
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE  
codziennie o godz. 16.30

w Rudniku w środę i w piątek  
po Mszy św.

 Obiecuję moją specjalną obronę  
i największe łaski wszystkim tym,  
którzy będą odmawiać Różaniec



Prace remontowo-konserwatorskie w kaplicy Opatrzności Bożej

Nabożeństwo Fatimskie 13.09.2019

Msza św. żniwna – 8.09.2019 w Rudniku
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Różańcowy październik

Odmawiając jedną część różańca, pięćdziesiąt razy powtarzamy słowa, które 
Archanioł Gabriel w chwili zwiastowania wypowiedział do Maryi: ,,Bądź pozdrowio-
na, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Przez wiele 
wieków modlitwa Zdrowaś Maryjo była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego 
pozdrowienia Gabriela i Elżbiety. W XIII wieku do dwóch fraz biblijnych zaczęto 
dodawać zdanie: ,,błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus”. W ten sposób imię 
Jezusa stało się centrum modlitwy. Trzecia jej część powstała w XIV wieku, kiedy 
w Europie panowała dżuma. W słowach modlitwy pozostał ślad grozy tamtych 
dni: ,,teraz i w godzinę śmierci”. Papież Pius V w 1566 roku kazał umieścić te 
dodatkowe słowa w brewiarzu rzymskim, przez co Pozdrowienie anielskie uczynił 
oficjalną modlitwą Kościoła.

Różaniec to wielka siła. W blisko dwustu dziesięciu objawieniach Mata Boża 
pojawiła się z różańcem w dłoniach i gorąco zachęcała do jego odmawiania. W 1917 
roku Maryja sześciokrotnie ukazała się trzem pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hia-
cyncie. Prosiła dzieci: ,,Odmawiajcie codziennie różaniec o pokój dla świata i koniec 
wojny”. W Lourdes pokazała się św. Bernadetcie Soubirous i wraz z nią modliła 
się na różańcu. W Polsce, Gietrzwałdzie, Maryja ukazała się dwóm dziewczynkom: 
Justynie i Barbarze. Udokumentowano tu blisko sto sześćdziesiąt objawień Matki 
Bożej. Wielokrotnie wyrażała życzenie modlitwy ,,na paciorkach”.

Ojciec Święty Jan Paweł II odmawiał różaniec kilka razy dziennie mimo niezliczo-
nych zajęć. Na wielu zdjęciach widać go z różańcem w ręku. Odmawiał go również 
w chwili śmierci i z nim umarł. Ojciec Pio odmawiał różaniec po kilkanaście razy 
dziennie. Różaniec ma wielką moc, tak wielką, że nazywany jest ,,drabiną do nieba”.

16 października 2002 roku, w 24. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, Jan Paweł II 
ustanowił pięć nowych tajemnic różańca, które zostały nazwane ,,Tajemnicami światła”:  
1) Chrzest Jezusa w Jordanie, 2) Cud w Kanie Galilejskiej, 3) Głoszenie Kró-
lestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, 4) Przemienienie na górze Tabor,  
5) Ustanowienie Eucharystii. Rozważamy w nich trzyletni okres działalności Pana 
Jezusa. W ten sposób różaniec stał się streszczeniem czterech Ewangelii i wiel-
ką katechezą.

Święty Ludwik w swoim dziele Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Naj-
świętszej Maryi Panny napisał, że Zdrowaś Maryjo dobrze odmawiane, czyli uważ-
nie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem 
Szatana, którego zmusza do ucieczki, jest młotem, który go miażdży. Święty błagał, 
aby codziennie odmawiać, o ile czas na to pozwoli, cały różaniec. Ci, którzy tak 
czynią, w chwili śmierci błogosławić będą dzień i godzinę, w której podjęli takie 
zobowiązanie. 

Dziś wielu ludzi – zwłaszcza młodych – wstydzi się wziąć do ręki różaniec.  
Mówią, że to modlitwa staruszek. Czy potrzeba wojny albo napadu terrorystycz-
nego, aby człowiek zagoniony swoimi sprawami nagle przypomniał sobie o Bogu 
i Jego Matce? Sięgajmy sami po różaniec i uczmy odmawiać go nasze dzieci i wnuki. 

Miesiąc różańcowy przed nami. Maryja zaprasza Cię codziennie na różaniec!
Ksiądz Proboszcz
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Przez Boga do ludzi posłani

skrzydła! Jeśli aniołowie są duchami, bez ciała, to 
skąd skrzydła? Są one symbolami stałej gotowości 
przybywania z pomocą ludziom.

Aniołowie to istoty inne niż ludzie, a zarazem bardzo 
nam bliskie. Św. Papież Grzegorz Wielki (zm. 604) pisze, 
że imię „anioł” oznacza zadanie, a zadaniem tym jest 
przybywanie do naszego materialnego, ograniczonego 
czasem i przestrzenią świata. Aniołowie przybywają 
ze świata nieskrępowanego czasem i przestrzenią, 

niematerialnego, który jest przez 
nas, w tym życiu ziemskim nie-
dostępny. Wniknąć możemy weń 
jedynie wiarą. Wyznając wiarę 
w czasie każdej Mszy (po homilii) 
wypowiadamy słowa: „Wierzę 
w Jednego Boga, Ojca Wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi 
i wszystkich rzeczy widzialnych 
i niewidzialnych”. Aniołowie są 
istotami niewidzialnymi. Są wy-
słannikami Boga. Polski wyraz 
„anioł” wywodzi się od greckiego 
„angelos” - czyli zwiastun, posła-
niec. Aniołowie jako duchy panują 
zupełnie nad materią. Są bytami 
osobowymi, nieśmiertelnymi, 
przewyższającymi doskonałością, 
stworzenia widzialne. Są istotami 
przewyższającymi ludzi potęgą 
rozumu i mocą swojej woli. Wg 
Dziejów Apostolskich liczba ich 

w niebie jest niezliczona. Św. Paweł w swych listach 
podaje, że są wśród nich stopnie hierarchiczne: anio-
łowie, archaniołowie, mocarstwa, państwa, księstwa, 
trony, cherubini i serafini. Współcześni teologowie 
raczej mało mówią o liczbie aniołów i są powściągliwi 
w dokonywaniu ich klasyfikacji.

Jedną z pierwszych modlitw przekazywanych dziec-
ku przez rodziców jest: „Aniele Boży”. Gdy dziecko 
dojrzeje, nie powinno zrywać z praktykowaniem tej 
modlitwy; nie jest ona tylko dla dzieci. Anielskie śpiewy 
słyszymy, gdy śpiewamy kolędy, a także hymn „Chwała 
na wysokości Bogu”. Gdy odmawiamy różaniec, mamy 
świadomość, że każde „Zdrowaś Maryjo” to w gruncie 
rzeczy słowa Anioła Gabriela. Wielu ludzi odmawia 
„Anioł Pański”.

29 września nasza parafia obchodzi uroczystość 
odpustową – od wieków święto Patrona – Michała 

Wyobrażamy sobie, my rodzice, że własne dziecko wysyłamy na wycieczkę, obóz, kolonię. 
Będzie tam miało opiekę wychowawców, ale jako rodzice nie przestajemy myśleć o dziecku. 
Nasze myśli wciąż mu towarzyszą: jak się czuje, co przeżywa, czy wszystko w porządku. Mimo 
fizycznego oddalenia towarzyszymy dziecku. Podobnie Ojciec Niebieski czuwa nad swoimi 
dziećmi poprzez swojego anioła, którego zwiemy Stróżem.

Anioł Stróż – postać osobowa choć bezcielesna utrzy-
muje stały kontakt z Bogiem – Miłością i wspiera serca  
i umysły swych podopiecznych (ludzi), by ci kroczyli 
dobrymi drogami, a unikali skręcania na manowce.

W dniu 2 października bardziej gwarno bywa w ko-
ściele. To dzień wspomnienia Świętych Aniołów Stróżów, 
kiedy to rodzice przybywają na Mszę św. z dziećmi, aby 
je powierzyć Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo 
Aniołów Stróżów.

Istnienie aniołów jest dogma-
tem naszej wiary. Pismo Świę-
te – zarówno Stary jak i Nowy 
Testament bardzo często mówi 
o interwencji aniołów w życie lu-
dzi. „Oto ja posyłam anioła przed 
tobą, aby cię strzegł w czasie 
twojej drogi i doprowadził cię do 
miejsca, które ci wyznaczyłem” 
- mówi Bóg do Narodu Wybrane-
go. Dzieje Apostolskie, opisujące 
początek Kościoła, przytaczają 
przykłady anielskiej protekcji 
nad apostołami. List do Hebraj-
czyków podaje nawet definicję 
aniołów. Są one „duchami do 
usług posyłanymi na pomoc tym, 
którzy mają posiąść zbawienie.” 
Również idąc śladami Biblii, Oj-
cowie i Doktorzy Kościoła, tacy 
jak Klemens Aleksandryjski, Ter-
tulian, Tomasz z Akwinu i inni, 
rozwinęli wiarę w obecność aniołów stróżów. Kate-
chizm to przekonanie wyrażą krótko: „Każdy wierny 
ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, aby 
prowadził go do życia.”

Gdybyśmy chcieli wyszczególnić wszystkie frag-
menty Biblii mówiące o interwencji anioła w ludzkie 
sprawy, musiłby powstać traktat nie mieszczący się 
w tym wydaniu gazetki.

Rozmowa Zachariasza z Archaniołem Gabrielem, 
zwiastująca narodzenie Jana Chrzciciela, jak też roz-
mowa tego samego anioła z Maryją – sześć miesięcy 
później, niewiele mówią nam o wyglądzie zewnętrznym 
anioła (np. czy miał skrzydła).

W sypialniach dzieci spotykało się (i dalej tak bywa), 
nad łóżeczkiem taki oto obrazek: mostek na skraju 
przepaści, dwoje dzieci i ON – Anioł Stróż – troskliwy 
opiekun, obrońca o pięknej twarzy – i te wspaniałe 
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Archanioła. Wchodząc do przedsionka 
naszej świątyni zauważamy nad wej-
ściem do nawy przepiękny posąg Wodza 
Zastępów Anielskich. Przekraczając 
próg świątyni, na tle wiecznej lampki 
i tabernakulum dostrzegamy słynny, 
zabytkowy obraz Pogromcy szatana – 
Któż jak Bóg! Od niedawna, obok ołta-
rza, możemy podziwiać okazały posąg 
św. Michała (o jego historii zapewne 
jeszcze się coś więcej dowiemy).

Coraz częściej w kościołach odma-
wia się codziennie modlitwę: „Święty 
Michale, Archaniele wspomagaj nas 
w walce...” We wtorki odprawiana jest 
nowenna do naszego Patrona i śpiewana 
pieśń „Książe Niebieski, Święty Michale.”

Liczne są w Polsce parafie, którym pa-
tronuje św. Michał (najbardziej znane to 
Goleszów, czy Leśna – dokąd osiem lat 
temu odszedł od nas ks. Łukasz).

W kilkunastych parafiach naszej diecezji 
działa Rycerstwo św. Michała Archanioła. 
Istnieją zgromadzenia zakonne św. Michała, 
w Rycerce Górnej czeka na chętnych dom 
rekolekcyjny „Michael”.

Wielu rodziców wybierało i wybiera 
dla swych dzieci przy chrzcie imię Michał. 
Z pewnością wybierają je również bierz-
mowańcy.

Wszystkim Michałom (i Michalinom) 
życzymy z okazji Imienin szczególnej opieki 
Ich św. Patrona – Któż jak Bóg. 

Józef

Rodzice i zajęcia z edukacji seksualnej
Pojawiające się 

ostatnio informacje 
o zamierzeniach nie-
których środowisk 
o konieczności wpro-
wadzenia do szkół 
zajęć z edukacji sek-
sualnej, muszą budzić 
niepokój rodziców. 
Niepokój ten budzi 
się nie z samych zajęć, 
ale przede wszystkim 
z tego, co na tych za-
jęciach jest proponowane. Zajęcia te mogą pojawić 
się pod różnymi nazwami, niekoniecznie kojarzonymi 
z treściami deprawacyjnymi, np. zajęcia antydyskrymina-
cyjne, gdzie mogą być przemycane oprócz poprawnych 
treści, także deprawacyjne. Musi to budzić niepokój 
rodziców, wszystkich którym leży na sercu dobro 
dzieci i ich ochrona przed deprawacją. Słowa Jezusa 
są ciągle aktualne: „Lecz kto by się stał powodem do 
grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we 
mnie, temu było by lepiej kamień młyński zawiesić 
u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z po-
wodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, 
lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się 
zgorszenie” (zob. Mt 18,6-7).

Szczególnie do ochrony przed zgorszeniem są po-
wołani rodzice. Także prawo cywilne daje rodzicom 
różne instrumenty do ochrony przed deprawacją. 
Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski 
w dniu 19 sierpnia 2019 r. wystosowała „Apel Ko-
misji Wychowania Katolickiego Konferencji Episko-

patu Polski do rodziców 
i prawnych opiekunów”. 
Przewodniczący tej 
komisji, ks. bp Marek 
Mendryk, wprost stwier-
dza: „Dziecko nie może 
uczestniczyć w żadnych 
tego typu zajęciach bez 
wyraźnej zgody rodzi-
ców lub prawnych opie-
kunów”. Komisja apeluje 
o szczególna czujność 
rodziców i zachowanie 

roztropności. Podkreśla także, że trzeba „zainte-
resować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego 
typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie 
treści przekazuje”. Ponadto w Komunikacie Komisja 
podpowiada rodzicom, by w celu uzyskania pewności, 
że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas 
których będą im przekazywane treści niezgodne 
z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające 
poza podstawę programową obowiązującą na danym 
etapie kształcenia, złożyć w szkole specjalne oświad-
czenie. Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania 
na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: 
www.katecheza.episkopat.pl. 

Rodzice w tej sprawie nie mogą być bierni. Nie 
wystarczy nie zgodzić się na takie zajęcia dla swoich 
dzieci, ale trzeba także z dziećmi wiele rozmawiać, by 
pokazać im świat wartości, ale też i zagrożenia, jakie 
mogą się pojawić.

Ks. Janusz Sądel
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Ostatnia bitwa
6 października 1939 roku pod Kockiem skapitulował gen. Franciszek Kleeberg, dowódca Samo-

dzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Była to ostatnia regularna jednostka Wojska Polskiego walcząca 
w wojnie polskiej 1939 roku z Niemcami i Sowietami.

Po zakończeniu walk w Warszawie i Modlinie bro-
niła się jeszcze załoga Helu, a na wschodzie walczyła 
SGO „Polesie”. Gdy 2 października poddał się Hel, żoł-
nierze gen. Kleeberga byli ostatnimi, którzy stawiali 
opór. Z zachodu nacierali na nich Niemcy, ze wschodu 
Sowieci, których zwyciężyli pod Jabłonią i Milanowem. 
Sytuacja była beznadziejna, ale walczyli do końca, 
do wyczerpania amunicji. W ostatnich dniach walki, 
w czterodniowej bitwie pod Kockiem, rozbili jeszcze 
niemiecką 13 Dywizję Piechoty Zmotoryzowanej. Walkę 
musieli zakończyć gdyż zabrakło im amunicji. 

Pułkownik Tadeusz Falewicz z 9. Pułku Strzelców 
Konnych, wezwany przez generała na ostatnią odprawę 
zapamiętał, że przy składaniu raportu w leśniczówce 
Lipiny, zobaczyli przez okno przechodzący traktem 
pułk w konnym szyku. „Szli jak w paradzie czy rewii, 
a przed godziną pułk był w morderczej walce. Generał 
patrzył i nie mógł oczu oderwać. Stary wytrawny żoł-
nierz miał łzy w oku... Kiedy pułk przeszedł, odwrócił 
się do mnie, położył ręce na moich ramionach, przycią-
gnął, pocałował, mówiąc po cichu: Teraz idź do nich, 
trzeba być z nimi. Odczułem i zrozumiałem ten jego 
gest, ukochanego dowódcy, jako najwyższą pochwałę 
i uznanie dla pułku”.

„Wzdłuż linii frontu nadszedł rozkaz: ‘Przerwać 
ogień!’. Prawdę mówiąc, to my już nie mieliśmy czym 
tego ognia prowadzić. Nagle słyszymy wystrzały artylerii 
i w nas Kleeberczyków jakby piorun trzasnął. Nie ma 
przerwania ognia, nadal będziemy walczyć. Niestety 
był to ostatni salut naszej artylerii. Salut honorowy 
ostatnimi dwoma pociskami za tych co polegli. Ostatni 
hymn żałobny dla bohaterów poległych pod Kockiem, 
w tej ostatniej bitwie na polskiej ziemi w kampanii 
wrześniowej” – zapamiętał jeden z jej uczestników, 
st. sierż. Józef Siniakiewicz.

W ostatnim rozkazie, wydanym tuż przed kapitula-
cją, gen. Kleeberg zwrócił się do swych podwładnych: 
„Żołnierze! Z dalekiego Polesia, znad Narwi, z oddziałów, 
które się oparły demoralizacji, zebrałem Was pod swoją 
komendę, by walczyć do końca. Chciałem iść najpierw 
na południe, gdy to się stało niemożliwe nieść pomoc 
Warszawie. Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to 
nie straciliście nadziei i walczyliście dalej, najpierw 
z bolszewikami, następnie w 5 dniowej bitwie pod 
Syrokomlą z Niemcami. Wykazaliście odwagę w ma-
sie zwątpień i dochowaliście wierności Ojczyźnie do 
końca. Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność 
są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, 
tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się 
może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność 
na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili – każę 

zaprzestać walki, by nie przelewać krwi nadaremnie. 
Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność - wiem, 
że staniecie, gdy będzie potrzeba. Jeszcze Polska nie 
zginęła i nie zginie.”

Rankiem 6 października Polacy złożyli broń na 
wyznaczonych punktach, obstawionych niemiecki-
mi ciężkimi karabinami maszynowymi gotowymi do 
strzału. „Komisja niemiecka pierwsza oddała honory 
naszym oddziałom. Żołnierze, przechodząc koło komisji, 
rzucali broń i bataliony rozchodziły się kompaniami, 
które poddawano dokładnej rewizji przeprowadzonej 
przez podoficerów niemieckich. Odbierano żołnierzom 
wszystko, nawet brzytwy i scyzoryki, pozostawiając 
umundurowanie, pasy, chlebaki, manierki i menażki. 
Przeglądnięte kompanie zaopatrywano w nasze kuch-
nie polowe i w wozy, na których kompanie wiozły 
żywność. Wielu żołnierzy płakało, składając broń. 
Oficerów żegnali ze szczerym żalem, zapewniając, że 
pamiętają wszystko, co im powiedzieli dzisiaj w nocy, 
na pożegnanie” – wspominał pułkownik Adam Epler. 
Generał Franciszek Kleeberg ze swoim sztabem został 
odwieziony do pałacu Jabłonowskich w Kocku, gdzie 
na dziedzińcu oczekiwał go dowódca XIV Korpusu, 
gen. Gustaw von Wietersheim, który stwierdził: „Bili-
ście się tak, jak Niemcy potrafią”. Na co gen. Kleeberg 
odpowiedział: „Wykonaliśmy to, co do nas należało. 
Skończyła się amunicja – skończyliśmy się bić”.

W bitwie pod Kockiem poległo ponad 250 żołnierzy, 
wielu zostało rannych. Reszta dostała się do niewoli 
razem ze swym dowódcą gen. Kleebergiem, byłym 
legionistą, uczestnikiem wojny z bolszewikami w 1920 
roku, który zmarł w niemieckim obozie jenieckim 
w 1941 roku.

W PRL walki z armią sowiecką po 17 września 
1939 roku zostały skazane na zapomnienie. Cenzura 

Akt kapitulacji - zakończenie ostatniej bitwy kampanii 1939.  
Kock, 05.10.1939 r. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja
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skrupulatnie usuwała wszelkie informacje na ten temat. 
Tak było m.in. z ostatnim rozkazem gen. Franciszka 
Kleeberga wydanym po bitwie pod Kockiem. Przez 
kilkadziesiąt lat w oficjalnych wydawnictwach poda-
wano wersję: „…nie straciliście nadziei i walczyliście 
dalej, w 5 dniowej bitwie pod Syrokomlą z Niemcami…” 
W rzeczywistości jego tekst brzmiał: „nie straciliście 
nadziei i walczyliście dalej, najpierw z bolszewikami, 
następnie w 5 dniowej bitwie pod Syrokomlą z Niemca-
mi”. Cenzura usuwała słowa „najpierw z bolszewikami”.

We wrześniu 1939 roku zginęło 70 tys. żołnie-
rzy i oficerów, 130 tys. odniosło rany. W niemieckiej 
niewoli znalazło się 400 tys. Polaków, w sowieckiej 
200 tysięcy (oficerowie zostali wymordowani m.in. 
w Katyniu, Miednoje i Twerze). Polacy nie poddali się 
i niemal natychmiast podjęli dalszą walkę z okupantami. 
Spontanicznie powstawały konspiracyjne struktury, 
a już w przeddzień kapitulacji Warszawy założono 
Służbę Zwycięstwu Polski, przekształconą następnie 
w Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

NOWY ROK SZKOLNY 
2019/2020

Od 01 września nasza placówka nosi nazwę Zespół 
Szkolno–Przedszkolny im. Bohaterów Westerplatte. 
W dziewięciu oddziałach szkolnych rozpoczęło naukę 
166 uczniów. Szczególnie w tej grupie witamy najmłod-
szy oddział – pierwszaków, który liczy 14 uczniów. 
Natomiast w czterech oddziałach przedszkolnych 
opieką zostało objętych 70 dzieci. Obecnie w szkole 
edukacją naszych dzieci zajmować się będzie 28 na-
uczycieli. Pracownicy administracji i obsługi dołożą 
wszelkich starań, aby organizacja edukacji odbywała 
się bez zakłóceń.

U progu nowego roku szkolnego chcemy także 
złożyć serdeczne podziękowania za trud, poświęcenie 
oraz oddane serce nauczycielom i pracownikom szkoły, 
którzy zakończyli pracę w naszej szkole przechodząc 
na emeryturę lub zmienili miejsce pracy: p. Danucie 
Zdarzyl ( 36 lat pracy), Pani Krystynie Podżorskiej 
(30 lat pracy), p. Magdalenie Siaście (25 lat pracy) 
oraz p. Rafałowi Domajerowi (18 lat pracy). 

Przed nami 10 miesięcy pracy, nauki ale także zaba-
wy. Chcemy, by szkoła była dla uczniów drugim domem, 
szczególny nacisk kładziemy na zapewnienie bezpie-
czeństwa naszym wychowankom. Życzymy: uczniom 
ochoty do nauki i jak najlepszych wyników w nauce, 
rodzicom optymizmu i wiary w swoje dzieci, a na-
uczycielom cierpliwości i zadowolenia ze swojej pracy.

Już dzisiaj zapraszamy Rodziców oraz społeczność 
lokalną na popis artystyczny pod hasłem „Wiedza 
to moc”, który odbędzie się 14 października o go-
dzinie 17.00. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem 
wychowawców zaprezentują swoje umiejętności i efekty 
pracy w nowym roku szkolnym. Serdecznie zapraszamy! 

Teresa

Gdy piszę te słowa, pogoda już w niczym nie przy-
pomina tej – choćby sprzed tygodnia, kiedy rozpoczy-
naliśmy nowy rok szkolny. Z tym trzeba się pogodzić, 
gdyż zbliża się pora powitania jesieni. Dzieci, rodzice, 
wszyscy dorośli powrócili do domów, a plaże i szlaki 
górskie opustoszały. Na brak słońca tego lata nikt 
chyba nie może narzekać. Należy mieć nadzieję, że 
zgromadzone w nas zasoby witaminy D3 wystarczą 
młodzieży i nam dorosłym na dłuższy czas i pozwolą 
zachować kondycję do pokonywania codziennych obo-
wiązków.

Po letnim odpoczynku, żegnając słoneczne plaże, 
górskie potoki i wakacyjne przygody w dniu 2 września 
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny gromadząc się na Mszy 
Świętej, w czasie której ksiądz Mariusz skierował do 
uczniów Słowo Boże, zwracając uwagę na znaczenie 
pracowitości w procesie zdobywania wiedzy. Na zakoń-
czenie Mszy Św. ksiądz Wikary dokonał poświęcenia 
tornistrów pierwszoklasistom. 

Następnie cała społeczność szkolna oraz Rodzice 
zgromadzili się na inauguracji nowego roku szkolnego 
2019/2020 w hali gimnastycznej. Tam Uczniów, Rodzi-
ców, Nauczycieli i Pracowników szkoły powitała nowa 
Pani dyrektor Małgorzata Banot, życząc wszystkim wielu 
sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych 
celów. Odtąd to Ona będzie czuwać nad wszystkim, 
co w tej społeczności będzie się działo. Jej też gratu-
lujemy zwycięstwa w konkursie na dyrektora Zespołu 
i życzymy pomyślności w realizacji tej niełatwej misji. 
Wyrażamy też podziękowania naszej byłej Pani dyrek-
tor – Dorocie Stoły za osiemnastoletnie kierowanie 
naszą placówką oraz byłej Pani dyrektor – Pani Teresie 
Zaleskiej za kierowanie Przedszkolem.
Po zakończeniu uroczystej inauguracji roku szkolnego 
uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.
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TERMIN:   14 – 22.10.2019
Świadczenia:

 ԟ przejazdy autokarem LUX (klimatyzacja, video, wc, barek)
 ԟ noclegi w hotelach*** (pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami)
 ԟ śniadania i obiadokolacje w miejscach noclegów
 ԟ pilot na trasie
 ԟ ubezpieczenie KL+NW

CENA: 650  PLN + 250 € (min 40 uczestników!!!)
Cena: 650 zł + 265€; 35–39 uczest.,  
Cena: 650 zł + 280€; 25–34 uczest.,
Uwagi: 40€ + 5€ /Msze Św/ = 45 €/os (Obligatoryjnie!!! w Autokarze)

 ԟ tj. 40€; bilety wstępu, opłaty turystyczne BiH i Chorwacja,  
klimatyczne, tax-y, Check-point-y, lokalni przewodnicy, itp. 
+ 5€/os.; Msze Św. za pielgrzymów/

 ԟ Program ma charakter ramowy, kolejność może ulec zmianie.

*Medjugorie, ... radio lub telefon z radiem z zakresem fal UKF na częstotliwości 92,7 MHz

Zgłoszenia przejmuje: Ks. Proboszcz – Andrzej Wieliczka, tel. 33/ 856 93 10 (Kończyce Wielkie)
Przy zapisie wpłacamy zaliczkę = 300,- zł.

Parafia św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Nr rach: 50 8113 1017 2003 0176 5694 0001 (Bank Spółdz. Cieszyn)

Chorwacja – Republika Chorwacji – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim i gra-
niczące od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Od południowego 
zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. Od 1 lipca 2013 należy do Unii Europejskiej jako 28 członek wspólnoty. Tym razem wyruszamy 
z różnymi intencjami; prośbami i podziękowaniami do Matki Bożej Królowej Pokoju, a przy okazji do innych ważnych sanktuariów Chorwacji, 
które to w sposób namacalny utwierdzają nas i pogłębią nasza wiarę, nadzieję i miłość…!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Program Pielgrzymki:
Dzień 1 POLSKA – LUDBREG

wyjazd z Polski;  
22:30 (Bielsko-B, Makro), 23:00 Skoczów
Przejazd przez Słowację, Węgry do Chorwacji.

Dzień 2 LUDBREG – MEDJUGORJE
• Ludbreg – Nawiedzenie Sanktuarium Najświęt-

szej Krwi Chrystusa,
• Przejazd do Medjugorja.
• Zakwaterowanie, Kolacja i nocleg w Medjugorju.

Dzień 3–7 MEDJUGORJE
• w tych dniach będziemy uczestniczyć w uro-

czystościach, modlitwach i rozważaniach oraz 
zwiedzać miejsca związane z Objawieniami 
M. B. – Królowej Pokoju:

• codzienne uczestniczenie w nabożeństwie  
wieczornym w Medziugorju;  
17:00 – Różaniec Św, 18:00 – Msza Św.,  
Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,

• Adoracja Najświętszego Sakramentu
• 13:00 – Msza Św. w j. polskim,

• w piątki – adoracja Krzyża,
• wyjście na Górę Objawień – Różaniec,
• wspólne wyjście na Kriżevac – Droga Krzyżowa,
• spotkanie we Wspólnocie Cenacolo*,
• spotkanie, z którymś z ojców franciszkanów*,

* spotkania są uwarunkowane obecnością w/w osób 
w Medziugorju.

Kolacja i nocleg w Medjugorju.
Dzień 8 MEDJUGORJE – MAKARSKA – VEPRIC     
    (Lourdes)

• śniadanie, pożegnanie z Medjugorjem,
• wyjazd na Makarską Rivierę – wizyta Chorwac-

kim Lourdes (Vepric) – Msza Św.
• odpoczynek nad morzem – czas wolny,  

plażowanie lub/i rejs Statkiem na wyspę Brać 
(Fish Picnic fakultatywnie=25 euro/os)

• w godz. popołudniowych wyjazd w kierunku 
kraju

Dzień 9 CHORWACJA – POLSKA
• przyjazd do Polski w godz. przedpołudniowych

 Pielgrzymka jest czasem zwiedzania, radości i modlitwy, a zarazem to czas zbliżania się do Boga i drugiego człowieka.
Niech czyste sumienie pozwoli każdego dnia przyjmować Komunię Św.

„Przechodzić przez świat jak pielgrzym, który myśl swoją ciągle kieruje do celu – do Boga”

* * * www.PielgrzymkiDoMiejscSwietych.com * * *
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Bł. ks. Jerzy Popiełuszko  
- Męczennik za prawdę

19 października minie 35 lat od Jego męczeńskiej śmierci

,,Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył 
rany zbolałych serc”– takie słowa napisał bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko na swoim obrazku prymicyjnym. Wypełnił 
je w swoim życiu do końca, aż do ostatniej kropli krwi. 
Był bardzo pokornym, ciepłym i skromnym kapłanem. 
Jednocześnie zawsze ,,nie” dla niego znaczyło ,,nie”, 
a ,,tak”- ,,tak”. Dziś znany jest na całym świecie, a jego 
kult z każdym rokiem rozszerza się. Trwa jego proces 
kanonizacyjny, a to może świadczyć o tym, że nieba-
wem będziemy świadkami ogłoszenia go świętym. (...)

Przełomowym momentem w jego życiu stał się 
sierpień 1980 roku, kiedy Prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyński wysłał go do strajkujących pracowników 
Huty Warszawa. Miał odprawić dla nich Mszę św. I choć 
wtedy szedł tam z drżeniem serca, prędko stał się chary-
zmatycznym duszpasterzem ludzi pracy – powszechnie 
znanym i cenionym kaznodzieją, kapelanem rodzącej 
się ,,Solidarności”. Opieką duszpasterską objął też 
studentów medycyny, artystów, stołeczną inteligencję.

W lutym 1982 roku – trzy miesiące po wprowadzeniu 
stanu wojennego – aktywnie włączył się w zainicjowane 
przez ks. Boguckiego comiesięczne Msze św. w inten-
cji Ojczyzny. Wygłaszał na nich homilie, do których 
przygotowywał się niezwykle starannie. Te Msze św. 
i kazania stały się sławne i zaczęły przyciągać tysiące 
ludzi. Ks. Popiełuszkę nazwano ,,Skargą naszych cza-
sów”. Otrzymywał setki listów z podziękowaniami od 
ludzi, których nawrócił i pociągnął do Boga.

W czasie kazań mówił o tym, żeby ,,zło dobrem 
zwyciężać”, apelował o społeczną sprawiedliwość, 
odważnie demaskował czynione przez komunistyczne 
władze zło, bronił prześladowanych. Mówił o Ojczyź-
nie, miłości, prawdzie, o ,,prawie narodu do tego, by 
był sobą”. Bronił ludzkiego życia i ludzkiej godności.

Komunistom nie w smak była działalność ks. Jerze-
go, a zwłaszcza osławione Msze św. Zaczęli wysuwać 
bezpodstawne oskarżenia wobec kapłana, nękali go, 
próbowali zastraszać. Do akcji przeciwko księdzu zmobi-
lizowana została Służba Bezpieczeństwa. Ks. Jerzy padł 
ofiarą prowokacji, kiedy agenci bezpieki podrzucili mu 
do jego mieszkania przy ul. Chłodnej ulotki i ładunki 
wybuchowe. Innego dnia w mieszkaniu wylądowała na-
szpikowana ładunkami wybuchowymi cegła. Wzywano 
go na przesłuchania, więziono. W 1983 roku zostało 
wszczęte przeciw niemu  śledztwo, a w lipcu 1984 
roku prokuratura przekazała akt oskarżenia do sądu. 
(...) Fakty te sprawiły, że przez kila ostatnich miesięcy 
życia ks. Jerzy znajdował się w ciągłym zagrożeniu. Był 
coraz smutniejszy, ale nie tracił ducha.

,,Ja wiem, że oni mnie zabiją, ale czy ja mogę odstą-
pić od głoszenia prawdy?” – zwierzył się w przeddzień 

śmierci. Wcześniej jeden z dziennikarzy usłyszał słowa: 
,,Jestem przekonany, że to, co czynię, jest słuszne i do-
bre dla Kościoła i Ojczyzny. Dlatego jestem gotów na 
wszystko...”. I rzeczywiście był. Dzień przed wyjazdem 
do Bydgoszczy zdążył się jeszcze wyspowiadać. ,,Wiem, 
że wtedy pożegnałem świętego” – stwierdził  później 
jego spowiednik ks. Wiesław Kądziela. 

Na przełomie września i października 1984 roku 
klamka zapadła. Komuniści zdecydowali: ,,Popiełuszko 
musi zamilknąć’’.

W piątek, 19 października 1984 roku po godz. 21.00 
po Mszy św. i różańcu odprawionych w bydgoskim 
kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników, 
ks. Popiełuszko wraz ze swym kierowcą wyruszył 
w powrotną drogę do Warszawy. Esbecy podążyli tuż za 
nim. Pozorując kontrolę drogową, kazali księdzu wysiąść 
z samochodu, uderzyli go pałką w głowę i wrzucili do 
bagażnika. Kilkukrotnie bili go później i torturowali. 
(...) Nieprzytomnego, a może już martwego wrzucili 
do Wisły na tamie we Włocławku. Ciało księdza, ob-
ciążone wypełnionym kamieniami workiem, na wiele 
dni zniknęło w odmętach rzeki.

Półtora tygodnia później, 30 października 1984 
roku wieczorem wierni ciągle mieli nadzieję. Tłum 
wypełniał żoliborski kościół św. Stanisława Kostki, 
gromadził się na placu. Od jedenastu dni wiadomo 
było, że ks. Popiełuszko został porwany; od trzech, że 
,,być może nie żyje”.  Pozostawało jednak to ,,być może”. 
Wierni w całej Polsce modlili się o jego powrót. Ale 
ich serca pełne były goryczy i niepewności.

O tym, że ciało księdza Jerzego zostało wyłowione 
z Wisły, ks. Antoni Lewek dowiedział się podczas głoszenia 
homilii na Mszy św. koncelebrowanej przez 20 kapłanów.  
Po zakończeniu ceremonii wierni usłyszeli słowa: ,,Dro-
dzy bracia i siostry, dziś w godzinach wieczornych zna-
leziono ks. Jerzego w Zalewie Wiślanym k. Włocławka”.

Ostatnia Msza księdza Popiełuszki
fot. materiały IPN
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Sowieccy wyzwoliciele

Ludzie wybuchnęli płaczem. Powstał zamęt. A po-
tem do Boga popłynęły modlitwy. Odmawiając ,,Ojcze 
nasz”, księża i wierni powtórzyli aż trzy razy: ,,I odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom”. Taka była ich chrześcijańska odpowiedź 
na okrutną zbrodnię dokonaną przez agentów komu-
nistycznej bezpieki.

Trzeba było później pojechać po ciało. Leżało w pro-
sektorium w Białymstoku. Ci, którzy je widzieli, zapa-
miętają ten wstrząsający widok do końca życia. Zwłoki 
37-letniego męczennika były sine i zmasakrowane. 

Niezapomniany był przejazd z trumną ulicami pod-
laskiego miasta. Ludzie przystawali i klękali, niektórzy 
trzymali w rękach zapalone znicze i kwiaty. Zatrzymy-
wały się autobusy, kierowcy włączali klaksony, wyły 
syreny, w kościołach rozdzwoniły się dzwony.

Nie inaczej było w stolicy. Pogrzeb ks. Jerzego, który 
odbył się 3 listopada 1984 roku, przerodził się w wielką 
patriotyczną manifestację. W ostatniej drodze współ-
czesnemu męczennikowi towarzyszyły wielotysięczne 

rzesze żałobników. Trumnę, którą pierwotnie plano-
wano złożyć na Powązkach, ostatecznie umieszczono 
w grobowcu przed kościołem św. Stanisława Kostki. (...)

Żoliborski kościół stał się kolejnym narodowym 
sanktuarium, a do grobu ,,Męczennika za Prawdę” za-
częły napływać rzesze pielgrzymów z całego świata. Już 
w ciągu pierwszych czterech lat po jego śmierci przy 
grobie stanęło 6 milionów ludzi. Co roku pielgrzymuje 
do niego niemal milion osób. W tym miejscu modlili się 
Jan Paweł II i Benedykt XVI. Hołd ks. Jerzemu składali 
też m.in. ówczesny wiceprezydent USA George Bush, 
premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, kardy-
nałowie i biskupi z całego świata. 

6 czerwca 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI 
zaliczył ks. Jerzego do grona błogosławionych. Cztery 
lata później, 20 września 2014 roku we Francji rozpo-
czął się proces kanonizacyjny Męczennika z Żoliborza.

Artykuł autorstwa  
Henryka Bejdy i Małgorzaty Pabis  

umieszczony w miesięczniku  
,,Cuda i łaski Boże” nr 9 (188) wrzesień 2019

Rozkaz nr 005 Rady Wojennej Frontu Białoruskiego, z 16 września 1939 roku, nakazywał jednostkom Ar-
mii Czerwonej, wkroczenie, 17 września o godz. 5.00 czasu moskiewskiego, na terytorium II Rzeczypospolitej 
i ostateczne rozbicie walczącego z Niemcami Wojska Polskiego. Przyczyną agresji miało być udzielenie pomocy 
ludowi pracującemu Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy, bezwzględnie uciskanemu i wyzyskiwanemu 
przez polskich kapitalistów i obszarników w okresie międzywojennym, a teraz, w obliczu ostatecznej klęski 
państwa polskiego, z utęsknieniem wyczekującego sowieckiej armii. „Idziemy nie jako zdobywcy, lecz jako 
wyzwoliciele naszych braci Białorusinów, Ukraińców i ludu pracującego Polski”. 

postawy, które miały być zlikwidowane lub wydane 
Armii Czerwonej. Na Grodzieńszczyźnie, w niektórych 
powiatach były one gotowe już w 1938 roku. 

Do pierwszych mordów doszło zaraz 17 września 
1939 roku, do dalszych w następnych dniach. Ich ofia-
rami byli przede wszystkim polscy ziemianie, osadnicy 
wojskowi, urzędnicy państwowi i samorządowi,  na-
uczyciele, policjanci, leśnicy, zamożni chłopi oraz ofice-
rowie i żołnierze WP a także uciekinierzy z zachodniej 
i centralnej Polski. Jednym z najgłośniejszych takich 
wydarzeń  był napad na dwór Wołkowickich w Małej 
Brzostowicy. Komunistyczna, pijana banda Żyda Ajzika, 
handlarza mieszkającego w majątku Wołkowickich 
i Białorusina Siergieja Koziejko, kryminalisty, złożona 
z innych im podobnych „mętów”, zamordowała wła-
ścicieli dworu Ludwikę i Antoniego, brata pani domu 
Zygmunta Woynicza-Sianożęckiego, ostatniego, przed 
1917 rokiem, właściciela majątków Chalcz, Stara Rudnia 
i Tursk na dawnych Kresach oraz wójta gminy, sekreta-
rza urzędu gminnego, kasjera, listonosza i nauczyciela. 
Wszystkich „nakarmiono” wapnem z wodą i wrzucono 
do wapiennych dołów, które następnie zasypano, mimo 
że ofiary jeszcze żyły, a były tylko nieprzytomne. Ziemię 
zadeptywano tak długo, aż przestała pękać. Niektórzy 

„Radośnie witani”
Propaganda bolszewicka od początku rozgłasza-

ła jak Armia Czerwona była radośnie witana przez 
mieszkańców „wyzwalanych ziem”. I choć czyniła to 
z właściwą sobie przesadą, takie powitania rzeczywi-
ście miały miejsce. W wielu miejscach stawiano bramy 
triumfalne przystrojone kwiatami, wywieszano transpa-
renty, czerwone flagi, cerkiewne chorągwie, śpiewano 
pieśni, grały orkiestry.  „Mieszkańcy zajętych osiedli 
radośnie witają Armię Czerwoną, okazują współpracę 
w chwytaniu ukrywających się żandarmów i oficerów. 
Jest także okazywana pomoc przy przeprawie przez 
rz. Dźwinę” – donoszono w jednym z sowieckich mel-
dunków wojskowych z województwa wileńskiego. 

Wkroczenie Sowietów ucieszyło Białorusinów, za-
mieszkujących przeważnie na wsi oraz Żydów z kreso-
wych miasteczek. Jeszcze przed agresją do antypolskiej 
akcji przygotowywały się bojówki komunistyczne po-
zostające zresztą w ścisłym kontakcie z NKWD i GRU 
(wywiadem wojskowym). Składały się one głównie 
z przestępców politycznych i kryminalnych, pałających 
żądzą zemsty na polskich panach i liczących na wzboga-
cenie się kosztem swoich ofiar. Komuniści sporządzili też 
listy proskrypcyjne, osób znanych z antykomunistycznej 
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ze sprawców zostali szybko nagrodzeni przez NKWD 
i zasilili szeregi milicji. Ajzik został przewodniczącym 
kooperatywy. 

Nieludzko zmasakrowani
W gminie Skidel, komunistyczna banda opanowała 

całe miasteczko mordując kilkanaście osób z powodów 
politycznych. Na liście proskrypcyjnej jednak pierwsze 
miejsce zajmował książę Andrzej Czetwertyński, dawny 
właściciel tych ziem, mieszkający w majątku na przed-
mieściach Skidla. Po uwłaszczeniu książę wydzierżawił 
część ziemi folwarcznej mieszkańcom na sady i ogrody. 
Był bardzo popularny i szanowany przez miejscowe 
społeczeństwo, wierzył więc, że nic mu nie grozi. Według 
jednej z relacji, gdy wyszedł do rozjuszonego tłumu, 
ktoś krzyknął: „To polski kniaź, bij!”. Poproszony przez 
księcia o wstawiennictwo znajomy kupiec żydowski, 
podobno odwrócił się plecami. Z tłumu padł strzał, 
jak się okazało śmiertelny. Bandyci zdarli z martwego 
ubranie i buty. Inni świadkowie twierdzą, że książę ra-
zem z żoną Różą, zostali rozstrzelani przez NKWD, na 
szosie pod Skidlem lub w czasie przekraczania granicy 
polsko-litewskiej. Istnieje też wersja o zamordowaniu 
Czetwertyńskich widłami przez chłopów. 

Okrutnych mordów komunistyczne bojówki doko-
nywały także w tym czasie na osadnikach wojskowych. 
Tak było m.in. w gminie Żydomla z mieszkańcami Le-
rypola czy Budowli. Siedmiu osadników z Budowli pod 
zarzutem udziału w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
roku zamordowano przy szosie skidelskiej i pochowano 
w świeżo zaoranej ziemi. Ich grób został po kilku dniach 
odnaleziony przez rodziny. Zgodnie z ich świadectwem: 
„Zwłoki osadników były nieludzko zmasakrowane. 

Zawadzki i Szuba byli przywiązani drutem kolczastym 
plecami do siebie, ciała ich nosiły ślady okrutnych tortur, 
a w ustach mieli pełno ziemi. Jagielskiemu ściągnięto 
skórę z brzucha, a Przerazińskiemu rozpruto brzuch, 
tak że wnętrzności wylały się na uda i kolana. Krupie 
odrąbano górną część czaszki pozostawiając jedynie 
dolną szczękę, zaś Nowak miał głowę przeciętą na 
pół”. Jak potem zeznawali zbrodniarze, katowani nie 
byli w stanie pojąć, że ich oprawcami stali się najbliżsi 
sąsiedzi, którym niejednokrotnie pomagali przed wojną. 

Do dzisiaj nie udało się ustalić liczby ofiar zbrodni 
band komunistycznych działających na Kresach Pół-
nocno-Wschodnich. W powiecie grodzieńskim zginęło 
co najmniej sto osób. Dane z innych powiatów mówią 
o kilkunastu, ale też kilkuset zamordowanych. Naj-
większe nasilenie mordów wystąpiło w powiatach: 
Grodno, Wołkowysk, Drohiczyn Poleski, Pińsk, Kobryń 
i Brześć nad Bugiem. 

Wrześniowe napady były też początkiem całkowitej 
zagłady ziemiaństwa, do jakiej doszło pod okupacją 
sowiecką. Badania Krzysztofa Jasiewicza pokazały, że 
Białorusini, uważani powszechnie za dużo łagodniej-
szych od Ukraińców, we wrześniu i październiku 1939 
roku zamordowali na Kresach Północno-Wschodnich 
prawie trzy razy więcej ziemian (62 zabitych) niż ci 
drudzy na Kresach Południowo-Wschodnich (23 za-
bitych). Mordy, napady i grabieże dokonywane przez 
komunistyczne bandy kryminalistów politycznych i po-
spolitych towarzyszące wkraczaniu Armii Czerwonej 
były w większości zaplanowane i przygotowane już 
przed wojną z inspiracji sowieckiej. 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

1. We wtorek, 1 października rozpoczynamy nabożeń-
stwa różańcowe. Różaniec jest streszczeniem Ewan-
gelii, bo w całej swej prostocie formy umożliwia 
przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. 
Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 16.30, 
zaś w Rudniku w środę i w piątek po Mszy św. 
Zapraszamy wiernych do licznego udziału, a szcze-
gólnie dzieci i młodzież. 

2. W środę, 2 października przypada wspomnienie 
Świętych Aniołów Stróżów. Na Mszę św. wieczorną 
zapraszamy rodziców z małymi dziećmi. Po Mszy św. 
dzieciom udzielimy specjalnego błogosławieństwa.

3. W niedzielę, 6 października dzieci kl. III, które przy-
gotowują się do I Komunii św. otrzymają poświęcone 
różańce – w Rudniku czasie Mszy św. o godz. 9.30, 
zaś w kościele parafialnym o godz. 11.00. 

4. W sobotę, 12 października po Mszy św. wieczornej 
ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. 

5. W niedzielę, 13 października obchodzić będziemy 
XIX Dzień Papieski. W tym dniu przy kościołach 
w całej Polsce młodzież zbierze ofiarę do puszek 
na Fundusz Stypendialny dla uzdolnionych dzieci 
i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin.

6. Przedostatnia niedziela miesiąca października / 
20.X. obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyj-
ny, rozpoczynając jednocześnie Tydzień Misyjny. 
Modlimy się w intencjach misyjnych Kościoła.

7. W niedzielę 27 października – uroczystość Rocznicy 
poświęcenia Kościoła Własnego, a zarazem odpust 
ku czci Opatrzności Bożej. Suma odpustowa o godz. 
11.00, nieszpory o 16.30 i Msza św. wieczorna 
o 17.00 – w kaplicy Opatrzności Bożej. 

8. W poniedziałek, 28 października modlitwą ogarnia-
my Księdza Biskupa Seniora Tadeusza Rakoczego 
z racji przypadających imienin.
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INTENCJE MSZALNE
01.10.2019 Wtorek Wspomnienie Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
 8.00 Za ++ Genowefę, Piotra Trylski, ++ z rodzin Trylski, 

Bromblik; domostwo do Opatrzności Bożej. 
16.30 Różaniec  
17.00 Za ++ Jana, Stefanię Herma, Erwina, Małgorzatę Mikszan, 

++ rodziców, rodzeństwo z obu stron.
02.10.2019 Środa Wspomnienie Świętych Aniołów 

Stróżów
16.00 Rudnik: Za ++ Antoninę, Alojzję, Józefa Stoszek, Broni-

sławę, Józefa Wawrzyczek, Gustawa, Tadeusza, Karola, 
Emilię, Wawrzyczek, Antoninę, Stanisława Sztuchlik, 
Antoninę, Henryka Tomica, Barbarę, Franciszka Filipek. 

16.30 Różaniec 
17.00 Za ++ Helenę, Józefa Foltyn, Annę, Józefa Parchański, ich 

rodziców, rodzeństwo i wszystkich ++ z rodzin Foltyn 
- Parchański; za całe domostwo do Opatrzności Bożej.

03.10.2019 I Czwartek
16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Bronisławę Glajcar, jej męża, syna, synową, 

dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Alojzego Walicę, rodziców Alojzego i Martę,  

++ z rodzin Walica, Tengler, Ciesielski.
04.10.2019 I Piątek Wspomnienie Św. Franciszka 

z Asyżu
16.00 Rudnik: Za ++ Gustawa, Otylię Wawrzyczek, Lidię 

Majkut, dziadków Helenę, Józefa Konopka, Marię, 
Jana Wawrzyczek.

16.30 Różaniec
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Marię, Karola Bier-

ski, ++ rodzeństwo, ++ z rodzin Bierski, Bijok, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

05.10.2019 I Sobota Wspomnienie Św. Faustyny 
Kowalskiej, dziewicy

 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny

14.00 W intencji Seniorów naszej Parafii z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i łaskę zdrowia, a dla ++ o radość nieba.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ męża Józefa Palę, synową Jadwigę, szwagra Bole-

sława Wątrobę, Jana, Marię Stoszek, Franciszka, Józefę 
Pala, ++ dziadków z obu stron.

06.10.2019 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za + Otylię Wieliczka w 1 rocznicę śmierci.
 9.30 Rudnik: Za ++ Elżbietę, Adolfa Hanzel w rocznicę śmierci, 

zięcia Stanisława, ojców Joannę i Franciszka, + Antoniego 
Żyłę, 2 żony, ++ z rodzin Tomica, Żyła; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 W 25 rocznicę ślubu Edyty i Marcina z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

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

błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego dla Weroniki 
z okazji urodzin i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. 

07.10.2019 Poniedziałek Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej

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

+ o. Ottona.
08.10.2019 Wtorek
 8.00 Za + Gustawa Stoszka w 20 rocznicę śmierci, ++ rodziców, 

teściów; za całą rodzinę do Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Józefa Gremlik w rocznicę śmierci, żonę Teresę, 

++ rodziców i rodzeństwo z obu stron. 
09.10.2019 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę Parchańską w rocznicę śmierci, 

rodziców i teściów, + siostrę Irenę.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Józefa Swobodę w 23 rocznicę śmierci, syna Leszka 

- 6 tygodni po śmierci, ++ rodziców, teściów, wszystkich 
++ z rodziny; za całe domostwo do Opatrzności Bożej.

10.10.2019 Czwartek 
16.30 Różaniec
17.00  1. Za ++ rodziców Zofię, Jana Gremlik.
 2. Za ++ Helenę Mitas w 10 rocznicę śmierci, męża Ta-

deusza, rodziców, braci, ++ Bronisława, Annę, Alojzego, 
Józefa i Halinę, całe ++ pokrewieństwo. 

11.10.2019 Piątek 
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Helenę, Adama Parchański,  

++ z rodzin Parchański, Tomica, Żyła.
16.30 Różaniec
17.00  Msza św. szkolna: Za + Mateusza Gremlik, syna Tadeusza 

++ z rodziny.
12.10.2019 Sobota
 8.00 Za ++ Antoninę, Józefa Hanzel, rodziców, rodzeństwo 

z obu stron, wnuka Dariusza Hanzla, Anielę, Maksymi-
liana Penkalę, syna Edwarda, synową Jadwigę, Stefanię, 
Rudolfa Krzempek; domostwo do Opatrzności Bożej. 

 13.00 Rudnik: Z okazji 25-lecia ślubu Danuty i Zdzisława  
i 50- tych urodzin Zdzisława z prośbą o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo.

17.00 Za ++ rodziców Marię, Franciszka Parchański,  
++ z rodziny.

 Nabożeństwo Fatimskie
13.10.2019 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Józefa Tomicę, jego rodziców i teściów, ++ Helenę, 

Stanisława i Bronisławę, ++ z rodzin Tomica i Szwarc.
 9.30 Rudnik: Za ++ Karola, Helenę Szajter, córkę Helenę 

Pisarską, Rudolfa, Stefanię Bijok, Józefa, Marię Szajter, 
Stanisławę Grubka, Zbigniewa Krótki; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ Ludmiłę Pupek w 16 rocznicę śmierci, córkę Janinę. 
16.00 Różaniec
17.00 1. Z okazji 45 rocznicy ślubu Jadwigi i Stefana oraz  

65 urodzin Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności 
Bożej dla rodziny.

 2. W 65 rocznicę pożycia małżeńskiego Marii i Tade-
usza Frydeckich z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia 
w dalszym życiu.

14.10.2019 Poniedziałek 
16.30 Różaniec
17.00 Za + Karola Jojko, ++ rodziców z obu stron.
15.10.2019 Wtorek Wspomnienie Św. Teresy  

od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
 8.00 Za ++ Władysławę i Telesfora Waleczek.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Józefa, Rozalię Tomica, Czesława Olkuskiego, 

+ Zofię Gremlik; domostwo do Opatrzności Bożej.
16.10.2019 Środa Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej
16.00 Rudnik: Za ++ Amalię Bijok w 13 rocznicę śmierci, 

męża Edwarda.
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16.30 Różaniec
17.00 Z okazji 20 rocznicy ślubu Sylwestra i Wiolety z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

21.00 Apel Jasnogórski

17.10.2019 Czwartek Wspomnienie Św. Ignacego 
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

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

Franciszka i Jana Grzybek, domostwo do Opatrzności  
Bożej.

 2. W intencji Franciszka Goryczki z okazji 93 urodzin 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo.

18.10.2019 Piątek ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, 
EWANGELISTY

16.00 Rudnik: Z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha 
Świętego dla Katarzyny z okazji 18 urodzin.

16.30 Różaniec
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Marię, Bolesława Żyła, 

brata Bronisława, ojca Franciszka Wawrzyczka, Mariana 
Walnika, ++ pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu 
cierpiące oraz za wszystkie dusze, które znikąd ratunku 
nie mają.

19.10.2019 Sobota
 8.00 Za + Franciszka Chudy w 1 rocznicę śmierci, żonę Zo-

fię, ++ z rodzin Chudy, Żyła, Kuchejda, Lach, Sabiniok, 
Hawełka i Płaczek. 

14.00 Ślub rzym.: Ewa Kuś – Wojciech Klęk
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Zofię, Franciszka Machej, syna Alojzego, Helenę, 

Erwina Herman, ++ z rodzin Machej, Herman i Handzel.
20.10.2019 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30  Za ++ Elżbietę, Erwina Machej, Antoniego Brodocz.
 9.30 Rudnik: Za ++ Władysławę i Franciszka Kłósko,  

++ z rodzin Lebioda, Klocek, Chmiel.
11.00  1. Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek, 

++ z rodzin Urbaniec, Konig, Kamiński, Mołek, Ryszka, 
+ Helenę Kubacką.

 2. W 50 rocznicę ślubu Anny i Jana z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej. 

16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Karola Żyłę, rodziców Zofię i Karola, Ferdynanda, 

Wandę i Genowefę Żyła, Martę, Gustawa, Rudolfa Widenka; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

21.10.2019 Poniedziałek
16.30 Różaniec 
17.00 Za ++ Stefanię, Wincentego Żyła, syna Jana, Helenę, 

Erwina Herman, Józefa Rańda, ++ z rodziny ; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

22.10.2019 Wtorek Wspomnienie Św. Jana Pawła II, 
papieża

 8.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Karola Matuszek, Józefa Lebiodę 
oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

16.30 Różaniec
17.00 Za + Alojzego Gospodarczyka w 27 rocznicę śmierci,  

++ matkę, brata, Stefanię, Franciszka, Marcina Gabzdyl, du-
sze w czyśćcu cierpiące, domostwo do Opatrzności Bożej.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.10.2019 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ Otylię, męża Antoniego, ++ rodziców 

z obu stron.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Zofię, Henryka Kuś, ++ z rodzin Kuś, Stuchlik, Żyła 

i Matuszek.

24.10.2019 Czwartek
16.30 Różaniec
17.00 1. Za + ojca Józefa Stoszka, rodziców Zofię, Józefa Żyła, 

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

 2. Za ++ mamę Marię Szajter, dziadków Annę, Ferdynanda 
Bierski, Marię, Józefa Szajter, Gertrudę, Jana Gawełczyk, 
Kunegundę, Henryka Wierzgoń

25.10.2019 Piątek 
16.00 Rudnik: Za ++ Marię Tomica, męża Adolfa, dusze w czyść-

cu cierpiące.
16.30 Różaniec
17.00 Msza św. 6 tyg.
26.10.2019 Sobota
 8.00 Za ++ rodziców Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziadków  

Joannę, Józefa Nowak, Ludwinę, Józefa Cyrzyk, wujka  
Ottona i  Andrzeja Zelik. 

14.00  Chrzest: Pola Rozalia Rał oraz o Boże błogosławieństwo 
dla rodziny. 

16.30 Różaniec
17.00 Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie, Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaski potrzebne 
w dalszym życiu dla Przemysława z okazji imienin.

27.10.2019 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO  
– ODPUST KU CZCI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 7.30 Za ++ Zofię Żyła w 7 rocznicę śmierci, jej rodziców Sta-
nisława i Agatę, ++ Pawła Zawadę, Agatę Kularz, Marię, 
Alojzego Żyła.

 9.30 Rudnik: Za ++ Leopolda Żyłę w 32 rocznicę śmierci, 
Olgę, Józefa Krzempek, Zofię, Piotra Czakon, Walentego 
Nocoń, Elżbietę Bijok.

11.00 Kaplica Opatrzności Bożej:
 1. Za Parafian
 2. W intencji Ofiarodawców i Darczyńców
 3. Za + Annę Szczyrba w 3 rocznicę śmierci, wszystkich 

++ z rodzin Krais i Szczyrba.
16.30 Różaniec - Kaplica Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Ernestynę, Józefa Tomica, 

++ z rodzin Stoszek, Tomica, + Karola Wawrzyczek.
28.10.2019 Poniedziałek ŚWIETO ŚWIĘTYCH 

APOSTOŁOW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Stanisława Piekar, Joannę Ozga, Anastazję Nowak, 

Józefa, Emilię Piekar.
29.10.2019 Wtorek
 8.00 Za ++ Bronisławę, Franciszka Waleczek.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Rozalię Majchrzak, jej rodziców, teściów, ++ z ro-

dziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
30.10.2019 Środa
16.00 Rudnik : Za ++ Franciszka Tomicę, żonę Joannę, Jana 

Parchańskiego, żonę Stefanię, córki Helenę i Irenę.
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Zofię Handzel, męża Alojzego, syna Teofila, dziad-

ków Mateusza i Justynę Handzel, Antoniego Żyłę, 2 żony, 
dziadków Szuster, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

31.10.2019 Czwartek
17.00 1. Za ++ Annę Stuchlik w 7 rocznicę śmierci, męża Aloj-

zego, synów Bronisława i Józefa, + Halinę, wszystkich 
++ z rodziny.

 2. Za ++ Franciszka Brychcy w 10 rocznicę śmierci, jego 
rodziców Zofię i Józefa Brychcy; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.
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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 każdy 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. 19.00 - Nowenna 
Pompejańska
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 zniewa-
gi 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. 05.X. – od godz. 9.00

Liturgiczne obchody miesiąca:

 

OGŁOSZENIA

Spotkania:
DZIECI MARYI – wtorek – 12.30 – 13.00 - Szkoła Podst.
DZIECI MARYI – RUDNIK – sobota 12.30 - Szkoła 
SŁUŻBA LITURGICZNA – środa po Mszy św.
MINISTRANCI – RUDNIK – środa po Mszy św.
MŁODZIEŻ  – piątek po Mszy św..
WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA – I Sobota  
miesiąca o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 października (tj. wtorek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

01. 10. – Wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus dziewicy i doktora Kościoła 

02.10. – Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów 
04.10. – Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu 
05.10. – Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, 

dziewicy 
07.10. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej 
15.10. – Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, 

dziewicy i doktora Kościoła 
16.10. – Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej 
17.10. – Wspomnienie Św. Ignacego 

Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
18.10. – Święto Św. Łukasza, Ewangelisty 
22.10. – Wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża 
27.10. – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY 

POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 
28.10. – Święto Świętych Apostołów Szymona 

i Judy Tadeusza

 04. X. – Os. ,,Karolinka" – piątek
 ul. Miodowa 3, 5, 6, 10  
 ul. Prosta 6 
11. X. – Os. ,,Karolinka" – piątek 
 ul. Długa 33, 25, 19, 17, 24 
18.X. – Os. ,,Karolinka" – piątek 
 ul. Długa 22, 14, 15, 13, 11, 9
25.X. – Os. ,,Karolinka" – piątek
 ul. Długa 7, 5, 3, 2, 1 



15.09.2019 Odpust ku czci Najświętszego Imienia Maryi w Rudniku

W 1942 roku niemieccy okupanci skonfiskowali dzwon 
ze świątyni w Kończycach Wielkich pochodzący z 1623 roku.  
Dzwon ten odnaleziono w kościele w Winterlingen i na mocy 
niemiecko-polskiej umowy został on zwrócony naszej Parafii. 



28 maja 2019 r. Bielskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta Gala Finałowa XXII Międzyna-
rodowego Ekumenicznego Biblijnego Konkursu "Jonasz". Uroczystości rozpoczęły się od scenicznych 
występów przybyłych gości. Biskupi kościołów m.in. ks. .bp. Roman Pindel, rozdali pamiątkowe statuetki" 
Jonasza" zwycięzcom. Wydarzenie zgromadziło gości z całej Polski i z zagranicy. Nie zabrakło wśród nich 
również uczniów naszej, kończyckiej podstawówki, którzy zajęli w eliminacjach finałowych wysokie miejsca. 
Przypomnijmy: Paweł Stoszek – Laureat, Mateusz Bystranowski, Wojciech i Kacper Czendlik – Finaliści.  
Serdeczne gratulacje dla chłopaków.

Marcelina Bortlik

NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020


