i majątku tych, którzy takie 
podburzające nowinki wprowadzają i rozsie-
wają. Książę nie powinien zezwalać na studia 
w szkołach głoszących te nauki, uczącą się 
tam młodzież należy odwołać. Obowiązu-
je też zakaz rozpowszechniania, sprzedaży  Pomnik Marcina Lutra w Bielsku-Białej
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i św. Michała Archanioła, zaś na skwerku 
opodal wzniesiony został pomnik Adama 
Mickiewicza- młodzieńcza postać poety  
z napisem na cokole: Adomas Mickevičius.  
W Wilnie widzieliśmy kilka tablic upamiętnia-
jących pobyt w tym mieście wielkiego poety. 

Nie da się opisać wszystkich zwiedzanych 
przez nas kościołów, innych najpiękniejszych 
miejsc Wilna, wyrazić naszych odczuć, wzru-
szeń i doznań. Nie mogę jednak pominąć 
najważniejszej sprawy, która będzie podsumo-

waniem mych wspomnień. 
Kościół na Litwie w tym roku ogłosił Rok Miłosierdzia. We 

wszystkich kościołach króluje tu Miłosierny Jezus pędzla Alek-
sandra Kazimierowskiego. Szczególną czcią otaczany jest orygi-
nalny obraz malowany zgodnie z wizją św. Faustyny znajdujący się  
w kościele Św. Ducha. Jest to jedyny kościół na Litwie, w którym 
Msze św. odprawiane są wyłącznie w języku polskim. Właśnie  
w tym kościele podczas pielgrzymki w 1993 r. Ojciec Święty 
spotykał się z Polakami. Oglądaliśmy niezwykle bogate wnętrze 
tego kościoła i modliliśmy się przed cenną relikwią, jaką jest 
pierwszy obraz Bożego Miłosierdzia. 

Dotarliśmy również do domku, w którym od 27 maja 1933 r. 
mieszkała s. Faustyna, wpatrywaliśmy się w okno pokoju, 
gdzie Pan Jezus dyktował „Koronkę” i uczciliśmy Jej relikwie 
umieszczone w krzyżu. Dalej powiem, byliśmy w domu,  
w którym prof. Kazimierowski wynajmował pokój do malo-
wania obrazu. S. Faustyna podczas malowania wpatrywała się 
w białą ścianę i poprawiała artystę. W tym domu na piętrze 
mieszkał Jej spowiednik, ks. Michał Sopoćko. W zeszłym 
roku w Wilnie odbyła się Intronizacja Chrystusa Króla. Te 
święte miejsca czczą Litwini i Polacy tu mieszkający, a my 
wydarzenia te nazwijmy „darem Pana”, posługując się słowa-
mi Ojca Świętego Jana Pawła II, który tak nazwał swój pobyt  
w Wilnie. Nie sposób napisać o wszystkim, jednak o cmentarzu 
na Rosie i o zamku na wyspie Galwie chcę jeszcze wspomnieć  
w przyszłości. 

Aby „zmieścić się” jeszcze w przeżywanym klimacie Wilna, 
wspomnę końcówkę pielgrzymki.

Około godziny 16.00 żegnamy Wilno i odjeżdżamy do 
Polski. Po czterech godzinach nocujemy w domu pielgrzyma w 
Świętej Wodzie i po porannej Mszy św. wyruszamy do Warsza-
wy. Zatrzymujemy się w stolicy na kilka godzin, zwiedzając 
Zamek Królewski, a za szczęśliwe wojażowanie dziękujemy 
Bogu w kościele św. Anny. 

Za tak udaną pielgrzymkę, prawdziwe lekcje historii i ucztę 
duchową - „dar Pana” - dziękujemy księżom proboszczom:  

ks .  Prob oszczo -
wi kan.  Andrze-
j o w i  Wi e l i c z c e ,  
ks. Proboszczowi 
Grzegorzowi Majęt-
nemu i  Państwu 
Marioli i Francisz-
kowi Gorol.

   
Irena

Najpiękniejsze miejsca w Wilnie
Stolica Litwy - Wilno - leży w rozległej 

kotlinie, otoczonej wzgórzami, a liczne wąwo-
zy i jary nadają krajobrazowi miasta szczegól-
nej malowniczości i urody.

W trzecim dniu pielgrzymki, jadąc auto-
busem przez najbardziej urokliwą część 
miasta - Zarzecze - na horyzoncie jawiła się 
nam najwyższa Góra Trzykrzyska z trzema 
lśniącymi w słońcu krzyżami. Zanim dotarli-
śmy na jej szczyt, mieliśmy okazję podziwiać 
urocze Zarzecze - „republikę” artystów. Mają 
oni własny hymn, konstytucję, prezydenta, ambasadorów… 
Wszystko tu romantyczne - brzeg Wileńki porośnięty specjalnie 
ułożonymi kwiatami tworzącymi napisy wyrażające uczucia, 
imiona zakochanych. Mijamy mosteczki z kłódeczkami, słucha-
my różnych romantycznych opowiastek przewodniczki.

Docieramy do Góry Trzykrzyskiej, podchodzimy na szczyt 
 i oglądamy nową perspektywę miasta. Słuchamy długiej historii 
krzyży, sięgającej czasów pogańskich i legend z nimi związa-
nych. Trzy krzyże A. Wiwulskiego (wybitny polski artysta) 
stanowią stary i tradycyjny pomnik, symbol chrześcijaństwa 
miasta upamiętniający męczeńską śmierć franciszkanów, którzy 
w XIV w. nawracali na Litwie pogan. Przez wiele wieków krzy-
że te były wielokrotnie wymieniane i odnawiane. I tu znowu  
z rozkazu władz sowieckich (program ateizacji) ten symbol 
wiary został wysadzony w powietrze w 1950 r. Przez wszystkie 
lata władzy sowieckiej wilnianie upamiętniali to miejsce, wykła-
dając kwiatami kształt krzyża. Krzyże odbudowane w 1989 r. 
znów zajaśniały nad Wilnem i są nieodzownym elementem 
krajobrazu miasta. 

W dalszej wędrówce zwiedziliśmy na Antokolu (dzielnica 
Wilna) najokazalszy, perełkę wileńskiego baroku, kościół  
św. Piotra i Pawła. W roku 1668 hetman wielki litewski i woje-
woda wileński Michał Kazimierz Pac wybudował tę świątynię 
jako votum dziękczynne za uratowanie życia podczas wojny  
z Moskwą. Po przekroczeniu progu kościoła otwiera się naszym 
oczom niezwykły widok: wspaniały wystrój wnętrza zachwyca 
nas kunsztem doskonałych mistrzów włoskich. Wykonanych ze 
stiuku figur świętych jest ponad dwa tysiące. Rzeźby i płasko-
rzeźby przedstawiają sceny biblijne, hagiograficzne, sceny  
z życia mieszczan, girlandy roślin, atrybuty wojskowe. Gra 
świateł, cieni sprawia, że cała ta dekoracja jest jakby żywa,  
w ruchu. Czujemy się niczym w teatrze. W sześciu bocznych kapli-
cach znajdują się obrazy, niezwykła ambona ma kształt okrętu  
z podniesionym żaglem, żyrandol kryształowy w kształcie łodzi. 
Każdy element wystroju ma swoje miejsce, sens i jest jedyne  
w swoim rodzaju, a sceny i postacie niosą jakieś przesłanie. 

Niezapomniany pozostanie także wysmukły 
kościół św. Anny ze swoimi koronkowymi wieżycz-
kami wykonanymi z cegieł ręcznie strychowanych  
o 33 różnych kształtach. Jest przedmiotem 
powszechnego podziwu. Legenda głosi, że 
Napoleon Bonaparte, gdy w 1812 r. zobaczył tę 
świątynię, powiedział, że przeniósłby ten uroczy 
kościółek na własnych dłoniach do Paryża. Wirtu-
ozostwa bogatej kompozycji tej świątyni nie da się 
opisać, trzeba go zobaczyć. 

W tym najbardziej uroczym miejscu Wilna 
stoją aż trzy kościoły: św. Anny, Bernardynów  
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POCZĄTKI REFORMACJI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

i czytania pism propagujących nauki luterańskie. Niestety, 
książę miał za żonę wnuczkę utrakwistycznego (husyty) króla 
czeskiego Jerzego z Podebradu (1420-71) i za jej namową nie 
bardzo kwapił się do wykonania królewskiego zlecenia. Nagła 
śmierć księcia Kazimierza II (+1528) uniemożliwiła zrealizo-
wanie tego zlecenia.

Księstwo Cieszyńskie stanęło w owym czasie przed groźbą 
wymarcia dynastii piastowskiej, bowiem starszy syn Kazimie-
rza II, książę Fryderyk przewidziany do kariery kościelnej, 
zmarł w 1507 r., natomiast młodszy Wacław II zszedł z tego 
świata 17 XI 1524. Pozostawił on po sobie jedynego syna 
Wacława III Adama, nad którym początkowo pieczę objął 
dziadek - książę Kazimierz II. Aby zabezpieczyć los wnuka, 
wyraził on zgodę na zaręczenie dziewięciomiesięcznego 
chłopczyka Wacława III Adama z Marią, córką magnata 
morawskiego Jana z Pernstejnu. Na mocy umowy z dn. 1 IX 
1528 r., po śmierci księcia Kazimierza II rządy objął ówczesny 
hetman morawski Jan Pernstein.

Był to człowiek pod względem religijnym bez charakteru 
i stałości. Sprawy religijne traktował jako środek do robienia 
kariery i zdobycia władzy. Współregentką w czasie małoletnie-
go Wacława III Adama była jego matka Anna, córka Fryderyka 
margrabiego Ansbach, a siostra Jerzego margrabiego Ansbach 
 i Karniawy (Krnov). Jerzy margrabia był jednym z pierwszych  
i najgorliwszych wyznawców nauki Marcina Lutra. Do nowo 
założonych osiedli sprowadzał protestanckich kolonistów 
i budował zbory. Przy przeprowadzaniu reformacji był 
bezwzględny. Nakazał ścisłego przestrzegania nowego porządku 
zborowego i przyjęcia przez wszystkich bez względu na płeć  
i wiek w ciągu pół roku Sakramentu pod dwoma postaciami 
na świadectwo swej przynależności ewangelickiej. W przeciw-
nym razie, mieli sprzedać swą własność i szukać gdzie indziej 
schronienia. Działalność Jerzego odbiła się szczególnie ujemnie  

w księstwie cieszyńskim, gdzie współ-
regentką Wacława III Adama była 
właśnie księżna Anna, siostra Jerzego. 
Kiedy w 1539 r. zmarła księżna Anna, 
Jan z Pernstejna pozostał jedynym 
zarządcą Księstwa Cieszyńskiego. Sytu-
acja ta doprowadziła do wzrostu niepo-
kojów w księstwie na tle religijnym.  
W tym czasie  mniejszość niemiecka 
opanowała prawie wszystkie ważniej-
sze stanowiska w radzie miasta  
i cechach. Wszystko co przychodziło 
z Niemiec przygarniali dla siebie, 
niestety, również nauki innowiercze. 
To Pernstein przygotował grunt, na 
którym książę Wacław III Adam mógł 
już prowadzić całkowitą luteryzację 
księstwa. Polityka ta zmierzała do 
poważnego zagrożenia Kościołowi 
Katolickiemu na Śląsku Cieszyńskim.

   c.d.n.

Władysław

Początki reformacji  
na Śląsku Cieszyńskim

W wieku XI Ziemia Cieszyńska była związana z formującą 
się w tym czasie Raciborszczyzną. Była regionem granicz-
nym, stąd władca Polski podniósł Cieszyn do rangi siedziby 
władz kasztelańskich, co potwierdza dyplom papieża Hadria-
na IV z roku 1155 („castellatura de Tessin”).

Po utworzeniu Księstwa Raciborskiego pod koniec XII w. 
Ziemia Cieszyńska weszła w skład tej nowej jednostki, zaś po 
powstaniu Księstwa Opolskiego stała się jego częścią. Z księ-
stwem tym związana była do około 1281 roku. Ostatni władca 
całego Księstwa Opolskiego podzielił go pomiędzy czterech 
synów: Mieszka, Kazimierza, Władysława i Przemka. Kaszte-
lanię cieszyńską zatrzymał Mieszko (*1252 +1314), od którego 
wywodzi się linia Piastów cieszyńskich.

W osobistą zależność lenną od króla czeskiego Wacława II 
wszedł książę cieszyński w 1289 r. W 1316 r. Księstwo Cieszyń-
skie zostało obszarowo ograniczone do kasztelanii cieszyńskiej  
i odtąd utrwaliło się wśród jej mieszkańców poczucie wspólnoty 
terytorialnej, zwanej nam dzisiaj jako Śląsk Cieszyński.

Odpadnięcie Ziemi Cieszyńskiej od Polski, (która zawsze 
odznaczała się prawością katolicką i wszelkie fałszywe nauki  
z obcych krajów nie znalazły powodzenia), spowodowało 
ułatwienie przyjęcia nauk reformacyjnych. W sytuacji szerzenia 
się w Czechach błędów nauki Husa, braci czeskich (zwanych utra-
kwistami- odłam husytów, którzy od synodu bazylejskiego otrzy-
mali pewne ustępstwa np.: komunię pod dwiema postaciami, 
zmianę pewnych obrzędów, połączyli się z kościołem katolickim  
i rozpoczęli swoją działalność w Czechach i Morawach. Poczęli 
się mianować jednością braterską Kościoła. Ustępstwa te unie-
ważniono w 1462 r. przez papieża Piusa II, gdyż zaczęły się 
niepokoje duchowieństwa i wierzącego ludu).

Pier wszymi ś ląskimi głosicielami nauki  Marci-
na Lutra byli wyznawcy husytyzmu i jego odłamów. Do 
nich należał m.in. Krzysztof Flascher z Cieszyna, który  
w 1523 r. osiadł przy kościele pogrzebowym  
św. Krzysztofa we Wrocławiu, gdzie głosił  
w języku polskim nauki w duchu luterańskim.

Pierwsze odgłosy Reformacji w Niem-
czech pojawiły się w Księstwie Cieszyńskim  
u schyłku życia księcia Kazimierza II (+1528), 
jednak w owym czasie nowy kierunek religijny 
nie stanowił jeszcze zagrożenia dla Kościoła 
Katolickiego. Aby zapobiec jego rozprzestrze-
nianiu, w wigilię Bożego Narodzenia 1521 r. 
król Ludwik II (1506-26) zwrócił się do księcia 
Kazimierza II pisemnym przypomnieniem, że 
papież i cesarz, (jako głowy chrześcijaństwa), 
żądają aby odrzucił potępioną na soborach 
naukę Lutra i jego popleczników oraz nie 
pozwolił na zakorzenienie tej nauki, lecz tępił ją  
i karał na ciele i majątku tych, którzy takie 
podburzające nowinki wprowadzają i rozsie-
wają. Książę nie powinien zezwalać na studia 
w szkołach głoszących te nauki, uczącą się 
tam młodzież należy odwołać. Obowiązu-
je też zakaz rozpowszechniania, sprzedaży  Pomnik Marcina Lutra w Bielsku-Białej
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PAŹDZIERNIKOWE MYŚLI ŚP. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

„Bardzo polubiłem różaniec, 
który uczy cierpliwej, nieustającej 
modlitwy” - pisał ks. Poeta. Modli-
twa ta staje się oddechem duszy. Tak, 
jak nie możemy żyć bez oddycha-
nia, tak też powtarzane rytmicznie 
„Zdrowaś...Łaski pełna...”, zapewnia 
nam zdrowie duszy. Modlitwa ta 
przypomina kołaczącego do drzwi 
cierpliwie, gdy, być może, długo nikt 
nie otwiera; ale jednak z ufnością, że 
otworzy. Przypomina też kurczowe 
trzymanie się dziecka spódnicy 
mamy jako gwarantki bezpieczeń-
stwa. Z różańcem można udać się 

wszędzie: do szpitala, do szkoły, na wycieczkę, do pracy, na 
wojnę, bo jest ona modlitwą zdrowych i chorych; ludzi w pełni 
sił i ludzi zmęczonych, sennych i umierających.

Ks. Jan spotykał ludzi chorych, których odwiedzał, którzy 
resztkami sił, półgłosem, szeptem powtarzali na łożu boleści: 
„Zdrowaś... Zdrowaś... Zdrowaś...” Przykład dziewczynki  
w szpitalu, której obie ręce były bezwładne jest szczególnie 
wzruszający. Chora odmawiała różaniec licząc „Zdrowaśki”  
w rytm spływających po szybie okna kropel deszczu.

Ks. Jan podsuwa nam myśli, jak możemy się modlić za 
drugich na różańcu. Przy każdej „zdrowaśce” można mieć na 
myśli jedną osobę i z Maryją polecać ją Bogu. W ten sposób  
w ciągu  20 minut modlitwą można ogarnąć 50 osób.

Te kilka myśli przekazanych nam przez ks. Twardowskiego 
warto przypomnieć u progu października, gdyż  miesiąc ten 
najbardziej kojarzy się z modlitwą maryjną – różańcem.

Miesiąc październik kojarzy się też, zwłaszcza w naszej 
parafii, z kultem, jakim otaczamy naszych Aniołów Stróżów. 
Każdemu z nas Bóg wyznaczył swojego wysłannika, który służy 
Panu Bogu, służąc jednocześnie człowiekowi. Że jest to prawdą 
udowadniali nam dostatecznie przed rokiem kapłani w czasie 
misji parafialnych.

Zdaniem ks. Jana, Anioł, który każdemu z nas towarzyszy  
w życiu, jest naszym stróżem i ani Go to nazwanie nie poniża, 
ani On się go nie wstydzi. Ludzie cieszą się, gdy ich ktoś nazwie 
aniołem; uważają to za komplement, ale już nie tak bardzo lubią, 
gdy się do nich zwrócimy – stróż. Zawód stróża gdzieniegdzie 
może uchodzić za poniżający (niesłusznie zresztą). Anioł Stróż 
chce być stróżem, gdyż wie, że spełnia wolę Boga.

Najczęściej dorośli ludzi nie modlą się już do swojego 
Anioła. Uważają, że jest to modlitwa dla dzieci. Tymczasem 
na starość ludzie potrzebują również opieki. Stawają bowiem 
również nad przepaściami, kto wie, czy nie groźniejszymi niż 
dzieci.

Pytały dzieci ks. Jana, dlaczego na obrazkach przedstawiają-
cych Anioła Stróża, nigdy się On nie śmieje. Kapłan odpowie-
dział, iż widocznie Anioł uśmiecha się w Niebie, a patrząc na 
ziemię widzi tyle łez, że wcale nie ma powodu, by się śmiać.

Słowa ks. Jana – zawsze pogodne, radosne i szczere – jak 
oczy dziecka.

    Józef

Myśli śp. ks. Jana Twardowskiego  
aktualne w październiku

Modlitwa to przebywanie z Bogiem 
ze świadomością, że jest On koło mnie. 
Można jechać samochodem, sprzątać 
mieszkanie, myć się, gotować obiad... 
i cały czas zdawać sobie sprawę z tego, 
że towarzyszy mi Bóg, od którego 
wszystko zależy – kim jestem i co robię. 
Człowiek modlący się w pokorze to 
ten, który widzi wielkość Boga i swoją 
małość. Źle modlił się pyszny faryzeusz, 
bo skupiał się na swojej wielkości.

Pisze ks. Jan w swej „Autobiografii”: 
„Najbardziej moją ulubioną i codzien-
ną modlitwą jest inwokacja >>Jezu, 
ufam Tobie<<. Często powtarzam te 
słowa w ciągu dnia, uczą mnie na nowo ufności; są one wyryte 
na moim rodzinnym grobowcu na warszawskich Powązkach 
(...) >>Jezu, ufam Tobie<< -  słowa jasne na czarną godzinę.

Kult Miłosierdzia Bożego, którego apostołką jest  
św. Faustyna, obejmuje dziś prawie cały świat i wciąż się szerzy. 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawia coraz więcej ludzi. 
Wspomnieć o tym trzeba również w październiku, bo 5. dnia 
tego miesiąca wspomina Kościół św Faustynę, w rocznicę Jej 
odejścia do Nieba.
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Odpust w Rudniku
Rudnicki odpust w Kaplicy Imienia Maryi obchodziliśmy 

w dniu 11 września 2011 r.
Głównym koncelebransem i spowiednikiem przed odpu-

stowym był Ojciec Miłosz – zakonnik franciszkański.
W kazaniu Ojciec Miłosz podkreślił ważność i ładunek 

emocjonalny jakie niesie każde nadane imię, a zwłaszcza imię 
tak ważne jak Maryja. Przytoczył również przykład znajomego, 
który mimo swojego statusu materialnego nigdy nie wyparł się 
Pana Boga , a zwłaszcza miłości do Matki Bożej. Ojciec Miłosz 
nawoływał byśmy byli Maryjni, tak jak Ojciec Święty, jak król 
Jan III Sobieski, który służył do ołtarza w Piekarach Śląskich 
w 1683 r, jak Św. Maksymilian Maria Kolbe, którego ciała nie 
ma, a imię jego znane jest w całym świecie, czy chociażby jak 
Tomasz Adamek, który również jest bardzo Maryjny.

Zostaliśmy bardzo pochwaleni przez Ojca Miłosza za orga-
nizację odpustu , powiedział: „Warszawa powinna się uczyć, jak 
organizuje się odpust”. 

Podziwiał odnowienie wnętrza kaplicy, poczty sztandaro-
we: rolniczy i górniczy, oprawę muzyczną wzbogaconą o trio 
na instrumentach dętych z Panem Wójtem Gminy Karolem 
Folwarcznym, był również zaskoczony,  że w tak małym Rudni-
ku są nawet budy na odpuście. 

O godzinie 16.00 zostały odprawione Nieszpory Odpustowe 
przez Ks. Wikarego Michała Bogacza.

 Sylwia Grzebień

Chleba Naszego 
Powszedniego…

W dniu 4 września 2011 w Kaplicy 
Imienia Maryi dziękowaliśmy Panu Bogu 
uroczystą Mszą Żniwną, za dary zebra-
ne z naszych pól. Była to Msza Święta 
koncelebrowana, której przewodniczył 
Ksiądz Proboszcz Andrzej Wieliczka wraz  
z Księdzem Wikarym Michałem Boga-
czem. 

W kazaniu Ksiądz Proboszcz mówił 
m.in. o szacunku do ciężkiej pracy rolnika, 
którego trud i przywiązanie do ziemi jest od 
lat umniejszany. Trud pracy rolnika, jest tym 
większy, że najczęściej jest on wykonywany jako drugi zawód, 
niejako na drugi etat po pracy zawodowej w przedsiębiorstwach. 
Ponadto dzisiejszy rolnik musi umieć łączyć umiejętności pracy 
na roli i gospodarstwie z umiejętnościami przedsiębiorczymi 
i menadżerskimi.

Uroczystość żniwną wzbogacił Rolniczy Sztandar, w poczcie 
sztandarowym stanęli Pan Karol Czendlik, Pan Marek Cieślar, 
Pan Krzysztof Wawrzyczek. Dzieci w strojach śląskich wniosły 
dary żniwne (Agatka Pasterny, Wiktoria Kędziera, Kacper Czen-
dlik,Marcin Kędzior), a piękny wystrój kościoła wykonała Pani 
Katarzyna Czendlik. Uroczystość wzbogacona była również 
utworami wykonanymi na trąbce przez Wójta Gminy Hażlach 
Pana Karola Folwarcznego.

Sylwia Grzebień 

Żniwa

Pole ty odwieczne pole,
Obsiewali cię ojcowie nasi w mozole.
W pocie czoła chleb zdobywali,
Młodym w spadku je oddali.

Teraz kombajny jadą polami,
Kłaniają się zboża złotymi kłosami, 
Słonko osusza poranną rosę,
Kombajn zastąpił sierp i kosę.

Łan zboża faluje na pożegnanie,
przez kombajn skoszony zostanie,
da Pan Bóg pogody, daje też urody,
będzie mąka na chleb i kołacz na Gody.

Gospodarze nasi mili z wieńcem, 
z chlebem i pieśnią do was my przybyli,
za wasz trud i plony,
hołd w chlebie i pieśni złożony.
   Helena Stoszek

Strużok

Roz w roku w stodole na gumnie cepami sie snopki młóciło, 
Łobili wyburdakowane wsuło sie do miechów, a słóme zustawiło,
Potym mamulka łuszyli na obyrtke dłógucne strużoki,
Kiere miały okropnie bachrate boki.
Na strużok ciepli wybiglowanom łoktusze,
Coby fajnie spowało sie dziołusze.
Tatulek zaś słómy naćpali doń za tela,
Że łomało nie zhóczała szwarno Aniela.
Mogym przituplikować, na ozaist tak było, 
Dyć przeca ni ma możne, coby mi sie to śniło.

    Helena Stoszek

Kącik regionalny
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PAŹDZIERNIKOWE MYŚLI ŚP. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

„Bardzo polubiłem różaniec, 
który uczy cierpliwej, nieustającej 
modlitwy” - pisał ks. Poeta. Modli-
twa ta staje się oddechem duszy. Tak, 
jak nie możemy żyć bez oddycha-
nia, tak też powtarzane rytmicznie 
„Zdrowaś...Łaski pełna...”, zapewnia 
nam zdrowie duszy. Modlitwa ta 
przypomina kołaczącego do drzwi 
cierpliwie, gdy, być może, długo nikt 
nie otwiera; ale jednak z ufnością, że 
otworzy. Przypomina też kurczowe 
trzymanie się dziecka spódnicy 
mamy jako gwarantki bezpieczeń-
stwa. Z różańcem można udać się 

wszędzie: do szpitala, do szkoły, na wycieczkę, do pracy, na 
wojnę, bo jest ona modlitwą zdrowych i chorych; ludzi w pełni 
sił i ludzi zmęczonych, sennych i umierających.

Ks. Jan spotykał ludzi chorych, których odwiedzał, którzy 
resztkami sił, półgłosem, szeptem powtarzali na łożu boleści: 
„Zdrowaś... Zdrowaś... Zdrowaś...” Przykład dziewczynki  
w szpitalu, której obie ręce były bezwładne jest szczególnie 
wzruszający. Chora odmawiała różaniec licząc „Zdrowaśki”  
w rytm spływających po szybie okna kropel deszczu.

Ks. Jan podsuwa nam myśli, jak możemy się modlić za 
drugich na różańcu. Przy każdej „zdrowaśce” można mieć na 
myśli jedną osobę i z Maryją polecać ją Bogu. W ten sposób  
w ciągu  20 minut modlitwą można ogarnąć 50 osób.

Te kilka myśli przekazanych nam przez ks. Twardowskiego 
warto przypomnieć u progu października, gdyż  miesiąc ten 
najbardziej kojarzy się z modlitwą maryjną – różańcem.

Miesiąc październik kojarzy się też, zwłaszcza w naszej 
parafii, z kultem, jakim otaczamy naszych Aniołów Stróżów. 
Każdemu z nas Bóg wyznaczył swojego wysłannika, który służy 
Panu Bogu, służąc jednocześnie człowiekowi. Że jest to prawdą 
udowadniali nam dostatecznie przed rokiem kapłani w czasie 
misji parafialnych.

Zdaniem ks. Jana, Anioł, który każdemu z nas towarzyszy  
w życiu, jest naszym stróżem i ani Go to nazwanie nie poniża, 
ani On się go nie wstydzi. Ludzie cieszą się, gdy ich ktoś nazwie 
aniołem; uważają to za komplement, ale już nie tak bardzo lubią, 
gdy się do nich zwrócimy – stróż. Zawód stróża gdzieniegdzie 
może uchodzić za poniżający (niesłusznie zresztą). Anioł Stróż 
chce być stróżem, gdyż wie, że spełnia wolę Boga.

Najczęściej dorośli ludzi nie modlą się już do swojego 
Anioła. Uważają, że jest to modlitwa dla dzieci. Tymczasem 
na starość ludzie potrzebują również opieki. Stawają bowiem 
również nad przepaściami, kto wie, czy nie groźniejszymi niż 
dzieci.

Pytały dzieci ks. Jana, dlaczego na obrazkach przedstawiają-
cych Anioła Stróża, nigdy się On nie śmieje. Kapłan odpowie-
dział, iż widocznie Anioł uśmiecha się w Niebie, a patrząc na 
ziemię widzi tyle łez, że wcale nie ma powodu, by się śmiać.

Słowa ks. Jana – zawsze pogodne, radosne i szczere – jak 
oczy dziecka.

    Józef

Myśli śp. ks. Jana Twardowskiego  
aktualne w październiku

Modlitwa to przebywanie z Bogiem 
ze świadomością, że jest On koło mnie. 
Można jechać samochodem, sprzątać 
mieszkanie, myć się, gotować obiad... 
i cały czas zdawać sobie sprawę z tego, 
że towarzyszy mi Bóg, od którego 
wszystko zależy – kim jestem i co robię. 
Człowiek modlący się w pokorze to 
ten, który widzi wielkość Boga i swoją 
małość. Źle modlił się pyszny faryzeusz, 
bo skupiał się na swojej wielkości.

Pisze ks. Jan w swej „Autobiografii”: 
„Najbardziej moją ulubioną i codzien-
ną modlitwą jest inwokacja >>Jezu, 
ufam Tobie<<. Często powtarzam te 
słowa w ciągu dnia, uczą mnie na nowo ufności; są one wyryte 
na moim rodzinnym grobowcu na warszawskich Powązkach 
(...) >>Jezu, ufam Tobie<< -  słowa jasne na czarną godzinę.

Kult Miłosierdzia Bożego, którego apostołką jest  
św. Faustyna, obejmuje dziś prawie cały świat i wciąż się szerzy. 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawia coraz więcej ludzi. 
Wspomnieć o tym trzeba również w październiku, bo 5. dnia 
tego miesiąca wspomina Kościół św Faustynę, w rocznicę Jej 
odejścia do Nieba.
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MATKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

tych, o których się najbardziej troszczymy. W ten sposób ta 
prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.”

Do tego osobistego świadectwa Papieża o umiłowaniu 
Różańca i jego ważnej roli we własnym życiu duchowym 
możemy dopisać świadectwo włoskiego kapucyna - św. Ojca 
Pio. „Pozostawiam wam Matkę Bożą - kochajcie Ją i czyńcie 
wszystko by była kochana. I Różaniec - odmawiajcie go tyle 
razy, ile tylko zdołacie.”

Zatem, gdy weźmiemy do ręki Różaniec, pomyślmy, jak 
potężną jest on modlitwą. Przesuwając jego paciorki rozwa-
żajmy tajemnice z życia Jezusa i Maryi, łączmy je z wielością 
intencji kierowanych do Boga, które niech pulsują życiem 
ludzkim, naszym życiem.

        
  Irena

Październik - miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańco-
wej. Posłuszni poleceniu Matki Najświętszej przekazanemu 
 w licznych objawieniach obecnego wieku, bierzemy do 
naszych rąk Różaniec. Zachętą do praktykowania tej szczegól-
nej formy modlitwy niech będą dla nas poniżej zamieszczone 
świadectwa.

Matko Różańca Świętego,  
módl się za nami

Dzięki Różańcowi chrześcijanie zwyciężyli w XVI w. szerzą-
cą się na świecie muzułmańską Turcję.

Jak powiedziała sama 
Maryja, ta najpotężniejsza 
broń przeciw piekłu wynisz-
czy pożądliwości, usunie 
grzechy,  wytępi  herezje. 
Obietnice dane przez Mary-
ję bł. Alanowi de Roche:  
„O cokolwiek przez Różaniec 
prosić będziesz - otrzymasz; 
Chcę, aby odmawiający mój 
Różaniec, mieli w życiu i przy 
śmierci światło i pełnię łask, 
aby w życiu i przy śmierci 
uczestniczyli w zasługach 
świętych; codziennie uwal-
niam z czyśćca dusze, które 

mnie czciły modlitwą różańcową; odmawiający są moimi 
dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednoro-
dzonego.” 

Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX, jaki jest najwspa-
nialszy skarb Watykanu. W odpowiedzi wyciągnął Różaniec, 
trzymając go nad głową powiedział: „Oto najwspanialszy skarb 
Watykanu”. 

A oto słowa św. Ludwika Grignion de Monfort: „Niechaj 
wszyscy mężczyźni i niewiasty, uczeni i prości, sprawiedliwi 
i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi 
dniem i nocą, odmawiając św. Różaniec.” 

Kard. Stefan Wyszyński daje takie świadectwo: „Różaniec to 
łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów. Nie wolno 
się zatrzymać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej, bo pełnia 
życia jest u szczytu”. 

A jak go odmawiać… Tym razem głos oddajmy Papieżowi 
zawierzenia Janowi Pawłowi II: „Medytować z Różańcem, 
znaczy powierzać nasze troski miłosiernemu Sercu Chrystusa  
i Sercu Jego Matki… Różaniec to modlitwa, którą bardzo 
ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie 
i głębi zarazem. W te same dziesiątki Różańca serce nasze może 
wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie czło-
wieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, 
sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, 



11
Październik 2011 A

N
IO

Ł KO
Ń

CZYCKI

01.10.2011  I Sobota  Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
dziewicy i doktora Kościoła

8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny.

16.30  Różaniec
17.00 Za + Bartłomieja Machej w 5 rocznicę śmierci.
 
02.10.2011    NIEDZIELA  XXVII  ZWYKŁA 
7.30  Z okazji 50 rocznicy ślubu Heleny i Franciszka oraz  

70 urodzin Franciszka z podziękowaniem za otrzymane łaski,  
z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.

9.30 Msza św. w Rudniku:   Za ++ Annę, Alojzego Gabzdyl, synów 
Józefa i Bronisława Joannę Gabzdyl, Monikę, Jana Matuszek, 
Zdzisława Werłos, Stanisławę Grubka, 2 mężów, zięcia 
Kazimierza, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 

 do Opatrzności Bożej.
11.00 Za ++ ojców Franciszka Wawrzyczka, Władysława Juroszka, 

brata Bronisława, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodziny.  
16.30 Różaniec  
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Teresy z okazji 

Imienin.

03.10.2011  Poniedziałek 
16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Alojzego Walicę, ojca Alojzego, Marię, Rudolfa 

Tengler, Stanisława Śleziak, ++ pokrewieństwo Walica  
– Tengler.

 2. Za + Marię Szymeczek, 2 mężów, + Ks. Mariana Gazka  
 i wszystkich Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

04.10.2011  Wtorek   Wspomnienie św.  Franciszka z Asyżu
16.30 Różaniec
17.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą z okazji urodzin Weroniki.
 2. Za ++ Józefa i Teresę Gremlik, ++ rodziców i rodzeństwo  
 z obu stron.

05.10.2011 Środa  Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Helenę Parchańską w 5 rocznicę 

śmierci, ++ jej rodziców i teściów.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Józefa  Foltyn w 9 rocznicę śmierci, Zofię i Alojzego 

Foltyn, Annę i Karola Żyła, wszystkich ++ z rodziny Foltyn   
- Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

06.10.2011  I Czwartek 
16.30 Różaniec
17.00 1.  Za + Józefa Swobodę w 15 rocznicę śmierci, ++ rodziców, 

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

Grygierek, ++ z rodziny Żydek i Grygierek. 

07.10.2011  I Piątek   Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej

8.00 Msza św. w Rudniku:  Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej 
Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalszą opiekę dla Czcicieli Różańca św. oraz o Radość 
Wieczną dla Zmarłych.

16.30 Różaniec
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Franciszka Parchańskiego, synów: 

Emila i Franciszka, + Zofię Durczok, Karola i Zofię Tomica, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

   
08.10.2011  Sobota 
8.00 Za ++ Elżbietę i Henryka Cyrzyk, dziadków z obu stron,  

+ wujka Ottona. 
16.30 Różaniec
17.00 W 30 rocznicę ślubu Heleny i Stanisława z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  
i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny. 

INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE 

Nowy Wikary w Naszej Parafii
W dniu 28.08.2011 w Kaplicy Imienia Maryi w Rudni-

ku wraz z Księdzem Proboszczem kwiatami i wierszykiem 
w wykonaniu dzieci, powitaliśmy nowego Wikarego  
Ks. Michała Bogacza.

Na duszpasterskiej drodze w Naszej Parafii życzymy 
mu wszelkich łask Pana Boga jak również szczególnej 
opieki jego imiennika, a naszego Patrona Św. Michała 
Archanioła. 

      
Parafianie z Rudnika
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MATKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

tych, o których się najbardziej troszczymy. W ten sposób ta 
prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.”

Do tego osobistego świadectwa Papieża o umiłowaniu 
Różańca i jego ważnej roli we własnym życiu duchowym 
możemy dopisać świadectwo włoskiego kapucyna - św. Ojca 
Pio. „Pozostawiam wam Matkę Bożą - kochajcie Ją i czyńcie 
wszystko by była kochana. I Różaniec - odmawiajcie go tyle 
razy, ile tylko zdołacie.”

Zatem, gdy weźmiemy do ręki Różaniec, pomyślmy, jak 
potężną jest on modlitwą. Przesuwając jego paciorki rozwa-
żajmy tajemnice z życia Jezusa i Maryi, łączmy je z wielością 
intencji kierowanych do Boga, które niech pulsują życiem 
ludzkim, naszym życiem.

        
  Irena

Październik - miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańco-
wej. Posłuszni poleceniu Matki Najświętszej przekazanemu 
 w licznych objawieniach obecnego wieku, bierzemy do 
naszych rąk Różaniec. Zachętą do praktykowania tej szczegól-
nej formy modlitwy niech będą dla nas poniżej zamieszczone 
świadectwa.

Matko Różańca Świętego,  
módl się za nami

Dzięki Różańcowi chrześcijanie zwyciężyli w XVI w. szerzą-
cą się na świecie muzułmańską Turcję.

Jak powiedziała sama 
Maryja, ta najpotężniejsza 
broń przeciw piekłu wynisz-
czy pożądliwości, usunie 
grzechy,  wytępi  herezje. 
Obietnice dane przez Mary-
ję bł. Alanowi de Roche:  
„O cokolwiek przez Różaniec 
prosić będziesz - otrzymasz; 
Chcę, aby odmawiający mój 
Różaniec, mieli w życiu i przy 
śmierci światło i pełnię łask, 
aby w życiu i przy śmierci 
uczestniczyli w zasługach 
świętych; codziennie uwal-
niam z czyśćca dusze, które 

mnie czciły modlitwą różańcową; odmawiający są moimi 
dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednoro-
dzonego.” 

Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX, jaki jest najwspa-
nialszy skarb Watykanu. W odpowiedzi wyciągnął Różaniec, 
trzymając go nad głową powiedział: „Oto najwspanialszy skarb 
Watykanu”. 

A oto słowa św. Ludwika Grignion de Monfort: „Niechaj 
wszyscy mężczyźni i niewiasty, uczeni i prości, sprawiedliwi 
i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi 
dniem i nocą, odmawiając św. Różaniec.” 

Kard. Stefan Wyszyński daje takie świadectwo: „Różaniec to 
łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów. Nie wolno 
się zatrzymać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej, bo pełnia 
życia jest u szczytu”. 

A jak go odmawiać… Tym razem głos oddajmy Papieżowi 
zawierzenia Janowi Pawłowi II: „Medytować z Różańcem, 
znaczy powierzać nasze troski miłosiernemu Sercu Chrystusa  
i Sercu Jego Matki… Różaniec to modlitwa, którą bardzo 
ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie 
i głębi zarazem. W te same dziesiątki Różańca serce nasze może 
wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie czło-
wieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, 
sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, 
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09.10.2011   NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA 
7.30 Za + Ludmiłę Pupek w 8 rocznicę śmierci.
9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++  Franciszka Chmiel, ojców 

Rudolfa i Justynę, córkę Justynę z mężem Józefem, 
Bronisława i Józefa Gabzdyl, Annę Josiek, Zdzisława Werłos, 
Monikę, Jana  Matuszek, ++ z rodziny Chmiel, Matuszek, 
Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 1. W 20 rocznicę ślubu Barbary i Piotra z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
na dalsze wspólne lata. 

 2. Z okazji 85 urodzin dziadka Franciszka z podziękowaniem  
 za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,  
 zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

16.30 Różaniec   
17.00 Za + Alojzego Gospodarczyka w 19 rocznicę śmierci,  

++ matkę i brata, Stefanię, Franciszka Gabzdyl,  
dusze w czyśćcu cierpiące.

21.00 Apel Jasnogórski

10.10.2011 Poniedziałek
16.30 Różaniec
17.00    1.  Za ++ Zofię i Jana Gremlik, Emila Parchańskiego,  

++ z rodziny Gremlik i Parchański.
           2.  Za + Alojzję Tomica  -  6 tyg. po śmierci. 
 
11.10.2011  Wtorek 
16.30 Różaniec
17.00 1.  Za ++ Edwarda Jurgałę, jego rodziców, ++ Tadeusza  

 i Mariana Kocur, ++ z rodziny.
 2.   Za ++ Wandę Żyła w 3 rocznicę śmierci, męża Ferdynanda, 

rodziców Rudolfa i Marię, + Pawła Małyjurek.
 
12.10.2011   Środa  
16.00 Msza św. w Rudniku: Z okazji 60 urodzin Anieli  

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
życia oraz o Radość Wieczną dla + męża Leona.

16.30 Różaniec
17.00 Za + Alojzję Tomica  -  od rodziny Klocek.
        
13.10.2011  Czwartek   Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, 

prezbitera
16.00 Nabożeństwo Fatimskie – procesja 
17.00 1.  Za + Alojzję Tomica  od Anny Piekar z Pogwizdowa.

 2. Za ++ ojców Michała Heczko i Józefa Kajzar, + Zuzannę  
 Kaleuch, ++ pokrewieństwo z rodziny Legierski i Byrtus

14.10.2011 Piątek  
8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Amalię Bijok w 5 rocznicę 

śmierci, męża Edwarda
16.30 Różaniec 
17.00 Msza św. szkolna:   Za ++ Annę Szajter, mężów Karola  

i Alojzego, + Józefa Szajter i Edwarda Żyłę.

15.10.2011  Sobota  Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dziewicy  
i doktora Kościoła

8.00 Za + Helenę Mitas w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców, brata 
Władysława, zięcia Bronisława, ++ z rodziny.

16.30 Różaniec 
17.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Danuty z okazji  

80 urodzin.

16.10.2011  NIEDZIELA  XXIX  ZWYKŁA
7.30 1. W 30 rocznicę ślubu Anny i Józefa oraz Janiny i Romana 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej na dalsze 
wspólne lata.

9.30 Msza św. w Rudniku : 1.  Za ++ rodziców Helenę, Karola 
Szajter, dziadków Rudolfa, Stefanię Bijok, Józefa, Marię 
Szajter, Stanisławę Grubka, Zbigniewa Krotki, Agnieszkę, 
Franciszka Kroczek; domostwo do Opatrzności Bożej.

INTENCJE MSZALNE

 2. W 40 rocznicę ślubu Marii i Franciszka Przywara  
 z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże  
 błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata.

11.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze  
Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 20 rocznicy ślubu  
i 45 urodzin Joanny i Eugeniusza.

16.30 Różaniec   
17.00 Za ++ Stanisława Dalach, jego rodziców, ++ Emilię  

i Franciszka Grzybek, syna Jana ; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

17.10.2011   Poniedziałek    Wspomnienie św. Ignacego 
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

16.30 Różaniec
17.00 1.  W rocznicę ślubu Anny i Mirosława z prośbą o Boże 

błogosławieństwo na dalsze wspólne lata.
 2. Za + Stanisława w rocznicę śmierci, ++ jego rodziców  
 oraz rodzeństwo .

18.10.2011  Wtorek  Święto św. Łukasza, Ewangelisty
16.30 Różaniec
17.00 1.  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stanisławę.
 2.  Za ++ Stefanię, Wincentego Żyła, syna Jana, Helenę, 

Erwina Herman, ++ dziadków; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

19.10.2011  Środa 
16.00 Msza św. w Rudniku: Z okazji 25 rocznicy ślubu Jana  

i Elżbiety z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ męża Eugeniusza Jurgałę, jego rodziców Emila  

i Elżbietę Jurgała, Annę i Jana Kabiesz, ++ pokrewieństwo 

20.10.2011  Czwartek  Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, 
patrona diecezji

16.30 Różaniec 
17.00 1.  Za ++ Zofię Handzel w 11 rocznicę śmierci, męża Alojzego, 

syna Teofila, Mateusza i Justynę Handzel, ++ z rodziny 
Handzel, Żyła i Szuster. 

 2.    Za + Marię Szajter – od męża.

21.10.2011  Piątek  Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Alojzego i Stefanię Tomica, 

Alojzego i Marię Wawrzyczek, ++ pokrewieństwo. 
16.30 Różaniec  
17.00 Msza św. szkolna: Za + Józefa Kwiczalę w 3 rocznicę śmierci, 

++ rodziców Józefa i Amalię Kawiczala.

22.10.2011  Sobota  
8.00 

13.00 Ślub rzymsko–katolicki: Patrycja Lach – Ryszard Mętel
16.30 Różaniec  
17.00 W intencji małżonków Marii i Władysława w 35 rocznicę 

ślubu z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej Licheńskiej na 
dalsze lata oraz opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

23.10.2011   NIEDZIELA  XXX  ZWYKŁA
7.30 Za ++ Bolesława Zahraj, rodziców z obu stron; domostwo do 

Opatrzności Bożej.
9.30 Msza św. w Rudniku:  1. Za ++ rodziców Helenę i Adama 

Parchański, ++ dziadków Parchański, Tomica, Żyła     
 2. Za + Marię Bijok w 1 rocznicę śmierci, męża Emila,  
 ++ ich rodziców.

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

16.30 Różaniec  
17.00 Za + Mateusza Gremlik, ++ z rodziny, + Dorotę Wróbel.
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1. W sobotę, 1 października  rozpoczynamy nabożeństwa 
różańcowe. Różaniec jest streszczeniem Ewangelii, bo w całej 
swej prostocie formy umożliwia przeżywanie największych 
tajemnic z życia chrześcijaństwa. Nabożeństwa różańcowe 
codziennie o godz. 16.30. Zapraszam wiernych do licznego 
udziału, szczególnie dzieci i młodzież.

2. W niedzielę, 2 października  rozpoczyna się Tydzień Miło-
sierdzia.

3. W piątek, 7 października przypada wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej. W czasie Mszy św. o godz. 17.00 – 
dzieci kl. II,  przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają 
poświęcone różańce. Zapraszam dzieci wraz z rodzicami na 
nabożeństwo różańcowe i Mszę św.

4.  W niedzielę,  9 października obchodzić będziemy XI 
Dzień Papieski. O godz. 21.00 - Apel Jasnogórski połączony  
z Różańcem dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II. 
W tym dniu przy kościołach w całej Polsce młodzież zbie-
rze ofiarę na Fundusz Stypendialny dla uzdolnionych dzieci  
i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin. 

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia
5. W czwartek, 13 października – Dzień Fatimski.  
O godz. 16.00 z kaplicy Opatrzności Bożej wyruszy procesja  
z figurą Matki Bożej ul. Dębina do kościoła parafialnego.  
O godz. 17.00 – Msza św.

6. W piątek, 14 października – Dzień Nauczyciela. Wszystkim 
Nauczycielom życzę obfitych łask Bożych, zdrowia i opieki 
Matki Bożej. Dzieci i młodzież zapraszam na nabożeństwo 
różańcowe w intencji nauczycieli i wychowawców. 

7. W niedzielę, 23 października – obchodzimy Światowy Dzień 
Misyjny. W tym dniu  modlimy się w intencjach misyjnych 
Kościoła.

8. W piątek, 28 października – przypada Świętych Aposto-
łów Szymona i Judy Tadeusza. Jest to dzień imienin Księdza 
Biskupa Ordynariusza. Modlimy się w intencji Biskupa Bielsko 
– Żywieckiego.     
            
9. W niedzielę, 30 października – obchodzimy uroczystość 
Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. 
Na sumie o godz. 1100 – Chrzty i Roczki. Nauka chrzciel-
na dla rodziców i chrzestnych w piątek 28 października  
po Mszy św. wieczornej

24.10.2011  Poniedziałek
16.30 Różaniec
17.00  1.  Z okazji 85 urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę 
Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla 
Solenizantki i całej rodziny.

 2. Za + Marię Szajter – od Józefa i Anny, oraz chrześniaczek, 
Teresy i Marty z rodzinami.

25.10.2011  Wtorek 
16.30 Różaniec
17.00  1.  Za ++ Bronisławę Glajcar, jej męża i syna Jana oraz  

za ++ z rodziny Glajcar i Białek, dusze w czyśćcu cierpiące.
 2.  Za + Marię Szajter – 6 tygodni po śmierci.

26.10.2011 Środa 
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Franciszka Tomicę, żonę Joannę, 

Jana Parchańskiego, żonę Stefanię, córkę Helenę.
16.30 Różaniec
17.00 Za + Marię Szajter – od teściowej i rodziny Węglarz.

27.10.2011 Czwartek 
16.30 Różaniec
17.00 Za + Marię Szajter – od Anieli Stoszek. 

28.10.2011  Piątek   Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza

8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Leopolda Żyłę w 24 rocznicę 
śmierci, Olgę Krzempek w 4 rocznicę śmierci.

16.30 Różaniec

17.00 Msza św. szkolna: Z okazji 25 urodzin Przemysława  
i 8 urodzin Pauliny z podziękowaniem za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej.

29.10.2011  Sobota
8.00 Za ++ ojców Józefa Stoszka i Józefa Żyłę, dziadków  

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

16.30 Różaniec
17.00 Z okazji 80 urodzin Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 
Opatrzności Bożej na dalsze lata życia.

30.10.2011  NIEDZIELA  Uroczystość Rocznicy Poświęcenia 
Kościoła Własnego

7.30 Za ++ Franciszka Parchańskiego, 2 żony, syna Franciszka, 
synową Zofię; za domostwo do Opatrzności Bożej.

9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Leona Siąkałę w 2 rocznicę 
śmierci, żonę Stefanię, rodziców, ++ pokrewieństwo z obu 
stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Chrzty – Roczki
16.30 Różaniec
17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Teresy i Janiny z okazji 50 – tych 
urodzin.

31.10.2011  Poniedziałek
1630 Różaniec
1700 Za  Marię Szajter – od dzieci z rodzinami.
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09.10.2011   NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA 
7.30 Za + Ludmiłę Pupek w 8 rocznicę śmierci.
9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++  Franciszka Chmiel, ojców 

Rudolfa i Justynę, córkę Justynę z mężem Józefem, 
Bronisława i Józefa Gabzdyl, Annę Josiek, Zdzisława Werłos, 
Monikę, Jana  Matuszek, ++ z rodziny Chmiel, Matuszek, 
Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 1. W 20 rocznicę ślubu Barbary i Piotra z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
na dalsze wspólne lata. 

 2. Z okazji 85 urodzin dziadka Franciszka z podziękowaniem  
 za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,  
 zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

16.30 Różaniec   
17.00 Za + Alojzego Gospodarczyka w 19 rocznicę śmierci,  

++ matkę i brata, Stefanię, Franciszka Gabzdyl,  
dusze w czyśćcu cierpiące.

21.00 Apel Jasnogórski

10.10.2011 Poniedziałek
16.30 Różaniec
17.00    1.  Za ++ Zofię i Jana Gremlik, Emila Parchańskiego,  

++ z rodziny Gremlik i Parchański.
           2.  Za + Alojzję Tomica  -  6 tyg. po śmierci. 
 
11.10.2011  Wtorek 
16.30 Różaniec
17.00 1.  Za ++ Edwarda Jurgałę, jego rodziców, ++ Tadeusza  

 i Mariana Kocur, ++ z rodziny.
 2.   Za ++ Wandę Żyła w 3 rocznicę śmierci, męża Ferdynanda, 

rodziców Rudolfa i Marię, + Pawła Małyjurek.
 
12.10.2011   Środa  
16.00 Msza św. w Rudniku: Z okazji 60 urodzin Anieli  

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
życia oraz o Radość Wieczną dla + męża Leona.

16.30 Różaniec
17.00 Za + Alojzję Tomica  -  od rodziny Klocek.
        
13.10.2011  Czwartek   Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, 

prezbitera
16.00 Nabożeństwo Fatimskie – procesja 
17.00 1.  Za + Alojzję Tomica  od Anny Piekar z Pogwizdowa.

 2. Za ++ ojców Michała Heczko i Józefa Kajzar, + Zuzannę  
 Kaleuch, ++ pokrewieństwo z rodziny Legierski i Byrtus

14.10.2011 Piątek  
8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Amalię Bijok w 5 rocznicę 

śmierci, męża Edwarda
16.30 Różaniec 
17.00 Msza św. szkolna:   Za ++ Annę Szajter, mężów Karola  

i Alojzego, + Józefa Szajter i Edwarda Żyłę.

15.10.2011  Sobota  Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dziewicy  
i doktora Kościoła

8.00 Za + Helenę Mitas w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców, brata 
Władysława, zięcia Bronisława, ++ z rodziny.

16.30 Różaniec 
17.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Danuty z okazji  

80 urodzin.

16.10.2011  NIEDZIELA  XXIX  ZWYKŁA
7.30 1. W 30 rocznicę ślubu Anny i Józefa oraz Janiny i Romana 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej na dalsze 
wspólne lata.

9.30 Msza św. w Rudniku : 1.  Za ++ rodziców Helenę, Karola 
Szajter, dziadków Rudolfa, Stefanię Bijok, Józefa, Marię 
Szajter, Stanisławę Grubka, Zbigniewa Krotki, Agnieszkę, 
Franciszka Kroczek; domostwo do Opatrzności Bożej.

INTENCJE MSZALNE

 2. W 40 rocznicę ślubu Marii i Franciszka Przywara  
 z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże  
 błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata.

11.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze  
Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 20 rocznicy ślubu  
i 45 urodzin Joanny i Eugeniusza.

16.30 Różaniec   
17.00 Za ++ Stanisława Dalach, jego rodziców, ++ Emilię  

i Franciszka Grzybek, syna Jana ; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

17.10.2011   Poniedziałek    Wspomnienie św. Ignacego 
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

16.30 Różaniec
17.00 1.  W rocznicę ślubu Anny i Mirosława z prośbą o Boże 

błogosławieństwo na dalsze wspólne lata.
 2. Za + Stanisława w rocznicę śmierci, ++ jego rodziców  
 oraz rodzeństwo .

18.10.2011  Wtorek  Święto św. Łukasza, Ewangelisty
16.30 Różaniec
17.00 1.  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stanisławę.
 2.  Za ++ Stefanię, Wincentego Żyła, syna Jana, Helenę, 

Erwina Herman, ++ dziadków; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

19.10.2011  Środa 
16.00 Msza św. w Rudniku: Z okazji 25 rocznicy ślubu Jana  

i Elżbiety z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ męża Eugeniusza Jurgałę, jego rodziców Emila  

i Elżbietę Jurgała, Annę i Jana Kabiesz, ++ pokrewieństwo 

20.10.2011  Czwartek  Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, 
patrona diecezji

16.30 Różaniec 
17.00 1.  Za ++ Zofię Handzel w 11 rocznicę śmierci, męża Alojzego, 

syna Teofila, Mateusza i Justynę Handzel, ++ z rodziny 
Handzel, Żyła i Szuster. 

 2.    Za + Marię Szajter – od męża.

21.10.2011  Piątek  Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Alojzego i Stefanię Tomica, 

Alojzego i Marię Wawrzyczek, ++ pokrewieństwo. 
16.30 Różaniec  
17.00 Msza św. szkolna: Za + Józefa Kwiczalę w 3 rocznicę śmierci, 

++ rodziców Józefa i Amalię Kawiczala.

22.10.2011  Sobota  
8.00 

13.00 Ślub rzymsko–katolicki: Patrycja Lach – Ryszard Mętel
16.30 Różaniec  
17.00 W intencji małżonków Marii i Władysława w 35 rocznicę 

ślubu z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej Licheńskiej na 
dalsze lata oraz opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

23.10.2011   NIEDZIELA  XXX  ZWYKŁA
7.30 Za ++ Bolesława Zahraj, rodziców z obu stron; domostwo do 

Opatrzności Bożej.
9.30 Msza św. w Rudniku:  1. Za ++ rodziców Helenę i Adama 

Parchański, ++ dziadków Parchański, Tomica, Żyła     
 2. Za + Marię Bijok w 1 rocznicę śmierci, męża Emila,  
 ++ ich rodziców.

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

16.30 Różaniec  
17.00 Za + Mateusza Gremlik, ++ z rodziny, + Dorotę Wróbel.
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Liturgiczne obchody 
miesiąca:

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

04.10. – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

05.10. – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, 
dziewicy

07.10. – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej 

13.10. – wspomnienie bł. Honorata 
Koźmińskiego, prezbitera 

15.10 – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, 
dziewicy i doktora Kościoła

17.10. – wspomnienie św. Ignacego 
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

18.10. – święto św. Łukasza , Ewangelisty

20.10. – wspomnienie św. Jana Kantego, 
prezbitera, patrona naszej diecezji

21.10. – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, 
biskupa 

28.10. – Święto Świętych Apostołów Szymona  
i Judy Tadeusza

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

W czwartek od godz. 1600  -  Godzina Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 1700 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia

16 dnia miesiąca o godz. 2100  
– Apel Jasnogórski 

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

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

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

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

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9:00 – 12:00;  
Protokoły przed ślubne – pt. godz. 19:00

Odwiedziny Chorych - w I sobotę tj.  01. 10.  
-  od godz. 900

Spotkania:
Ministranci  
– w każdy piątek po mszy św.

Młodzież oazowa  
– w każdy piątek o 19:00

dzieci Maryi  
– w każdą sobotę o 10:00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Mochała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny: Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Wik. Michał Bogacz, Józef Żyła,  

Anna Matuszek, Irena i Władysław Hanzel, Sylwia Grzebień, Helena Stoszek;
Adres Redakcji:       43-416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, Tel.: (033) 856-93-10;  

E-mail: aniolkonczycki@interia.pl
Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE

07.X.  –   Statek  - piątek  
 ul. Statek  12, 16, 18, 26

14. X.  -   Statek    -  piątek
 ul. Statek 28;
 ul. Cieszyńska 52, 56, 43
 
21. X.  -  Holica   - piątek
 ul. Dolna  5, 16, 15, 13, 22
 
28. X  -  Holica   -  piątek
 ul. Dolna  26
  ul. Zamkowa 14 
 ul. Górna 13, 17, 19



Pielgrzymka „Szlakiem Sanktuariów 
Żywiecczyzny”

Remonty
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Rudnicki odpust

Msza św. dożynkowa w Rudniku


