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EWANGELIE

OBJAWIENIE PAŃSKIE - UROCZYSTOŚĆ
Iz 60,1-6; Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13; Ef 3,2-3a.5-6  EWANGELIA (Mt 2,1-12)
Pokłon Mędrców ze Wschodu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy  
i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać 
Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów  
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak 

napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, 
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się 
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i 
ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed 
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

 7.44  15.57
 13.30  5.09

PIĄTEK
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CHRZEST PAŃSKI - ŚWIĘTO
Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10; Dz 10,34-38  EWANGELIA (Mk 1,6b-11)
Chrzest Jezusa. Słowa Ewangelii według św. Marka.
Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk  
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus  
z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo 
i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam  

  upodobanie”.

 7.43  15.59
 15.25  6.48
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II NIEDZIELA zwykła 
1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-10; 1 Kor 6,13c-15a.17-20  EWANGELIA (J 1,35-42)
Powołanie pierwszych uczniów. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie 
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego 
szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, 
a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do 
niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, 
syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

 7.39  16.09
   9.59

NIEDZIELA
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III NIEDZIELA zwykła
Jon 3,1-5.10; Ps 25,4-5.6-7bc.8-9; 1 Kor 7,29-31   EWANGELIA (Mk 1,14-20)
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowe-
go, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 
staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i 

brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w 
łodzi i poszli za Nim. 

 7.33  16.20
 6.37  15.42

NIEDZIELA
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IV NIEDZIELA zwykła
Pwt 18,15-20; Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9; 1 Kor 7,32-35   EWANGELIA (Mk 1,21-28)
Jezus naucza jako mający władzę. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak 
ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. 
Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. 
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem 

wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym 
rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 7.24  16.32
 9.22  23.49
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ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI - UROCZYSTOŚĆ
Lb 6,22-27; Ps 67,2-3,5 i 8; Ga 4,4-7  EWANGELIA (Łk 2,16-21)
Nadano Mu imię Jezus. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowie-
dzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze 
opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc 
i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało 

obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

 7.44  15.51
 10.56  00.34

NIEDZIELA
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NIECH CIĘ PAN BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE

NIECH CIĘ PAN BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech 

cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”

Bóg zechciał, abyśmy doczekali Nowego Roku, roku Pańskiego 2012. Niech 
będzie Bóg uwielbiony, Jemu Samemu niech będą dzięki. Stosowną jest dziś chwila, 
aby człowiek mógł spojrzeć w miniony rok. Jedni żegnając stary rok i witając nowy 
bawili się na balach sylwestrowych. Był szampan, tańce, życzenia. Inni spędzili ten 
wieczór samotnie, jeszcze inni modlili się, dziękowali Bogu za miniony rok, ale 
wszyscy pragną, aby Nowy Rok był dobry, aby był lepszy. Tak szybko minęła noc 
sylwestrowa. Uciekają święta i trzeba spojrzeć w przyszłość. Tego się boimy najwięcej. 
Widzimy zubożenie rodzin, obawy rolników, biedę najniżej uposażonych, wzrastającą 
przestępczość, zdziczenie obyczajów. Miniony rok był trudny, szczególnie dla nas 
ludzi głęboko wierzących, związanych z Kościołem, Bogiem i Ojczyzną. Będziemy 
długo pamiętać walkę z krzyżem. Nie tylko pamiętać ale będziemy bronić krzyża, tak 
wrośniętego w naszą historię i kulturę, w nasze wychowanie, w nauczanie. Musimy 
bronić wartości, które są własnością naszego Narodu. Do redakcji Niedzieli stale 
napływają podpisy pod petycją obrony krzyża. Z wielką dumą podejmujmy walkę 
o krzyż, najgłębszy wyraz chrześcijaństwa. Z wielką obawą patrzymy na dzieci  
i młodzież myśląc o przyszłości jaka ich czeka. Jaki świat im zostawimy w spadku? 
Zbytnio zauroczyliśmy się Unią Europejską. Czekaliśmy na dotacje, wytyczne, 
mówiliśmy: „to za pieniądze unijne”… Widzimy jak wygląda wspólny „Dom Euro-
py”. Brońmy wolności, chciejmy sami decydować o naszych sprawach. Dobrze, że 
wierzymy w Jezusa Chrystusa Pana naszego. Do Niego należą czasy i pokolenia. On 
jest początkiem i końcem. Trzeba nam ludziom wierzącym i na przyszłość patrzeć 
przez Chrystusa. „Beze mnie nic uczynić nie możecie” w to powinniśmy nie tylko 
wierzyć, ale tego już powinniśmy się nauczyć. Złóżmy zatem cały ten Nowy Rok 2012 
z tym co on ze sobą niesie, w ręce miłującego Boga – Zawierzmy swoją przeszłość 
Bożemu miłosierdziu, swoją teraźniejszość Jego miłości i swoją przyszłość, Jego 
Opatrzności. A Ta, Którą dziś nazywamy Świętą Bożą Rodzicielką, Zwiastunką 
nowych lepszych czasów, niech Wam okaże, że jest naszą Matką. 

Szczęść Boże 
Ks. Proboszcz

Cesarzowi, co cesarza
Polski system podatkowy traktuje Kościół katolicki tak 

jak inne instytucje i osoby fizyczne. Każdy duchowny opłaca 
podatki: zryczałtowany bądź od wynagrodzenia, a instytucje 
kościelne prowadzące działalność gospodarczą są opodatko-
wane jak wszystkie inne. Warto o tym pamiętać! 

Wkład Kościoła do budżetu to nie tylko płacone podatki, 
ale także prowadzenie różnych instytucji wypełniających 
zadania państwa. Szacując finansowe zaangażowanie katoli-
ków na rzecz społeczeństwa i państwa, mówimy o miliardach 
złotych rocznie. Księża w Polsce płacą rocznie co najmniej  
35 mln zł zryczałtowanego podatku dochodowego od liczby 
osób zamieszkujących parafię. Duchowni katecheci odprowa-
dzają 69 mln zł podatku PIT.

Zaangażowanie Kościoła nie kończy się na podatkach. 
Prowadzi on różne instytucje wspomagające państwo  
w wypełnianiu jego zadań. A to kosztuje. Np. Caritas w 2010 r. 
przekazała osobom potrzebującym pomoc materialną wartości  
500 mln zł. Prowadzi 9 tys. punktów pomocy, w których na 
zasadzie wolontariatu działa ponad 100 tys. Polaków. Wartość 
ich pracy to setki milionów złotych rocznie. Obok Caritasu 

istnieją setki ośrodków 
pomocy. Duży wysiłek 
finansowy Kościoła dla 
społeczeństwa stanowi 
utrzymanie zabytków. 
Większość zabytkowych 
budynków w Polsce to 
kościoły, których jest 
kilka tysięcy. Na utrzy-
manie kościoła i parafii 
przeznaczane są pienią-
dze zbierane na tacę. 
Utrzymanie kościoła kosztuje co najmniej 2-3 tys. zł miesięcz-
nie, a z remontami – wielokrotnie więcej. W skali kraju daje to 
ponad miliard złotych rocznie.

Katolicka Agencja Informacyjna 
Nr 48 (873)
04.12.2011



4
St

yc
ze

ń 
20

12
  A

N
IO

Ł 
KO

Ń
CZ

YC
KI

ODKRYJ TAJEMNICĘ

 „W górach Ameryki Południowej, pomiędzy 15 a 20 
równoleżnikiem, zostaną odkryte wielkie bogactwa, w postaci 
minerałów i surowców, jednak prawdziwe znaczenie będą miały 
nie te, ukryte w ziemi, lecz inne, cenniejsze od złota, których 
bogactwo rozciągnie się nie tylko na kontynent południowo-
amerykański, lecz również na cały świat, tak że oczy wszyst-
kich będą zwrócone na to miejsce”. Są to słowa świętego Jana 
Bosko o mieście Cochabamba w Boliwii, którego mieszkanką 
jest stygmatyczka Catalina Rivas. Ukończyła jedynie szkołę 
podstawową, dlatego kiedy zaczęła spisywać teksty o Męce Pana 
Jezusa, o Eucharystii, o Niebie wzbudziła wielkie zdumienie. 
Catalina przyznała, że słyszy głos Pana Jezusa i spisuje jedynie 
to, co od Niego słyszy. 

Catalina Rivas zapisuje słowa skierowane do całego świata. 
Pan Jezus powiedział do niej: „Wieczna miłość szuka dusz, 
które mogą powiedzieć nowe rzeczy o starych, dobrze znanych 
prawdach... Kto korzysta i zachwyca się nimi, pomaga również 
i innym czerpać z nich pożytek. Kto ich nie rozumie, jest 
nadal niewolnikiem złego ducha.” Słowa przez nią zapisywane 
nie zawierają nowych prawd, ale przypominają ewangeliczne 
wezwanie do nawrócenia, wzywają do przyjęcia Boga i Jego 
miłości oraz zachęcają do życia zgodnego z dekalogiem, Ewan-
gelią i nauką Kościoła katolickiego.

W kolejnych trzech częściach zostanie przedstawione, obja-
wione Catalinie, przesłanie dotyczące Eucharystii.

Część 1
Jest to świadectwo, które muszę i chcę dać całemu światu 

dla większej chwały Bożej i dla zbawienia tych, którzy chcą 
otworzyć serca Panu. Także po to, by wiele osób konsekro-
wanych Bogu na nowo roznieciło w sobie ogień miłości do 
Chrystusa; niektórzy z nich mają ręce posiadające władzę, by 
uobecniać Go w tym świecie, tak by stał się naszym pokarmem. 
Dla innych, aby przełamali „praktykę rutyny” w przyjmowaniu 
Go i na nowo ożywili w sobie zadziwienie nad codziennym 
spotkaniem z Miłością. I dla moich świeckich braci i sióstr na 
całym świecie, aby żyli wielkodusznie tym największym Cudem: 
celebracją Eucharystii.

Była to wigilia uroczystości Zwiastowania i członkowie 
naszej grupy przystąpili do Sakramentu Pojednania. Niektóre 
panie z grupy modlitewnej nie mogły tego uczynić, więc prze-
łożyły Sakrament na następny dzień przed Mszą Świętą. Kiedy 
przyszłam do Kościoła przed Mszą Św. następnego dnia, trochę 
późno, Arcybiskup i kapłani już wychodzili z zakrystii. Dziewica 
Maryja powiedziała swoim słodkim kobiecym głosem, który 
działa na duszę:

„Dzisiaj jest dzień nauki dla ciebie i chcę, abyś zwróciła szcze-
gólną uwagę na to, czego będziesz świadkiem. Wszystkim, czego 
dziś doświadczysz, masz podzielić się z całą ludzkością.”

Byłam głęboko wzruszona, nie rozumiejąc dlaczego, ale 
starałam się być bardzo uważna. Pierwszą rzeczą, na którą 
zwróciłam uwagę, był chór pięknych głosów, który śpiewał jakby 
z oddali. Na chwilę muzyka przybliżała się, a następnie oddalała 
jak odgłos wiatru. Arcybiskup rozpoczął Mszę Świętą, i gdy 
doszedł do Aktu Pokuty, Najświętsza Dziewica powiedziała:

„Z głębi serca proś Pana o przebaczenie swoich win, które Go 
obraziły. W ten sposób będziesz mogła godnie brać udział w tym 
przywileju, jakim jest Msza Św.”

Przez ułamek sekundy pomyślałam: Na pewno jestem  

ODKRYJ TAJEMNICĘ

w stanie łaski Bożej; wczoraj wieczorem poszłam do spowiedzi. 
Matka Boża odpowiedziała:

„Czy sądzisz, że od wczorajszego wieczoru nie obraziłaś 
Boga? Pozwól mi przypomnieć ci o kilku rzeczach. Kiedy wyszłaś  
z domu idąc tutaj, dziewczyna, która ci pomaga podeszła do ciebie  
i poprosiła o coś, a ty, ponieważ byłaś spóźniona, nie odpowie-
działaś jej zbyt miło. To był brak miłości z twojej strony, a ty 
mówisz, że nie obraziłaś Boga...? W drodze tutaj, autobus wjechał 
na dróżkę, którą szłaś i omal cię nie potrącił. Odniosłaś się do 
tego biednego człowieka w sposób nieodpowiedni, zamiast modlić 
się i przygotowywać do Mszy. Zabrakło ci miłości i straciłaś 
pokój i cierpliwość. I mówisz, że nie zraniłaś Boga? Przychodzisz  
w ostatniej minucie, gdy procesja celebransów już wychodzi,  
by celebrować Mszę Św... i zamierzasz uczestniczyć bez uprzed-
niego przygotowania...”

Odpowiedziałam: „Dobrze, moja Matko, nie mów już nic 
więcej. Nie musisz mi przypominać więcej, bo umrę ze smutku 
i wstydu.”

„Dlaczego wy wszyscy musicie przychodzić w ostatnim 
momencie? Powinniście przychodzić wcześniej, aby móc się pomo-
dlić i prosić Pana, aby zesłał Swojego Ducha Świętego, który może 
udzielić wam pokoju i oczyścić z ducha świata, waszych kłopo-
tów, problemów i rozproszeń, aby uzdolnić was do przeżywania 
tego tak świętego momentu. Jednakże, przychodzicie prawie  
w momencie, gdy celebracja się już zaczyna i uczestniczycie jak 
w zwykłym wydarzeniu bez żadnego duchowego przygotowania. 
Dlaczego? To jest największy z Cudów. Przychodzicie przeżywać 
moment, gdy Najwyższy Bóg udziela swojego największego daru 
i nie potraficie go docenić.”

Tego było już dosyć. Czułam się tak źle, że miałam aż nadto, 
by prosić Boga o przebaczenie. Nie tylko z powodu win tego 
dnia, ale także za te wszystkie przypadki, kiedy podobnie jak 
wielu innych ludzi czekałam, kiedy kapłan skończy homilię, by 
wejść do kościoła. Także za te przypadki, gdy nie wiedziałam 
lub nie chciałam zrozumieć, co to znaczy być tutaj, i za te, kiedy 
moja dusza była pełna ciężkich grzechów i miałam śmiałość 
brać udział we Mszy Św. Była to uroczystość i miało być odma-
wiane Chwała. Matka Bożą powiedziała:

„Wychwalaj i błogosław całym swoim sercem Świętą Trójcę, 
uznając, że jesteś jednym z Jej stworzeń.”

Jakże inne było to Chwała! Nagle zobaczyłam siebie w odle-
głym miejscu pełnym światła, przed Majestatem Tronu Boga. 
Z tak wielką miłością dziękowałam Bogu, gdy powtarzałam: 
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„Dla Twojej wielkiej chwały, wychwalamy Cię, błogosławimy 
Ciebie, uwielbiamy Ciebie, oddajemy Ci chwałę, dziękujemy 
Ci, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący.”  
I przypomniałam sobie ojcowską twarz Ojca, pełną dobroci. 
„Panie Jezu Chryste, Jednorodzony Synu Ojca, Panie Boże, 
Baranku Boży, Ty gładzisz grzechy świata...” A Jezus był przede 
mną, z twarzą pełną łagodności i Miłosierdzia... „Bo tylko Tyś 
jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu 
Chryste z Duchem Świętym...” Bóg pięknej Miłości. Ten, który 
w tej chwili sprawił, że cała moja istota drży... I poprosiłam: 
„Panie, wybaw mnie od wszelkiego zła. Moje serce należy do 
Ciebie. Mój Boże, ześlij mi Twój pokój, żebym mogła osiągnąć 
jak największe korzyści z Eucharystii i żeby moje życie mogło 
przynieść jak najlepsze owoce. Duchu Święty, przekształć mnie, 
działaj we mnie, prowadź mnie. O Boże, udziel mi darów, 
których potrzebuję, by lepiej Ci służyć!” Przyszedł czas Liturgii 
Słowa i Dziewica Maryja kazała mi powtarzać:

„Panie Boże, chcę słuchać Twojego Słowa i przynieść obfity 
owoc. Niech Twój Święty Duch oczyści wnętrze mojego serca, aby 
Słowo Boże wzrastało i rozwijało się, oczyszczając moje serce, 
tak by było dyspozycyjne.” Matka Boża powiedziała: „Módl się  
w sposób następujący: (i ja powtarzałam) Panie, ofiaruję wszystko 
czym jestem, wszystko co posiadam, wszystko co mogę. Kładę 
wszystko w Twoje Ręce. Kształtuj tę małą istotę, którą jestem. 
Przez zasługi Twojego Syna przekształć mnie, Wszechmogący 
Boże. Proszę Cię za moją rodzinę, moich dobroczyńców, za każde-
go członka Apostolatu, za wszystkich, którzy walczą przeciwko 
nam, za tych, którzy polecają się moim ubogim modlitwom. 
Naucz mnie kłaść moje serce jakby na ziemi przed nimi, żeby 
mogli iść bardziej miękko. Oto jak modlili się Święci; oto jak 
pragnę, byście wszyscy robili.”

Oto jak Jezus prosi nas, byśmy się modlili, żebyśmy kładli 
nasze serca jakby na ziemi, żeby inni nie czuli twardości, ale 
raczej żebyśmy łagodzili ból ich kroków. Kilka lat później czyta-
łam książkę z modlitwami świętego, którego bardzo kocham, 
Jose Maria Escriva de Balaguer, i w tej książce znalazłam 
modlitwę podobną do tej, której nauczyła mnie Najświętsza 
Dziewica. Może modlitwy tego Świętego, któremu zawierzyłam 
siebie, podobały się Matce Bożej. Nagle zaczęły powstawać 
jakieś postacie, których wcześniej nie widziałam. Wyglądało to 
tak, jakby u boku każdej osoby obecnej w Katedrze, pojawiła 
się inna osoba i wkrótce cała Katedra zapełniła się młodymi 
pięknymi ludźmi. Byli oni ubrani w białe szaty i skierowali się 
do głównej nawy, a następnie podeszli do ołtarza. Matka Boża 
powiedziała:

„Patrz. To są Aniołowie Stróżowie wszystkich ludzi, którzy są 
tutaj. To jest moment, kiedy twój Anioł Stróż zanosi twoje ofiary 
i prośby przed Ołtarz Boga.”

Byłam zdumiona, bo te istoty miały tak piękne twarze, tak 
promieniujące, że nie można sobie tego wyobrazić. Ich oblicza 
były bardzo piękne, niemalże z kobiecymi rysami; budowa 
ciała, ręce, postawa były męskie. Ich bose stopy nie dotykały 
podłogi, jakby się prześlizgiwały. Procesja była bardzo piękna. 
Niektórzy z nich nieśli coś, jakby złote misę z czymś, co lśniło 
jak złociste światło. Matka Boża powiedziała:

„To są Aniołowie Stróżowie ludzi, którzy ofiarują tę Mszę 
Świętą w wielu intencjach, tych którzy są świadomi co znaczy ta 
celebracja. Oni mają coś do ofiarowania Bogu (...) Ofiaruj siebie 
w tej chwili... ofiaruj swoje smutki, bóle, nadzieje, radości, prośby. 
Pamiętaj, ze Msza Św. ma nieskończoną wartość. Dlatego bądź 
hojna w ofiarowaniu i proszeniu.”

Za pierwszymi Aniołami szli następni, którzy nie mieli 
niczego w rękach; szli z pustymi rękami. Maryja powiedziała:

„To są Aniołowie ludzi, którzy są tutaj ale nigdy niczego nie 

ofiarują. Nie są zainteresowani tym, by przeżywać każdy moment 
Mszy Św. i nie mają darów, by je zanieść przed Ołtarz Boga.”

Na końcu procesji szli inni Aniołowie, którzy byli raczej 
smutni, z rękami złożonymi do modlitwy, ale ze spuszczonymi 
oczami.

„To są Aniołowie Stróżowie ludzi, którzy są tutaj ale nie chcą 
być, to znaczy ci, którzy zostali zmuszeni do przyjścia, którzy 
przyszli z obowiązku ale bez żadnego pragnienia uczestniczenia 
we Mszy Św. Aniołowie idą smutni, ponieważ nie mają nic do 
zaniesienia przed Ołtarz poza własnymi modlitwami. Nie zasmu-
cajcie swojego Anioła Stróża. Proście o wiele, proście o nawrócenie 
grzeszników, o pokój w świecie, za waszych sąsiadów, za tych, 
którzy proszą was o modlitwę. Proście, proście o wiele, ale nie 
tylko za was samych, ale także za wszystkich. Pamiętajcie, że 
ofiara która najbardziej podoba się Panu jest ta, kiedy ofiarujecie 
siebie samych jako ofiarę całopalną, tak żeby Jezus mógł zstąpić 
i przekształcić was przez swoje zasługi. Co wy macie do ofiaro-
wania Ojcu sami z siebie? Nicość i grzech. Ale ofiarowanie siebie 
samego złączone z zasługami Jezusa podoba się Ojcu.”

Widok tej procesji był tak piękny, że trudno byłoby porów-
nać go z czymkolwiek. Te wszystkie niebiańskie istoty pochyla-
jące się przed ołtarzem, niektóre zostawiające swoje ofiary na 
podłodze, inne z czołem prawie dotykającym ziemi. Skoro tylko 
przybyły do ołtarza, zniknęły mi z oczu. Nadszedł końcowy 
moment Prefacji i kiedy całe zgromadzenie mówiło: „Święty, 
Święty, Święty”, nagle wszystko co znajdowało się za celebran-
sami zniknęło. Za Arcybiskupem z lewej strony tysiące aniołów 
ukazało się po przekątnej, mali aniołowie, wielcy aniołowie, 
aniołowie z dużymi skrzydłami, aniołowie z małymi skrzydłami, 
bez skrzydeł. Tak jak poprzedni wszyscy byli ubrani w białe szaty 
kapłańskie lub ministranckie. Każdy z nich ukląkł ze złożonymi 
rękami i pochylił głowę ze czcią. Słychać było piękną muzykę 
jakby wiele chórów z różnymi głosami, wszyscy śpiewali uniso-
no razem z ludźmi: Święty, Święty, Święty... Nadszedł moment 
Konsekracji, najcudowniejszy z Cudów…cdn.

        
 z Tajemnicy Eucharystii Cataliny Rivas, Alina

w wykonaniu zespołu muzycznego,

który odbędzie się w niedzielę  
15 stycznia 2012 o godzinie 15.30 

w kościele Parafialnym

Serdecznie zapraszamy 

na 

Koncert Kolęd i Pastorałek
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CO WARTO WSPOMNIEĆ W STYCZNIU?

Rozpoczął  s ię  styczeń 
Nowego Roku – 2012 po nar. 
Chr. Kościół uświęcił ten 
dzień, polecając, aby wier-
ni uczestniczyli we Mszy św.  
W ostatnim zaś czasie jeszcze 
mocniej podkreślił jego świą-
teczny charakter, ustanawiając 
uroczystość Bożej Rodzicielki 
Maryi. Za jej pośrednictwem 
kierujemy nasze modły do Boga 
z myślą o przyszłości, która 
stanowi dla nas tajemnicę. Nie 
wiemy, co nas,  naszych bliskich, 

naszą Ojczyznę czeka. Ufamy, że Maryja będzie wypraszać dla 
nas potrzebne łaski u Syna tak, jak w Kanie zatroszczyła się  
o wino, które symbolizuje radość.

Od czasu pontyfikatu papieża Pawła VI dzień ten jest 
również Dniem Modlitw o Pokój na świecie.

Kończy się oktawa Bożego 
Narodzenia, ale w bliskiej perspek-
tywie myślimy już o uroczystości 
Objawienia Pańskiego (Trzech 
Króli), jednym z najstarszych 
świąt chrześcijańskich, w tym 
roku przywróconym (po prawie 
50 latach) jako dzień wolny od 
pracy. W domach naszych trwa 
w dalszym ciągu atmosfera świą-
teczna tym bardziej, że większość 
rodzin oczekuje odwiedzin kapła-
na, który przyjdzie z błogosławieństwem.

Niedziela 8 stycznia 
kończy liturgiczny okres 
Bożego Narodzenia; jest 
to święto Chrztu Pańskie-
go. Wkroczymy w okres 
zwykły, choć adorować 
Pana Jezusa w Żłóbku  
i śpiewać kolędy będziemy 
mieli okazję do 2 lutego.

Dla uczących się nadcho-
dzące dni będą okresem zmagań –  dla uczniów przed klasyfikacją,  
a dla studentów przed egzaminami.

W dniu 8 stycznia 1894 r. W Zduńskiej Woli urodził się 
Rajmund Maria Kolbe, który później jako zakonnik obrał 
imię jako Maksymilian. Poniósł śmierć męczeńską w bunkrze 
głodowym w Oświęcimiu 14 sierpnia 1941 r. 
Dziś św. Maksymilian jest patronem naszej 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

21 stycznia – patronką dnia jest św. 
Agnieszka, dziewica i męczennica, która 
poniosła śmierć męczeńską pod koniec III 
lub z początkiem IV w. Tradycyjnie co roku 
w tym dniu papież święci dwa białe baranki, 
z których wełny sporządzone będą paliusze 
przyszłych arcybiskupów.

24 stycznia Kościół wspomina  
św. Franciszka Salezego (1567 – 
1622), biskupa Genewy, doktora 
Kościoła. Ogłoszony został patro-
nem dziennikarzy.

25 stycznia przypada w Kościele 

Święto Nawrócenia św. Pawła, 
Apostoła. Wspominamy w tym 
dniu jego cudowne nawrócenie, 
gdy jako Szaweł, prześladow-
ca Chrystusa, udawał się do 
Damaszku, by więzić Chrze-
ścijan. Ten dzień jest zakoń-
czeniem Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. Modlimy 
się w tych dniach o jedność, tak 
jak polecił Pan Jezus. Spotykając 
się z naszymi braćmi i siostrami 
innych wyznań chrześcijańskich, 
nie będziemy ich obrzucać oskar-
żeniami, ale trzymać się tego, co 

nas z nimi łączy.
Patronem 28 stycznia  jest św. 

Tomasza z Akwinu (1226 – 1274), 
kapłan i doktor Kościoła, domini-
kanin, uznany za najwybitniejszego 
katolickiego teologa i filozofa. Jego 
system filozoficzny to tomizm. 
On jest autorem słynnego hymnu 
eucharystycznego „Sław języku 
chwalebnego”. Ostatnia strofa  
w tłumaczeniu poety Leopolda 
Staffa zaczyna się od słów „Przed 

tak wielkim Sakramentem”, jest śpiewana podczas adoracji 
Najświętszego Sakramentu.

W ostatnim, 31 dniu stycznia 
Kościół  wspomina św. Jana Bosko, 
kapłana, którego życie było związane  
z Turynem (Włochy). Założył zgroma-
dzenie księży Salezjanów. Podkreślić 
należy wielkie zaangażowanie Świętego 
w wychowanie i opiekę nad trudną 
młodzieżą. Żył w latach 1815 – 1888.

Z życia Kościoła, a konkretnie histo-
rii pontyfikatu bł. Jana Pawła II uznałem 
za stosowne przypomnieć dwa wydarzenia.

13 stycznia 1982 r. - była to środa, kiedy to tradycyjnie  
w Watykanie papież spotyka się z pielgrzymami na audiencji 
generalnej; w Polsce od miesiąca trwał stan wojenny. Począwszy 
od wspomnianej daty, co środę papież Jan Paweł II odmawiał 
transmitowaną na cały świat, improwizowaną modlitwę za 
Polskę. Zacytuję słowa modlitwy tego dnia wypowiedzianej: 
„Byłaś z nami, Maryjo, w czasie różnych dziejowych prób. Byłaś 
w czasie „potopu” i w czasie rozbiorów i w czasie okupacji. 
Matko! Twój jasnogórski obraz świecił szczególnym światłem 
pośród naszych dziejowych doświadczeń i prób. Niech świeci 

Co warto wspomnieć w styczniu?



7
Styczeń 2012  A

N
IO

Ł KO
Ń

CZYCKI
ZWYCIĘŻYCIE RAZEM Z NARODEM

znowu! W ojczyźnie  Jasnej Góry nigdy nie może zabraknąć 
światła nadziei”. Podobne modlitwy Papież odmawiał co 
środę.

U progu swego pontyfikatu, trzy miesiące po wyborze 
papież Jan Paweł II udał się 25 stycznia 1979 r. w swą pierwszą 
zagraniczną pielgrzymkę do Meksyku i krajów Ameryki Łaciń-
skiej. Swoimi niepowtarzalnymi gestami, pasterskim słowem 
i uśmiechem podbił serca nie tylko tamtejszej ludności, ale 
całego świata.

Z licznych wydarzeń historycznych w miesiącu styczniu 
ograniczę się do przypomnienia rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego, co miało miejsce  w nocy 22/23 stycznia 1863 r. 

Zawsze też powinniśmy pamiętać o naszych duchowych 
przewodnikach, kapłanach, którzy dla nas się poświęcali. 
Właśnie 13 stycznia przypada 33 rocznica śmierci proboszcza 
naszej parafii, śp. ks. Józefa Steca. Był naszym proboszczem  
w latach najtrudniejszych 1939 – 1952, kiedy to trwała okupa-
cja hitlerowska a później szalejąca indoktrynacja stalinowska. 
Ubywa spośród nas ludzi, którzy pamiętają tego wspaniałego 
kapłana, znakomitego mówcę i Jego żywy temperament.  
Po odejściu od nas w grudniu 1952 r. został proboszczem  

w Zabrzegu, gdzie zmarł w 1979 r. i tam spoczęło Jego ciało. Na 
pogrzeb śp. ks. Józefa Steca pojechała spora grupa parafian.

U progu Nowego Roku w imieniu  
całej Redakcji życzę  
naszym kapłanom  

– ks. kan. Andrzejowi, ks. Michałowi,  
wszystkim Czytelnikom naszej gazetki parafialnej 

obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej 
 i naszego Patrona.  

                            Szczęść Boże w Nowym Roku!

                                                Józef   
         

Podziwiałem Ojca Maksymiliana Kolbe, któremu marzyło 
się radio na służbie Niepokalanej. Pierwsze próby poczy-
niono. Był zachwyt, jednak krótko. Szatan rękami Nazistów 
zabił Ojca Maksymiliana, który przez radio chciał chwalić 
Niepokalaną. Można zabić człowieka. Można nawet zniszczyć 
miliony istnień ludzkich. Nie można zabić wiary, nie można 
zabić prawdy, nie można zabić idei. One są odporne na kule, 
na krematoryjne piece, na gułagi i eksterminację NKWD. To 
nie są puste słowa…

Po sześćdziesięciu latach odżyła idea ewangelizującego 
radia, które przyjęło imię Radio Maryja. Na  jego czele staną 
nowy rycerz Niepokalanej – ojciec Tadeusz – wspierany mądry-
mi decyzjami i radami Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. 
Młode drzewko coraz głębiej zapuszcza korzenie. Musi być 
ono ukorzenione, bo wichury bywają groźne. Ulewy i nawał-
nice targają nim przez dwadzieścia lat. Pioruny uderzają ze 
wszystkich stron: od niewierzących, od struktur państwowych, 
a niekiedy i kościelnych. Drzewo rozrasta się bo korzeniami 
sięgnęło duszy wierzącego Narodu rozrzuconego po wszystkich 
kontynentach świata. Radio słyszane za Oceanem i za Uralem 
jednoczy po latach rodaków pod sztandarem Niepokalanej. 
Jednoczy ich Ta, która Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej 
świeci Bramie. To prawda, że rodacy na obczyźnie poznali 
różne języki, jednak modlić się potrafimy tylko w języku serca. 
Z językiem serca dotarło do nich Radio Maryja. Fale radiowe,  
telewizyjne i impulsy internetu przyniosły prawdę o Kościele 
w Polsce i melodię „Czarna Madonno”. 

Chcesz dobrze rozpocząć nowy dzień, włącz radio Maryja. 
Tam płynie modlitwa, która towarzyszyć Ci będzie przy krojeniu 
chleba dla dzieci, zaprowadzi Cię też do zakładu pracy.

Ciekawi Cię życie Kościoła, pielgrzymka Papieża, losy 
prześladowanych Chrześcijan? Możesz to usłyszeć i zobaczyć 
w Telewizji Trwam.

Chcesz pogłębić swoją wiarę? Znajdziesz tu głębokie kate-
chezy na różne tematy.

Chcesz rozproszyć wątpliwości, które rodzą się na skutek 
aktywności ludzi wrogich Chrystusowi. Posłuchaj biblijnych 
dialogów prowadzonych przez znakomitych biblistów i profe-
sorów. 

Gdy zmęczą twoją skołataną głowę agresywne radiowe hity, 
posłuchaj spokojnych melodii towarzyszących poetycznym 
strofom wierszy.

(…)
Mam jeszcze jedną małą refleksję. Socjologowie religii  

i nie tylko określają polską religijność jako ludową i tradycyjną, 
wyraźnie nadając temu określeniu znaczenie wartościujące. 
Religijność ludowa czy tradycyjna jest specyficzną formą 
przeżywania relacji człowieka do Boga. To nie jest fałszywa 
religijność, ale na wskroś prawdziwa. Przeżywają ją profeso-
rowie wyższych uczelni i mieszkańcy wiosek. Na jej gruncie 
wyrosły niezapomniane tradycje religijne, chociażby wieczerza 
wigilijna. To jest typ religijności, który może uzyskać i uzyskuje 
pogłębienie religijno-intelektualne dzięki działalności wydzia-
łów teologicznych, dzięki katolickiej prasie, dzięki publikacjom, 
dzięki Radio Maryja. Na jego głos czekają miliony Polaków  
w Polsce i zagranicom. Czeka nie tylko Rodzina Radio Maryja, 
czeka też wielu Polaków, którzy przyjmują postawę ewangelicz-
nego Nikodema i nie chcą się przyznać do sympatyzowania  
z tym religijnym medium, bo w środowisku laickich liderów 
nie jest to dobrze widziane. 

Drogi Jubilacie! Niech Niepokalana przeprowadzi Cię 
bezpiecznie po drodze, która wiedzie pod krzyż. Tu zwyciężycie 
razem z Narodem. 

Fragmenty artykułu ks. bp Kazimierz Ryczan  
ordynariusz kielecki, Nasz Dziennik, 

3-4 grudnia 2011

Zwyciężycie razem z narodem
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święta, które oprócz niedzieli należy przestrzegać. Pełnymi 
świętami są: Boże Narodzenie, Nowy Rok, Święto Trzech Króli, 
Nawrócenie św. Pawła, Oczyszczenie NMP, Świętego Macieja, 
Zwiastowania NMP, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka-
noc, Świętych apostołów Filipa i Jakuba, Wniebowstąpienie 
Pańskie, Zesłanie Ducha św., św. Jana Chrzciciela, śś. Piotra  
i Pawła, Nawiedzenie NMP, św. Bartłomieja, Narodzenie 
NMP, św. Mateusza, św. Michała Archanioła, śś. Szymona i 
Judy, św. Andrzeja, św. Tomasza, Wszystkich Świętych i św. 
Marcina. Jako połowiczne święta, w których trzeba brać udział 
w nabożeństwie, a potem można pracować wymienia uroczy-
stości np.: św. Marii Magdaleny, Przemienienia Pańskiego, św. 
Katarzyny… Widzimy, że wszystkie te święta obchodził tak 
samo kościół katolicki. „Porządek” odrzuca jedynie Boże Ciało  
z powodu „bałwochwalczego złego używania” i Wniebowzięcie 
NMP. Zaleca też, jeżeli po wysłuchaniu względnie głoszeniu 
Słowa Bożego „trochę czasu zbywa, może każdy roboty swej 
doglądnąć”. W opisie przebieg Mszy św. w duchu reformator-
skim – nazwanej w porządku ceremoniami czyli porządkiem 
czytania lub śpiewania. Rozpoczyna się od modlitwy wstępnej 
z danej niedzieli względnie święta. Po Kyrie, śpiewanie Gloria 
po łacinie lub po czesku oraz kolekty, lekcja, ewangelia – 
czytane po czesku. Po ewangelii obowiązuje Credo, kazania 
i pieśni oraz odśpiewanie Pater Noster (Ojcze nasz) i słowa 
ustanowienia Sakramentu Ołtarza. Po krótkim napomnieniu 
następuje Wieczerza, podczas której lud powinien śpiewać 
czeskie pieśni. Na koniec pastor odmawia modlitwę i udziela 
swego błogosławieństwa. 

Zgodnie z głoszoną zasadą w „Porządku”, aby „fałszywą 
naukę i bałwochwalstwo z całą bezwzględnością znieść”  
w roku 1573 wydał zarządzenie dla miasta Cieszyna, w którym 
domagał się od ojców, matek, dzieci i czeladzi uczciwego  
i chrześcijańskiego życia. Inaczej „ci, którzy Słowem Bożym”  
i przyjmowaniem czcigodnego Sakramentu gardzą, a oddawają 
się bałwochwalstwu i trzymania się fałszywych sekt, a pokuty 
nie czynią powinni być karani i usunięci. 

W roku 1576 wydał książę Wacław III Adam po raz wtóry 
„Porządek kościelny” rozszerzony dodatkiem pt: „Porządek 
szkolny”. Został on wykorzystany przez księżną Sidonię  
w nowym opracowaniu „Porządek szkolny i kościelny”.

 c.d.n
        

   Władysław

„PORZĄDEK KOŚCIELNY” KSIĘCIA WACŁAWA III ADAMA

„Porządek kościelny”  
księcia Wacława III Adama

Na wstępie dodano wezwanie do dziekana i innych służb 
kościelnych Księstwa Cieszyńskiego, aby poddali się „Porząd-
kowi” pod groźbą utraty łask księcia i kary. Na równi z wszyst-
kimi innymi feudaami protestanckimi rościł sobie także książę 
cieszyński prawo do zarządzania wewnętrznymi sprawami 
zboru. Przy redakcji „Porządku” współpracowali nie tylko 
książę, ale także jego doradcy (przeważnie feudałowie włości 
cieszyńskich). Odnaleziono go w latach międzywojennych. 
Napisany został w języku morawskim czyli staroczeskim. 
„Porządek” księcia Wacława III Adama jest dokumentem 
historycznym naświetlającym ówczesne stosunki i praktyki 
religijne wśród nowowierstwa na Cieszyńskim. W swej przed-
mowie książę podkreślił, że… „świeccy zwierzchnicy mają 
czuwać, aby zbór był opatrzony w wiernych, bogobojnych  
i w nauce stałych ludzi, którzy by czystej nauki przestrzegali 
i chrześcijańskich obrzędów, a fałszywą naukę i bałwochwal-
stwo z całą bezwzględnością usuwali… i wszystkie ołtarze 
bałwochwalców w ogniu spalone były”… Dalej stwierdza, że 
„w Księstwie Cieszyńskim dotąd zachowało się w kościołach 
mnóstwo złych niechrześcijańskich zwyczajów, które są całko-
wicie przeciwne Słowu Bożemu”. Wstępne uwagi w „Porządku” 
kończą się próbą uzasadnienia przymusowego narzucania 
zmian liturgicznych. 

Właściwa „agenda” czyli sposób odprawiania obrzędów  
w Kościele Chrystusowym” zaczyna się od przepisów dotyczą-
cych Sakrementów świętych. Np.: Chrzest św. jest uznawany, ale 
odrzuca się stosowanie: krzyżma, soli, świec, śliny i zaklinania 
wody chrzcielnej, a na końcu należy odmówić modlitwę zamiast 
odczytania początku ewangelii św. Jana, gdyż „ewangelia służy 
tylko do kazania, a nie do modlitwy”. Przy omawianiu spowie-
dzi unika bliższego określenia jej sakramentalnego charakteru. 
Autor „Porządku” przyznaje, że indywidualna spowiedź jest 
potrzebna naszemu własnemu sumieniu i „prostemu ludowi”, 
który o „słowie Bożym, o Sakramentach i Ewangelii nic nie 
wie, żadnego usłuchania i karności nie ma”. Również nakazuje, 
aby nikt do spowiedzi nie był przymuszany jak w papiestwie. 
Jako sakrament jest określona wyraźnie Wieczerza Pańska, 
którą udzielać wolno tylko pod dwoma postaciami i uzasad-
nia prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Odrzuca 
wszelkie sakramentalia, gdyż niebezpiecznie nadużywają 
imienia Maryi. 

Dalsze przepisy dotyczą odrzucenia wszelkich „zaklinań” jak: 
święcenia ziół, wody, świec itp. Odnośnie ślubów małżeńskich 
odmawia im się godności sakramentalnej. Ustalono również 

Aby uregulować i ujednolicić w Księstwie Cieszyńskim wewnętrzne 
życie ewangelickiego zboru książę Wacław III Adam wydał w roku 1568  
tzw. „Porzadek Kościelny”. W zasadzie został on opracowany na podstawie 
katechizmu Lutra, wzorowany na ustawach: zboru brandenburskiego z roku 
1540 i legnickiego z roku 1542. Zatwierdzono go w roku 1568 w poniedziałek 
przed św. Agnieszką. 
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Pielęgnujemy tradycje

W naszej szkole dbamy o to, by przekazać najmłod-
szym tradycje związane z naszym regionem. Prowadzo-
ne są zajęcia regionalne. W ramach zajęć poznajemy 
zwyczaje ludowe, uczymy się recytować gwarą, jeździmy  

Matko Boża Katyńska
Nad grobami stojąca,
Przestrzeloną głowę
Do piersi tuląca.

Przytul tych, którzy leżą
W Katyniu, Miednoje,
Piatichatkach, Bykowni,
Bo to dzieci Twoje.

Przytul tych, których miej-
sce
Spoczynku nieznane,
Bo to Twoje dzieci
Bardzo ukochane.

Przytul tych, co Ojczyznę
Tak bardzo kochali
I z miłości do Niej
Swe życie oddali.

Tych, co im najważniejsze -
Bóg, Honor, Ojczyzna - 
To wartości największe,
Niech każdy to przyzna.

Przytul tych, co bronili
Polskiej tożsamoósci,
Dumy narodowej,
Prawdziwej wolności.

Przytul tych, co lecieli
Modlić się, hołd złożyć
I kłamstwu katyńskiemu
Wreszcie kres położyć.

Przytul, Matko Boża
Pana Prezydenta
I wszystkich, co z nimi byli - 
TO POLSKIE ORLĘTA!

One Polsce służyły
I Polskę kochały
I za naszą Ojczyznę
Życie swe oddały.

Przytul tych, co katyńska 
Pochłonęła ziemia.
Proś Boga, niech przez nich
Zło w dobro się zmienia.

Przytul, Matko, wszystkich
I prowadź do Nieba
I wypraszaj łaski,
Których im potrzeba.

Matko, przytul i prowadź
Do Twojego Syna,
Proś, niech odpuszczona 
Będzie każda wina.

Wypraszaj u Jezusa
Miłosierdzia zdroje,
Zanurz w tym Miłosierdziu
Wszystkie dzieci Twoje.

Przytul, Matko i prowadź
Do Ojca, do Boga,
Do szczęście wiecznego 
Niech wiedzie ich droga.

Poprowadź ich, Matko,
W ostatniej podróży, 
Spraw, aby już nigdy więcej
Katyń się nie powtórzył.

Niech Twoje królestwo 
Wszędzie zapanuje
I niech w każdym sercu
Pan Jezus króluje!

Modlitwa do Matki Bożej KatyńskiejKącik poetycki

17.04.2010, Jerzy Żoch 
 (ze zbiorów Gustawa Węglarzego).

Barbórkowa Msza Święta  
w Rudniku

Tegoroczna Barbórka przypadła w dzień bardzo uroczysty - 
w niedzielę. W  Rudniku w Kaplicy Imienia Maryi  o godz.9.30 
została odprawiona Msza Święta w intencji  górników i  ich 
rodzin  oraz w intencji zmarłych górników. Po Mszy Świętej, 
w  pierwszą niedzielę miesiąca  wszyscy modlili się adoru-
jąc Najświętszy Sakrament. Ksiądz Wikary Michał Bogacz  
w imieniu własnym , jak i Księdza Proboszcza złożył życzenia  
zdrowia, bezpiecznej pracy oraz wytrwałości w wierze dla 
wszystkich górników.

 Sylwia Grzebień

i chodzimy na wycieczki po najbliższej okolicy, a także śpiewamy piosenki regionalne. Prezentujemy się także przed społecznością 
lokalną.  W dniu 26 listopada braliśmy udział w gminnym konkursie na „Przebój pieśniczki regionalanej „  i wylansowaliśmy 
przebój  „Od Cieszyna sypana dróżeczka”. Gratulujemy naszym małym artystom i dziękujemy również uczennicy Gimnazjum 
Justynie Pyszny za pomoc przy występie, która akompaniowała zespołowi na pianinie.

Teresa Staniek
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HISTORIA FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA - PATRONA TROK

Historia figury św. Jana 
Nepomucena - patrona Trok

Czas już skończyć z pielgrzymką wileńską. Po raz ostatni wspomnę jeszcze pobyt na Litwie. Nawiążę do sowieckiego programu 
„ateizacji” miejscowej ludności, celowego niszczenia symboli wiary. Na każdym kroku zetknęliśmy się tam z tym problemem. 
Ponieważ dziś w naszym kraju, wolnym od komunizmu, symbolom wiary zagraża usuwanie z miejsc publicznych, obowiązkiem 
naszym jest obrona tych świętości. Niech historia figury św. Jana Nepomucena - patrona Trok będzie ostrzeżeniem przed niecnymi 
zamiarami niektórych rządzących nami Polaków.

Wielki to musi być Święty - Jan Nepomucen, skoro tak wiele 
figur rozsianych jest daleko poza granicami Czech, skąd pocho-
dzi. Szczególnie czczony jest od XIV w. w Czechach, Austrii, 
Niemczech, Polsce i Litwie. Znany jako kapłan męczennik (ok. 
1350-1393), ginie w nurtach rzeki Wełtawy w obronie tajemnicy 
spowiedzi świętej, z rozkazu króla Czech, Wacława IV.

W herbie Kończyc Wielkich postać świętego znajduje się do 
końca XVIII w. Czczony też jako patron mostów, orędownik 
chroniący od powodzi ma swoje miejsce dziękczynne w kościele 
parafialnym koło głównego ołtarza oraz nad rzeką Piotrówką, 
obok mostu k. Kaplicy Opatrzności Bożej.

Ciekawa i pouczająca jest historia figury św. Jana Nepo-
mucena, patrona Trok. Od mniej więcej 250 lat w centrum 
Trok stoi wysoka murowana kolumna z drewnianą rzeźbą św. 
Jana Nepomucena. Według starej legendy, Odyniec- właściciel 
Zatrocza, płynął łodzią przez jezioro Galwie, gdy zaskoczyła go 
gwałtowna burza. W obliczu śmierci wezwał na pomoc św. Jana 
Nepomucena i szczęśliwie dotarł do brzegu. Wkrótce wystawił 
na rynku, niedaleko brzegu jeziora, kolumnę z figurą,  a świętego 
uznano za patrona Trok. Po upadku powstania styczniowego 
miejscowy komendant policji, i sprawnik Cecura, rozkazał 

usunąć czczony wizerunek. Nikt z wielonarodowej trockiej 
społeczności, żaden z Polaków, Litwinów, Karaimów, Tatarów, 
Żydów nawet Rosjan- staroobrzędowców, nie chciał uczest-
niczyć w świętokradztwie. Gdy zaś pewien zdrajca- katolik, 
znęcony wysoką nagrodą, wszedł na drabinę i zamachnął się 
toporem, spadł i złamał nogę. W końcu figurę strącili Kozacy, 
po czym wrzucili ją do jeziora. Podobno pomagał im syn 
sprawnika, który wkrótce utonął. Wierzono też, że póki święty 
nie wróci na miejsce, jezioro Galwie co rok musi pochłaniać 
jedną ofiarę. Na opustoszałej kolumnie, Rosjanie umieścili 
pionową płytę z malowaną na blasze litewską Pogonią, herbem 
gubernii wileńskiej. Dopiero w 1935 r., z inicjatywy burmistrza, 
płk. Zajączkowskiego, przystąpiono do rekonstrukcji. Jesienią 
kolumnę poświęcił proboszcz trocki, ks. Henryk Hlebowicz 
(późniejszy kapłan męczennik, beatyfikowany w Warszawie 
13 czerwca 1999 r.) Historia lubi się powtarzać: ok. 1960 r. 
na polecenie władz sowieckich figura została nocą usunięta  
i utopiona w jeziorze. Mówiono, że jeden ze sprawców powiesił 
się, a inny został kaleką. Na szczęście pracownicy trockiego 
muzeum wyciągnęli figurkę świętego z wody i ukryli w maga-
zynie w piwnicach zamku. W miejscu zdjętej figurki świętego 
ustawiono zegar z czterema tarczami, ale każda tarcza uparcie 
wskazywała inną godzinę. W 1969 r. kolumnę odnowiono, 
ustawiając na cokole pseudoludową rzeźbę rycerza- strażnika. 
W 1990 r., już w niepodległej Litwie, ocalony św. Jan Nepomu-
cen wrócił na swoje miejsce i pod nowym, pięknym krzyżem 
patronuje jak dawniej Trokom.

Wyciągnijmy z tej historii wnioski.
Zawsze brońmy znaków chrześcijańskiej pobożności. Wiele 

z nich znika z naszego krajobrazu na skutek naturalnego zuży-
cia. Starajmy się je odnawiać. Broń nas Boże od usuwania krzyży 
i wszelkich znaków chrześcijańskiej pobożności z przestrzeni 
publicznej.

        
   Irena
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Wierni z naszej parafii w dniu 10 grudnia 2011 r modlili się wspólnie 
z wiernymi z Dekanatu  strumieńskiego w Sanktuarium Świętego Miko-
łaja w Pierścu. Pielgrzymów przywitał nasz były Wikary Ksiądz Zbigniew 
Paprocki, który obecnie jest Proboszczem w parafii św. Mikołaja w Pierśćcu. 
Wierni na wspólną Mszę Świętą przybyli w grupach autokarowych lub 
indywidualnie. Naszej grupie parafialnej przewodniczył Ksiądz Wikary 
Michał Bogacz, który wprowadził do świątyni sporą grupę naszych mini-
strantów, służących w tym dniu  do ołtarza. Wspólnie wzięliśmy udział  
w Mszy Świętej, modliliśmy się Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w czasie 
której adorowaliśmy relikwie Świętego Mikołaja  oraz  mieliśmy możliwość 
dotknąć cudownej figury Świętego. 

 Sylwia Grzebień

01.01.2012   NIEDZIELA – NOWY ROK – Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

7.30 Za Parafian
9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Franciszka 

i Annę Wawrzyczek, syna Teofila, żonę 
Martę, córki Annę i Marię, zięciów,  
++ Filomenę, Franciszka Parchańskich, syna 
Stanisława, ++ pokrewieństwo; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

11.00  Za ++ Franciszka Parchańskiego w 10 rocznicę 
śmierci, synów Emila i Franciszka. 

16.30 Nieszpory
17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

pomoc Bożą , opiekę Aniołów Stróżów i Pokój dla 
świata.

02.01.2012  Poniedziałek  Wspomnienie Świętych Bazylego 
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów  
i doktorów Kościoła

17.00 Za + Stefana Rom – od szwagra Franciszka z rodziną.

03.01.2012  Wtorek
  8.00 Za + Stefana Rom – od chrześniaczki Krystyny  

z mężem.
17.00 Za ++ Józefa Kuchejdę, żonę Stefanię, syna 

Stanisława,   wnuczkę Jolantę, ++ z rodziny 
Kuchejda 

    i Klimosz.

04.01.2012  Środa 
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Karola Foltyn, jego 

rodziców, teściów, dziadków Filipek – Czakon.
17.00 W intencji rodziny z podziękowaniem za miniony 

rok,  
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej w Nowym Roku oraz o szczęście wieczne dla 
Zmarłych z rodziny.

05.01.2012   I Czwartek 
17.00 1.  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Członkiń 

V  
i IX Róży Żywego Różańca oraz o Miłosierdzie Boże 
dla Zmarłych z tych Róż. 

 2.  Za + Stefana Rom - od rodzin Stoły, Dalach, 
Czakon i Kuchejda.

06. 01.2012  I Piątek  Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.30 Za ++ Emila Bijok, żonę Marię, brata Józefa, 

siostrę Emilię, synową Martę, rodziców z obu stron; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Józefa i Zofię Machej, 
syna Bolesława, Józefa i Annę Czepczor, syna 
Tadeusza, ojców z obu stron, dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

11.00 Za ++ Pawła, Zuzannę Polok, ++ z rodzin Polok, 
Legierski; domostwo do Opatrzności Bożej.

07.01.2012   I Sobota 
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Bolesława Moj, jego rodziców Alojzję i 

Roberta, Walerię i Emila Sławińskich, 2 synów, córkę 
Zofię, całe ++ pokrewieństwo. 

08.01.2012 NIEDZIELA  ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
  7.30  Za ++ Jarosława Koczy w 7 rocznicę śmierci, ++ jego 

dziadków o wieczną szczęśliwość oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

  9.30 Msza św. w Rudniku:  Za + Władysława Tomicę w 1 
rocznicę śmierci; za domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny.

15.30 Nieszpory – koncert Kolęd
17.00 Za ++ Justynę i Wiktora Stoszek, Annę i Alojzego 

Stoły, dziadków z obu stron, ++ z rodziny Siekierka, 
Stoszek, Stoły, + Ks. Tadeusza Czerneckiego, jego 
siostrę Elżbietę.

09.01.2012  Poniedziałek   
17.00 Za ++ Roberta Majętnego, rodziców, dusze w czyśćcu 

U Świętego Mikołaja  
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Wierni z naszej parafii w dniu 10 grudnia 2011 r modlili się wspólnie 
z wiernymi z Dekanatu  strumieńskiego w Sanktuarium Świętego Miko-
łaja w Pierścu. Pielgrzymów przywitał nasz były Wikary Ksiądz Zbigniew 
Paprocki, który obecnie jest Proboszczem w parafii św. Mikołaja w Pierśćcu. 
Wierni na wspólną Mszę Świętą przybyli w grupach autokarowych lub 
indywidualnie. Naszej grupie parafialnej przewodniczył Ksiądz Wikary 
Michał Bogacz, który wprowadził do świątyni sporą grupę naszych mini-
strantów, służących w tym dniu  do ołtarza. Wspólnie wzięliśmy udział  
w Mszy Świętej, modliliśmy się Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w czasie 
której adorowaliśmy relikwie Świętego Mikołaja  oraz  mieliśmy możliwość 
dotknąć cudownej figury Świętego. 

 Sylwia Grzebień

01.01.2012   NIEDZIELA – NOWY ROK – Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

7.30 Za Parafian
9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Franciszka i Annę Wawrzyczek, 

syna Teofila, żonę Martę, córki Annę i Marię, zięciów,  
++ Filomenę, Franciszka Parchańskich, syna Stanisława, 
++ pokrewieństwo; domostwo do Opatrzności Bożej. 

11.00  Za ++ Franciszka Parchańskiego w 10 rocznicę śmierci, 
synów Emila i Franciszka. 

16.30 Nieszpory
17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o pomoc 

Bożą , opiekę Aniołów Stróżów i Pokój dla świata.

02.01.2012  Poniedziałek  Wspomnienie Świętych Bazylego 
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów  
i doktorów Kościoła

17.00 Za + Stefana Rom – od szwagra Franciszka z rodziną.

03.01.2012  Wtorek
  8.00 Za + Stefana Rom – od chrześniaczki Krystyny  

z mężem.
17.00 Za ++ Józefa Kuchejdę, żonę Stefanię, syna Stanisława,   

wnuczkę Jolantę, ++ z rodziny Kuchejda 
    i Klimosz.

04.01.2012  Środa 
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Karola Foltyn, jego 

rodziców, teściów, dziadków Filipek – Czakon.
17.00 W intencji rodziny z podziękowaniem za miniony rok,  

z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
w Nowym Roku oraz o szczęście wieczne dla Zmarłych 
z rodziny.

05.01.2012   I Czwartek 
17.00 1.  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Członkiń V  

i IX Róży Żywego Różańca oraz o Miłosierdzie Boże 
dla Zmarłych z tych Róż. 

 2.  Za + Stefana Rom - od rodzin Stoły, Dalach, Czakon 
i Kuchejda.

06. 01.2012  I Piątek  Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.30 Za ++ Emila Bijok, żonę Marię, brata Józefa, siostrę 

Emilię, synową Martę, rodziców z obu stron; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Józefa i Zofię Machej, syna 
Bolesława, Józefa i Annę Czepczor, syna Tadeusza, 
ojców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

11.00 Za ++ Pawła, Zuzannę Polok, ++ z rodzin Polok, 
Legierski; domostwo do Opatrzności Bożej.

07.01.2012   I Sobota 
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Bolesława Moj, jego rodziców Alojzję i Roberta, 

Walerię i Emila Sławińskich, 2 synów, córkę Zofię, całe 
++ pokrewieństwo. 

08.01.2012 NIEDZIELA  ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
  7.30  Za ++ Jarosława Koczy w 7 rocznicę śmierci, ++ jego 

dziadków o wieczną szczęśliwość oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

  9.30 Msza św. w Rudniku:  Za + Władysława Tomicę w 1 
rocznicę śmierci; za domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny.

15.30 Nieszpory – koncert Kolęd
17.00 Za ++ Justynę i Wiktora Stoszek, Annę i Alojzego Stoły, 

dziadków z obu stron, ++ z rodziny Siekierka, Stoszek, 
Stoły, + Ks. Tadeusza Czerneckiego, jego siostrę 
Elżbietę.

09.01.2012  Poniedziałek   
17.00 Za ++ Roberta Majętnego, rodziców, dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

10.01.2012  Wtorek 
  8.00 Za + Stefana Rom – od rodziny Rom z Jeleśni.
17.00  Za ++ Stefanię i Waleriana Gałuszka, synów Jana  

i Bronisława, + ojca Władysława Morawiec,  
++ dziadków z obu stron.

U Świętego Mikołaja  
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cierpiące.  

10.01.2012  Wtorek 
  8.00 Za + Stefana Rom – od rodziny Rom z Jeleśni.
17.00  Za ++ Stefanię i Waleriana Gałuszka, synów Jana  

i Bronisława, + ojca Władysława Morawiec,  
++ dziadków z obu stron.

11.01.2012 Środa 
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ ojca Pawła Teper, 

dziadków Weronikę i Pawła Teper oraz Alojzję i 
Mateusza Ściskała.

17.00 Za + Jerzego Błasiak

12.01.2012   Czwartek 
17.00 1.  Za + Krzysztofa Śliż w 4 rocznicę śmierci,  

++ z rodziny Śliż, Kunc, Jaszowski i Gabzdyl;  
za domostwo do Opatrzności Bożej.   

 2.  Za + Stefana Rom – od rodziny Rom z Pewli 
Wielkiej.

13.01.2012  Piątek 
  8.00 Msza św. w Rudniku: Za + Stefana Rom – od rodziny 

Parchański i Marek zamiast wieńca.
17.00 Msza św. szkolna:    Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, 

Kazimierza i Stanisławę.

14.01.2012   Sobota 
  8.00 
17.00 

15.01.2012  II NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30 Za + Stefana Rom – od Aleksandra Rom z rodziną.
  9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ ojców Franciszka 

Grzybek, żonę Emilię, syna Alojzego, synową 
Antoninę,  
3 zięciów, ++ ojców z obu stron, ++ z rodziny 
Grzybek  
– Węglarzy, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Za ++ Michała, Annę i Pawła Legierski, ++ z rodzin 
Legierski, Małyjurek, Polok, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Jerzego Błasiak

16.01.2012 Poniedziałek 
17.00 Za ++ Genowefę, Wincentego Foltyn, rodziców z obu 

stron, Lilę, Władysława Koszyk, Stanisława Duraj, 
Wiesława Choma; za domostwo do Opatrzności 
Bożej.

21.00  Apel Jasnogórski

17.01.2012     Wtorek   Wspomnienie św. Antoniego, opata
  8.00 Za + Stefana Rom – od Barbary i Ignacego Rom.
17.00 

18.01.2012 Środa   
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Stefanię, Leona 

Siąkała, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodziny Siąkała, 
Kuboszek, Staroń, dusze w czyśćcu cierpiące.              

17.00 

19.01.2012  Czwartek  Wspomnienie św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, biskupa

17.00 1.  Za + Stefana Rom – od Edyty i Janusza Rom z 
Żywca

           2.

20.01.2012  Piątek
8.00 Msza św. w Rudniku: 
17.00 Msza św. szkolna:   Za + Edwarda Jurgałę w 21 

rocznicę śmierci, jego rodziców, dziadków, ++ 
Tadeusza  
i Mariana Kocur, ++ z rodziny.

21.01.2012  Sobota  Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy  
i męczennicy

  8.00 Za + Stefana Rom – od bratowej Antoniny z Pewli 
Wielkiej. 

17.00 Za ++ Franciszka Szczerbę w 6 rocznicę śmierci, jego 
rodziców Franciszkę i Franciszka, ++ z rodziny; za 
domostwo do Opatrzności Bożej.

22.01.2012  III  NIEDZIELA  ZWYKŁA
7.30 W intencji Bartłomieja z okazji 18 urodzin,  

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego  
w dorosłym życiu.

9.30 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Otylię Wawrzyczek  
w 25 rocznicę śmierci, męża Gustawa, rodziców 
Helenę i Józefa Konopka.

11.00 Za ++ Anielę Ociepka w 8 rocznicę śmierci, rodziców 
Annę i Franciszka Gabzdyl, brata Erwina, siostrę 
Emilię, teściów Zuzannę, Helenę i Franciszka 
Ociepka, + Marię Chowaniok i Emilię Wróbel .

16.30 Nieszpory
17.00  Za + Stanisława Kuczaj – od wnuczki Barbary 
Budny 

z mężem.

23.01.2012   Poniedziałek 
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Agnieszki  

z okazji  Imienin    

24.01.2012  Wtorek  Wspomnienie św. Franciszka Salezego, 
biskupa i doktora Kościoła

  8.00 Za + Jana Handzel w 13 rocznicę śmierci, + Alicję,  
++ rodziców.

17.00 Za + Stefana Rom – od rodziny Pietrzykowskich z 
Pewli Wielkiej.

25.01.2012  Środa   Święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła
16.00 Msza św. w Rudniku: Za + męża Zdzisława Werłos;  

za domostwo do Opatrzności Bożej .
17.00 

26.01.2012  Czwartek   Wspomnienie Świętych biskupów 
Tymoteusza i Tytusa

17.00 1. Za ++ Rudolfa, Marię Chmiel, Annę, Eugeniusza 
i Walerię Hanzel, rodzeństwo, wnuczkę Klaudię, 
dziadków z obu stron. 

 2.  Za + Stefana Rom – od chrześniaczki Renaty 
Juraszek z rodziną.

27.01.2012 Piątek  Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, 
biskupa

  8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Helenę , Wiktora Żyła, 
ich rodziców, Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę, 
Emila Jurgała, syna Eugeniusza, Zofię, Gabriela 
Machej;  
za domostwo do Opatrzności Bożej.     

17.00 Msza św. szkolna:   Za  ++ z rodziny Ciesielski, 
Walica, Tengler i Witczyk.

28.01.2012 Sobota   Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 
prezbitera i doktora Kościoła

  8.00 

17.0 0 Za ++ Dorotę, Alojzego Berek, ++ z rodziny Berek 
        i Walica.

29.01.2012   IV NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 Z okazji 18 urodzin Sylwii z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.

  9.30 Msza św. w Rudniku: Za + Annę Lach w 10 rocznicę 
śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Nieszpory
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11.01.2012 Środa 
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ ojca Pawła Teper, dziadków 

Weronikę i Pawła Teper oraz Alojzję i Mateusza 
Ściskała.

17.00 Za + Jerzego Błasiak

12.01.2012   Czwartek 
17.00 1.  Za + Krzysztofa Śliż w 4 rocznicę śmierci,  

++ z rodziny Śliż, Kunc, Jaszowski i Gabzdyl;  
za domostwo do Opatrzności Bożej.   

 2.  Za + Stefana Rom – od rodziny Rom z Pewli 
Wielkiej.

13.01.2012  Piątek 
  8.00 Msza św. w Rudniku: Za + Stefana Rom – od rodziny 

Parchański i Marek zamiast wieńca.
17.00 Msza św. szkolna:    Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, 

Kazimierza i Stanisławę.

14.01.2012   Sobota 
  8.00 
17.00 

15.01.2012  II NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30 Za + Stefana Rom – od Aleksandra Rom z rodziną.
  9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ ojców Franciszka Grzybek, 

żonę Emilię, syna Alojzego, synową Antoninę,  
3 zięciów, ++ ojców z obu stron, ++ z rodziny Grzybek  
– Węglarzy, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Za ++ Michała, Annę i Pawła Legierski, ++ z rodzin 
Legierski, Małyjurek, Polok, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Jerzego Błasiak

16.01.2012 Poniedziałek 
17.00 Za ++ Genowefę, Wincentego Foltyn, rodziców z obu 

stron, Lilę, Władysława Koszyk, Stanisława Duraj, 
Wiesława Choma; za domostwo do Opatrzności Bożej.

21.00  Apel Jasnogórski

17.01.2012     Wtorek   Wspomnienie św. Antoniego, opata
  8.00 Za + Stefana Rom – od Barbary i Ignacego Rom.
17.00 

18.01.2012 Środa   
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Stefanię, Leona Siąkała, 

rodziców, rodzeństwo, ++ z rodziny Siąkała, Kuboszek, 
Staroń, dusze w czyśćcu cierpiące.              

17.00 
19.01.2012  Czwartek  Wspomnienie św. Józefa Sebastiana 

Pelczara, biskupa
17.00 1.  Za + Stefana Rom – od Edyty i Janusza Rom z Żywca
           2.
20.01.2012  Piątek
8.00 Msza św. w Rudniku: 
17.00 Msza św. szkolna:   Za + Edwarda Jurgałę w 21 rocznicę 

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

21.01.2012  Sobota  Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy  
i męczennicy

  8.00 Za + Stefana Rom – od bratowej Antoniny z Pewli 
Wielkiej. 

17.00 Za ++ Franciszka Szczerbę w 6 rocznicę śmierci, jego 
rodziców Franciszkę i Franciszka, ++ z rodziny; za 
domostwo do Opatrzności Bożej.

22.01.2012  III  NIEDZIELA  ZWYKŁA
7.30 W intencji Bartłomieja z okazji 18 urodzin,  

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego  
w dorosłym życiu.

9.30 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Otylię Wawrzyczek  
w 25 rocznicę śmierci, męża Gustawa, rodziców Helenę 
i Józefa Konopka.

11.00 Za ++ Anielę Ociepka w 8 rocznicę śmierci, rodziców 
Annę i Franciszka Gabzdyl, brata Erwina, siostrę Emilię, 
teściów Zuzannę, Helenę i Franciszka Ociepka, + Marię 
Chowaniok i Emilię Wróbel .

16.30 Nieszpory
17.00  Za + Stanisława Kuczaj – od wnuczki Barbary Budny 

z mężem.

23.01.2012   Poniedziałek 
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Agnieszki  

z okazji  Imienin    

24.01.2012  Wtorek  Wspomnienie św. Franciszka Salezego, 
biskupa i doktora Kościoła

  8.00 Za + Jana Handzel w 13 rocznicę śmierci, + Alicję,  
++ rodziców.

17.00 Za + Stefana Rom – od rodziny Pietrzykowskich z Pewli 
Wielkiej.

25.01.2012  Środa   Święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła
16.00 Msza św. w Rudniku: Za + męża Zdzisława Werłos;  

za domostwo do Opatrzności Bożej .
17.00 

26.01.2012  Czwartek   Wspomnienie Świętych biskupów 
Tymoteusza i Tytusa

17.00 1. Za ++ Rudolfa, Marię Chmiel, Annę, Eugeniusza 
i Walerię Hanzel, rodzeństwo, wnuczkę Klaudię, 
dziadków z obu stron. 

 2.  Za + Stefana Rom – od chrześniaczki Renaty 
Juraszek z rodziną.

27.01.2012 Piątek  Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, 
biskupa

  8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Helenę , Wiktora Żyła, 
ich rodziców, Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę, Emila 
Jurgała, syna Eugeniusza, Zofię, Gabriela Machej;  
za domostwo do Opatrzności Bożej.     

17.00 Msza św. szkolna:   Za  ++ z rodziny Ciesielski, Walica, 
Tengler i Witczyk.

28.01.2012 Sobota   Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 
prezbitera i doktora Kościoła

  8.00 

17.0 0 Za ++ Dorotę, Alojzego Berek, ++ z rodziny Berek 
        i Walica.

29.01.2012   IV NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 Z okazji 18 urodzin Sylwii z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.

  9.30 Msza św. w Rudniku: Za + Annę Lach w 10 rocznicę 
śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Nieszpory
17.00 Za + Józefa Walicę w rocznicę śmierci,  

++ pokrewieństwo z obu stron.  

30.01.2012  Poniedziałek 
17.00 Za + Stefana Rom – od Anny Maślanka z rodziną  

z Pewli Wielkiej.

31.01.2012 Wtorek  Wspomnienie św. Jana Bosko, 
prezbitera

  8.00 
17.00 W intencji Jakuba z okazji 10 urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.
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Odwiedziny Duszpasterskie

Data i goDzina trasa

27.12.2011 – wtorek 8.00 Podkaczok – Wygoda (od p. Chwolek – p. Parchański)
28.12.2011 – środa 8.00 Osiedle „Karolinka” (od p. Chmiel – p. Foltyn)
29.12.2011 – czwartek 8.00 Statek – ul. Cieszyńska (początek od mostu –  p.p. Parchańscy, 

Goryczka, Isztok, Pierchała – zakończenie od p. Juroszek do p. 
Szuster)

30.12.2011 – piątek 9.00 Stawiska (od p. Bierski – blok PKP)
02.01.2012 – poniedziałek 9.00 Sośnie (od p. Małyjurek – p. Szczyrba) – Blok, oraz domy  

przy ul. ks. Kukli (od p. Konopka – p. Węglarz)
03.01.2012 – wtorek 8.00 Holica (od p. Sufa – p. Kłósko)
04.01.2012 – środa 9.00 Rudnik Beresteczko
05.01.2012 – czwartek 9.00 Karłowiec (od p. Stercuła – p.p. Koszyk, Pala)
07.01.2012 – sobota 9.00 Łubowiec I (od p. Moj – p. Piotrowski)
08.01.2012 – niedziela 13.00 Osiedle „Karolinka” (od p. Małysz)
09.01.2012 – poniedziałek 8.00 Rudnik Porzędź
10.01.2012 – wtorek 9.00 Babilon (od p.p. Machej, Sadlik, Szajter – domy za CPN)
11.01.2012 – środa 9.00 Odnóżka (od p.p. Chmiel, Parchański – Pierchała) 
12.01.2012 – czwartek 9.00 Świerczyniec ul. Leśna (od p. Ćwięczek) – ul. Świerkowa  

(p.p. Gospodarczyk, Gabzdyl – Morawiec)
14.01.2012 – sobota 9.00 Pudłowiec Dół (od p. Wawrzyczek, Feluś – p. Brychcy)
15.01.2012 – niedziela 13.00 Lewa Strona Piotrówki (od p. Tomica – p. Kuchejda)
16.01.2012 – poniedziałek 8.00 Prawa Strona Piotrówki (od p. Żyła – p. Stoszek)
17.01.2012 – wtorek 8.00 Rudnik Centrum
18.01.2012 – środa 9.00 Lewa Strona Piotrówki (od p. Żyła – p. Majętny)
19.01.2012 – czwartek 9.00 Prawa Strona Piotrówki (od p. Morawiec – p. Kraus)
20.01.2012 – piątek 9.00 Łubowiec II (od p. Żyła – p. Jurgała)
21.01.2012 – sobota 13.00 Świerczyniec – cała ul. Strażacka (p. Gremlik – p. Czakon)

2011/2012

1. W niedzielę, 1 stycznia – NOWY ROK – 2012 – 
Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi.  Chcemy 
wszystkie dni Nowego Roku polecić Sercu Matki Boga  
i ludzi. 

 W tym dniu modlimy się o dar pokoju dla całego 
świata. Kończy się także czas oktawy Narodzenia 
Pańskiego.

2. W piątek, 6 stycznia przypada Uroczystość  
Objawienia Pańskiego. W całym Kościele jest to 
Dzień Modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji.   
Msze św. o godz. 7.30 i 11.00 w kościele para-
fialnym, a w Rudniku o godz. 9.30. W tym dniu 

Ogłoszenia Duszpasterskie
święcimy wodę, kredę i kadzidło.

3. W niedzielę, 8 stycznia obchodzimy Święto Chrztu  
Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodze-
nia Pańskiego. 

4. Od środy, 18 stycznia rozpoczynamy w całym 
Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 
5. W niedzielę, 29 stycznia  na  sumie o godz. 11.00 – 

Chrzty i Roczki.  Nauka chrzcielna dla rodziców 
i chrzestnych w piątek, 27 stycznia po Mszy św. 
wieczornej.
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Liturgiczne obchody miesiąca:

01.01. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
Maryi 

02.01. – Wspomnienie Świętych Bazylego  
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,  
biskupów i doktorów Kościoła

06.01.  – Uroczystość Objawienia Pańskiego  
– Trzech Króli    

08.01. – Święto Chrztu Pańskiego
17.01. – wspomnienie św. Antoniego, opata
19.01. – wspomnienie św. Józefa Sebastiana  

Pelczara
21.01. – Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy  

i męczennicy
24.01. – wspomnienie św. Franciszka Salezego, 

biskupa i doktora Kościoła 
25.01. – Święto Nawrócenia św. Pawła,  Apostoła  
26.01.  – Wspomnienie Świętych biskupów  

Tymoteusza i Tytusa
27.01.  – Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, 

biskupa  
28.01.  – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 

prezbitera i doktora Kościoła  
31.01.  – wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera

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

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

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

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II.

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

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

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

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

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

Odwiedziny Chorych -  w I sobotę lutego  
-  od godz. 9.00.Spotkania:

Ministranci  
–  piątek godz.16.00

Lektorzy – piątek po Mszy św. 
szkolnej

Ministranci ruDnik  
– środa po Mszy św.

Dzieci Maryi  
– sobota godz. 10:00

Wspólnota RóżańcoWa  - I sobota 
miesiąca  o godz. 7.30 – Różaniec, 
Msza św

Miesięcznik Parafii p. w. św. Mochała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,  
   Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, Sylwia Grzebień, Teresa Staniek
Adres Redakcji:     43-416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856-93-10;  
   e-mail: aniolkonczycki@interia.pl

Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
05. I. – Wygoda - czwartek
ul. Podlesie  12, 8, 4
ul. Spacerowa 11, 9, 5
13. I. – Wygoda - piątek  
  ul. Wygoda 4, 8, 7, 5
  ul. Dworcowa 5
20. I. – Wygoda  - piątek
  ul. Wygoda 9, 11
  ul. Cieszyńska 53, 70
  ul. Dworcowa 1;    ul. Ks. Kukli 13
27. I. – Świerczyniec - piątek
  ul. Leśna 11, 15, 17, 19, 9

Ku czci św. Barbary

U św. Mikołaja w Pierśćcu

mailto:aniolkonczycki@interia.pl


Ku czci św. Barbary

U św. Mikołaja w Pierśćcu

Konkurs regionalny



Roraty w naszej parafii

Mikołaj w naszej parafii

Nowi ministranci i poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do I Komunii św.


