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Uroczystość Świętej  
Bożej Rodzicielki

W pierwszy dzień Nowego Roku Kościół stawia nam przed oczy nowona-
rodzone Dziecię Jezus i Jego Matkę, Najświętszą Maryję Pannę. Jakby chciał 
przez to powiedzieć, że nie wyobraża sobie pełnego chrześcijańskiego życia 
bez powiązania się z tymi właśnie osobami. Jezus i Maryja to dwie postacie, 
z którymi wkraczamy pełni ufności i pełni nadziei w nowy, jakże dla nas 
niepewny i tajemniczy rok 2016. 

To właśnie Matka Najświętsza postawiona u boku 
Jezusa uratowała Go od śmierci, uchroniła przed He-
rodem. Ona ciepłem swojego serca i gorącością swej 
miłości rozwijała Jego życie w wielkim milczeniu 
i dyskretnie pomagała w dziele zbawienia świata.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że człowiek, 
który z matką wybiera się w niepewną drogę życia, 
przejdzie ją bezpiecznie. 

Jakże często oczy nasze napawamy dziś miłym 
widokiem: matka ze swoim dzieckiem na ręku, albo 
matka prowadząca dziecko za rękę, matka pochyla-
jąca się nad swoim dzieckiem, albo w czasie choroby 
dziecka na śmierć zatroskana o jego zdrowie.

Dziś staje przed nami taka Matka, Najświętsza 
Matka, Matka zatroskana o nas. Matka, która chce 
nas prowadzić w nieznane nam ścieżki życia. 

Ks. Proboszcz

Dziś bardziej, aniżeli kiedy indziej potrzebne nam 
jest Chrystusowe światło, Jego nauka, Jego opieka i Jego 
wśród nas obecność. Żyjemy w czasach, w których 
toczy się walka o dusze ludzkie, o wiarę lub niewiarę, 
o miłość lub nienawiść, o życie lub śmierć. 

W tych czasach staje przed nami Chrystus, dziś 
u progu Nowego Roku i mówi: Jam jest droga praw-
da i życie (J14,6). Każdy kto idzie za mną nie chodzi 
w ciemnościach (J8,12). 

W uroczystość Nowego Roku, Kościół ukazuje 
nam nie tylko samego Jezusa. Widzimy Go i to jest 
niezwykle ważne, w ramionach Jego Matki. Kościół 
pokazuje nam najważniejszy przymiot Maryi, Jej bo-
skie macierzyństwo. Patrzy na macierzyństwo jak na 
największą świętość. Jeśli czyni to w Nowy Rok, to 
każe nam iść w życie z Matką Najświętszą, a czyni to 
dlatego, aby ratować nas od zguby. 

W  t y m 
roku dane nam 

będzie przeżywać 
w i e l k i e  c h w i l e  

-  R o k  M i ł o s i e r d z i a ,  
będziemy gościć w Krakowie „człowieka 

posłanego przez Boga”, zastępcę Chrystusa  
na ziemi - papieża Franciszka, przeżywać będziemy ŚDM, 

oraz Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. 

Drodzy Parafianie, w Roku Świętym, w Roku szczególnej 
łaski, życzę wam pogłębienia swojej wiary, nadziei na odrodzenie 
moralne naszego narodu, Bożego pokoju i miłości w sercach 
waszych, w rodzinach, w Ojczyźnie i na świecie.

Niech to będzie Rok pomyślny i szczęśliwy. Błogosławcie sobie, 
to znaczy życzcie sobie dobrze i wierzcie, że Bóg to spełni.

Szczęśliwego Nowego 2016 Roku
Duszpasterze i Redakcja Anioła Kończyckiego
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„DZIECIĘ NAM SIĘ NARODZIŁO”

„Dziecię nam się narodziło”
Dobrze znany, polski reżyser filmowy i scenarzy-

sta, Krzysztof Zanussi, zastanawiał się w Gościu Nie-
dzielnym nad dzisiejszym światem – jakby wyglądał, 
gdyby nie było tamtej Betlejemskiej, Świętej Nocy 
sprzed 2015 lat. Wyobraźmy sobie – pisał reżyser – 
świat bez Zbawiciela. Nie byłoby tego wzruszającego 
przekazu pierwszych dwóch rozdziałów Ewangelii św. 
Łukasza, do którego tak chętnie wracamy. Świat bez 
Boga – Człowieka byłby, być może, światem tonących 
w uciechach i ucztach na cześć pogańskich bożków, 
ale przesiąkniętym smutkiem z poczucia niewiary 
w sens życia, brakiem nadziei, że ktoś nad światem 
czuwa i ktoś nas kocha. My, ludzie wierzący w wyda-
rzenia tamtej Świętej Nocy, wiemy że świat bez Boga 
prowadzi do absurdu. Teksty Ewangelii św. Mateusza 
i św. Łukasza o narodzinach Syna Bożego dostarczają 
nam ogromnego ładunku radości i nadziei. Tę radość 
wyrazili też Ojcowie Kościoła głosząc: „Bóg stał się 
człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”. Bóg w swej 
miłości zniżył się do nas i pozwolił nam uczestniczyć 
w swoim bóstwie. Starotestamentowy „pierwotny 
Adam” zapragnął przywłaszczyć sobie boską pozycję, 
zastąpić Boga, by samodzielnie decydować o tym, co 
jest dobre, a co złe; co słuszne, a co niesłuszne. „Drugi 
Adam” - nowotestamentowy – Chrystus – zniżył się 
ku człowiekowi jednocząc boską naturę z ludzką. 
Każda Msza św. nam to przypomina, gdy kapłan 
wlewa wodę do wina w kielichu modli się: „Daj nam 
Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął na-
sze człowieczeństwo”.

Bóg chciał stać się człowiekiem. Potrzebował rodzi-
ny – ziemskiej Matki i Ojca, Opiekuna. Rodzicielstwo 
jest spełnieniem zadania powierzonego ludziom przez 
Stwórcę. Każde dziecko jest darem Boga i Jego wła-
snością. Gdy dorośnie, pójdzie w świat, by spełniać 
zadania, które nań czekają. Rodzice muszą pamiętać, 
że dzieci, to ludzie przeznaczeni do wiecznego życia. 
Stwórca powierza je rodzicom na jakiś tylko czas, by 
je przygotowali do wieczności.

Każda para rodziców decydując się na przekaza-
nie życia, podejmuje się trudnego zadania. Zwłasz-
cza wtedy, gdy dziecko zjawia się niespodziewanie. 
Może być i tak, że ciężar wychowania muszą rodzice 
ponosić, żyjąc w ubóstwie, a może i matka samotna. 
Poczęciu i urodzeniu Pana Jezusa też towarzyszyły 
różne trudności. Kiedy Archanioł Gabriel stanął przed 
Maryją, ona się przelękła. Nie powiedziała „nie”, ale 
zapytała skromnie: „Jakże się to stanie, kiedy męża 
nie znam?” Oboje – Maryja i Józef byli ubodzy, przeżyli 
chwile grozy, gdy trzeba było uciekać przed Herodem. 
Pomimo licznych trudności Święta Rodzina zaufała 
Bogu, ofiarując mu Dziecko. 

Wielu dziś ludzi myśli, że dziecko jest wyłącz-
ną własnością rodziców. Tymczasem, jest ono tylko 
depozytem powierzonym przez Boga ojcu i matce. 
W chwilach trudnych trzeba Bogu zaufać, bo i On 
przecież okazuje zaufanie ludziom, gdy w ręce kobiety 
i mężczyzny składa wielki dar – życie dziecka.

Wygląda na to, jakbyśmy 
się bali dzieci. Dramatycz-
nie spadła ilość przychodzą-
cych na świat istot ludzkich 
(także w Polsce). Jest niższa 
od poziomu gwarantującego 
odtworzenie pokoleń.

Dziwnymi sprzeczno-
ściami nacechowana jest na-
sza cywilizacja: jest „Karta 
Praw Dziecka”, są rzecznicy 
praw, bezstresowe szkoły, 
kliniki, cudowne kosme-
tyki, jeszcze cudowniejsze 
zabawki…Tylko dzieci rodzi 
się coraz mniej. Dodatkowo 
– przeraża hałas zwolenni-
ków pozbywania się dzieci 
przed urodzeniem. Czy nie 
zagraża to naszym przy-
szłym emeryturom?

Józef
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Karolina czy Natalia? Krzysztof czy Szymon? Nad wyborem imienia dla dziecka 
rodzice zastanawiają się jeszcze przed jego urodzeniem. I dobrze, bo w przy-
szłości każdy maluch zapyta, dlaczego nosi takie, a nie inne imię. I dziewięć na 
dziesięć powie, że chciałoby mieć inne.

DOBRE IMIĘ
O papieżu Franciszku, gdy wybrał nowe imię, po-

wiedziano, że w ten sposób napisał swoją pierwszą 
encyklikę. Imię papieża Franciszka jakby zdeter-
minowało jego pontyfikat. Trudno powiedzieć, że 
tak będzie w przypadku dziecka przynoszonego do 
sakramentu chrztu, ale warto nadać mu takie imię, 
które, jak sugeruje Kościół, będzie zgodne z duchem 
chrześcijańskim, a więc nawiązujące do postaci świę-
tego lub błogosławionego. W przyszłości imię będzie 
dla noszącego je dziecka sposobnością do zapoznania 
się z biografią świętego patrona, a może i motywacją 
do naśladowania go. 

Poprzez nadanie imienia człowiek staje się jedyny 
i niepowtarzalny dla Boga. Wielokrotnie przypomina 
o tym Pismo Święte. Księga Izajasza mówi: „Nie lękaj 
się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś 
moim” (Iz.,43,1-7), a w Ewangelii św. Jana czytamy: 
„owce słuchają jego głosu, woła on swoje owce po 
imieniu i wyprowadza je” (J, 10,3). Nadane przez 
Boga w Biblii imię jest wejściem człowieka na nową 
drogę. Abram staje się Abrahamem, Szymon Piotrem, 
a Szaweł Pawłem. 

Dziś imiona biblijne spotyka się dosyć często. Noszą 
je również dzieci z naszej parafii. - Szukaliśmy imienia 
dla syna i to biblijne imię bardzo nam się spodobało 
- mówi Magdalena Czempiel, mama ośmioletniego 
Samuela. To nie jedyne starotestamentowe imię, ja-
kie noszą  dzieci w Kończycach Wielkich. Jest też Jo-
nasz, Tobiasz, dwóch Józefów, sporo Jakubów.  Wśród 
młodzieży pojawia się Jeremiasz i Dawid. Sporo jest 
imion zaczerpniętych z Nowego Testamentu oraz 
z kalendarza świętych. Nie brakuje takich imion jak 
Grzegorz, Mateusz, Anna, Michał, Jan, Piotr, Paweł, 
Weronika, Krzysztof czy Agnieszka. Coraz chętniej 
rodzice nadają imię Maria i Zofia. Na przestrzeni 
ostatnich dziesięciu lat w naszej parafii najczęstszym 
imieniem wybieranym dla chłopców był Wojciech, 
Kacper, Jakub, Filip i Bartłomiej, a dla dziewczynek 
Natalia oraz Maja, Julia i Oliwia. 

Dawniej dominowały imiona słowiańskie. Po lektu-
rze publikacji „50 lat Szkoły Podstawowej w Kończycach 
Wielkich” można zauważyć, że wśród absolwentów 
szkoły w latach 1965-1975 w każdej klasie uczył się 
Mieczysław, Kazimierz, Bolesław, Stanisław lub  Bro-
nisław. W każdej klasie był też Józef, prawie w każdej 

Franciszek i Jan. Wśród imion żeńskich dominowała 
Maria (w roku 1969 aż 5 absolwentek nosiło to imię) 
oraz Anna. Z czasem popularne stały się Grażyny 
i Bożeny oraz Piotr i Krzysztof. Nie wiedzieć czemu 
dopiero w latach 80. nadawano imię Katarzyna. Wśród 
absolwentek  z rocznika 1998 są aż 4 Katarzyny, 
a wcześniej w każdej klasie obowiązkowo była jedna, 
dwie lub trzy Kasie.  W tym czasie popularne były 
również Magdaleny i Barbary. Z imion słowiańskich 
ostały się tylko te „nowocześniejsze” jak Przemysław, 
Sławomir czy Radosław. 

Wybór imienia to decyzja na całe życie. Docze-
sność wymaga rozsądku, wyboru imienia nie budzą-
cego złych skojarzeń, ośmieszającego czy zupełnie 
obcego kulturowo. Właśnie ze względu na złe sko-
jarzenia chłopcom urodzonym po 1945 r. mało kto 
nadał imię Adolf. A przecież imię to nosił żyjący na 
przełomie XII i XIII w. św. Adolf z Westfalii, słynący 
z dobroczynności i pobożności, w XIX w. zaś żył bł. 
Adolf Kolping, którego Jan Paweł II nazwał „wzorem 
współodpowiedzialności za uzdrowienie świata”. Po 
wyborze Polaka na papieża wiele rodziców w całej 
Polsce zachwyciło się imieniem Karol. Na pamiątkę 
tego wydarzenia wielu chłopców zostało Karolami, 
Janami, Pawłami, a dziewczynek - Karolinami. Na 
szczęście dziś młodzi rodzice często nadają imiona 
„po dziadku”, a więc wracają do klasyki, choć nadal  
jest wiele takich imion, które niosą przesłanie i są 
piękne, lecz mimo to przepadają. 

Krystyna Stoszek
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SWIĘTY MIKOŁAJ DOBRY JEST...

„…taki dobry… dobry…  

dobry jest św. Mikołaj…”

 - brzmi refren jednej z pieśni, śpiewanej tak często 
w sanktuarium świętego Mikołaja w Pierśćću. Tak, ta 
pieśń podkreśla wszystkie wymiary jego dobroci… 
jego wrażliwości… jego miłosierdzia. Ten najbardziej 
popularny i umiłowany święty na wszystkich konty-
nentach świata, przez wieki uczy jak być dobrym, przez 
wieki kształtuje nasz sposób dobrego myślenia, bo 
tym dobrym myśleniem jest idea „daru człowieka dla 
człowieka”. Ta idea wpisuje się głęboko w ewangeliczny 
kontekst nauczania Jezusa, który mówi: „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych Moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”… Tak, każde dobre słowo, każde dobro jakie 
czynimy wobec drugiego człowieka jest weryfikacją 
naszej wiary. Tak, dobrze iść przez życie po śladach 
jego stóp i ideę dobrego myślenia wdrażać w swoją 
codzienność, budując Królestwo Boże w nas.

Wiarę przekuł w czyn

 Rzeczywiście ten wielki święty głęboką wiarę 
przekuł w czyn. Legendy mówią, że już od młodości 
był człowiekiem o ogromnej „wyobraźni miłosierdzia”… 
zawsze wiedział gdzie, komu i jak pomóc. Historia 
opowiada, że pochodził z zamożnej rodziny i zaraz po 
śmierci rodziców dzielił się oddziedziczonym majątkiem 
z biednymi, zatroszczył się też o posag dla ubogich 
dziewcząt, uratował trzech młodzieńców od wyroku 
śmierci, żeglarzy z morskiej katastrofy. Gdy płynął 
statkiem na pielgrzymkę do Jerozolimy, wskrzesił 
chłopca, który utonął. Jak widzimy już za życia, tak 
i przez wieki, i teraz św. Mikołaj, ten największy pro-
motor dobroczynności i wyobraźni miłosierdzia, dalej 
skutecznie zaradza różnym problemom, mówią o tym 
zapisy w „księgach cudów i łask”. O wielu, wielu łaskach 
wie tylko sam Bóg. O tym patronie „daru człowieka 
dla człowieka” świadczy również to, że na świecie 
zachowało się tysiące kościołów i sanktuariów jemu 
poświęconych. W naszym kraju mamy 360 kościołów 
pod jego patronatem, gdzie w liturgiczne wspomnie-
nie świętego w wielu z nich odprawiane są uroczyste 
Msze św. ku jego czci. Szkoda tylko, że reklamy, świat 
biznesu robią z niego śmiesznego krasnala w czapce 
z pomponem…, krasnala wchodzącego po drabinie 
lub mknącego saniami zaprzężonymi w renifery… 
mieszkającego gdzieś na ostępach w dalekiej Laponii. 
Żal, że w tym konsumpcyjnie nastawionym, postmo-
dernistycznym społeczeństwie osobę św. Mikołaja 
traktuje się instrumentalnie, a z chrześcijańskim 
pierwowzorem łączą go tylko prezenty. 

Jedyne w Polsce…

…tak, Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu jest 
jedynym w Polsce sanktuarium słynącym nadzwy-
czajnymi łaskami za wstawiennictwem św. Biskupa 
z Myry, którego figura umieszczona jest w głównym 
ołtarzu. Kult św.Mikołaja przetrwał już prawie cztery 
wieki. 

Pierwsza historyczna wzmianka o cudownej figu-
rze św. Mikołaja w Pierśćcu związana jest z pożarem, 
który w 1616 roku strawił pół wsi i drewnianą kapli-
cę – jednak rzeźba świętego ocalała. Od niepamięt-
nych czasów powstał zwyczaj pocierania o figurę 
św. Mikołaja chusteczek i bielizny osób chorych dla 
wyproszenia łaski uzdrowienia.

Przez cały rok przychodzą pielgrzymi zbiorowo 
i indywidualnie prosząc, szczególnie o: zdrowie dzie-
ci, uzdrowienie z chorób, ratowanie małżeństwa, 
szczęśliwy przebieg operacji, potomstwo i szczęśliwe 
rozwiązanie, błogosławieństwo dla rodziny, dobytku, 
a nawet o łaskę dobrej śmierci. Plecy figury są „wy-
polerowane” przez tych, którzy przychodzą prosić 
św. Mikołaja o wstawiennictwo i ratunek , oczywiście 
w połączeniu z modlitwą i wiarą

Świadectwa i spełniona obietnica

Wiele świadectw, można by przytaczać, przytoczę 
dwa. Potwierdzenia znajdują się w księdze parafialnej.

Diagnoza lekarza po przeprowadzonych badaniach, 
dla młodej osoby nie była optymistyczna: Guz 7,5 cm 
w narządach rodnych wymaga interwencji chirurga  

Swięty Mikołaj dobry jest...
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– zaznaczył lekarz. Po uzgodnieniach wyznaczył termin 
operacji. Zatroskani rodzice zdrowiem córki uczynili 
tak, jak im nakazywały serca: ”lekarz zrobi swoje, a my 
robimy swoje: do św. Mikołaja, chusteczka, nowen-
na…”. I tak się zaczęło. Chorej zawieźli chusteczkę… 
. Operacji nie było. Wielkie było zdziwienie lekarzy, 
którzy przed operacją badanie tomograficzne wykonali 
dwukrotnie, faktycznie guza nie było.

Już kiedyś wspomniałam, że łaska Bożego Miłosier-
dzia dotknęła i mnie. Piętnaście lat temu, dolegliwości 
w lewej nodze uniemożliwiały mi sprawne poruszanie 
się. USG wykazało w okolicy przyśrodkowej kolana le-
wego guzek o wzmożonej konsystencji ok.25x17x11 mm  
oraz drugi, usytuowany w okolicy ścięgna Achillesa. 
Nie kierowałam się do szpitala onkologicznego. Niech 
stanie się wola Boża - powtarzałam i zaraz też nawie-
dziłam św. Mikołaja w Pierśćcu. Modliłam się wiele 
i przywoływałam św. Onkologa… tak go nazwałam, 
chusteczką zaś otaczałam stopę. Obiecałam też św. 
Mikołajowi, jeżeli pomoże i uprosi u Pana Boga za-
trzymanie choroby nowotworowej, organizować będę 
corocznie Dni Skupienia dla członków Apostolstwa Do-
brej Śmierci. I… dolegliwości minęły, guzy pozostały do 
dziś na niezmienionym poziomie. Spełniłam obietnice. 
Rok temu kapłan w homilii powiedział: jedna z was 
uprosiła łaskę zatrzymania choroby nowotworowej, 
i dlatego my dzisiaj tu jesteśmy… 

Tak, po raz XIII w ostatnią sobotę listopada 2015 
roku wielka rzesza apostołów dobrej śmierci pięknie 
zamanifestowała swoją gorliwość, klęcząc wiele godzin 
w pierścieckim sanktuarium, modląc się ze św. Miko-
łajem, aby w tych niespokojnych na świecie czasach, 
czasach budzących zatroskanie o przyszłość naszych 
dzieci i młodzieży upraszać dla nich potrzebne łaski. 

Tak, aby te nasze młodsze pokolenia nie zmarnowały 
miłości Bożej, aby stały się mądrymi obrońcami za-
sad wiary w szkole i rodzinie, aby zakwitła wiosna 
wiary i miłości w ich sercach. Jako apostołowie dobrej 
śmierci, oprócz tych próśb… błagaliśmy Boga o świętą 
w oczach Bożych śmierć dla każdego umierającego. 
Gra tu idzie zawsze o najwyższą stawkę – o życie 
wieczne w Bożej chwale. 

Zaraz po Eucharystii kapituła nagrody św. Miko-
łaja wręczyła wyróżnionym osobom statuetki św. 
Mikołaja zasłużonym dla Apostolstwa. Otrzymali 
je: ks. kanonik Andrzej Wieliczka – proboszcz 
parafii św. Michała Archanioła w Kończycach 
Wielkich , ks. kanonik Józef Zwoliński – proboszcz 
parafii św. Jadwigi Królowej w Przyborowie, Maria 
Słowik z parafii Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski w Ustroniu Hermanicach, Maria Polok 
z parafii św. Jakuba Apostoła w Simoradzu, Maria 
Sadowska z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Bielsku-Białej Lipniku, Anna Kawulok 
z parafii Dobrego Pasterza w Istebnej oraz List 
wdzięczności Irena Małek z parafii Matki Kościoła 
w Jastrzębiu Zdroju. W dalszej części spotkania 
wierni uczcili relikwie św. Mikołaja, modląc się przy 
tym litanią do tego patrona. Dzień skupienia wspól-
nota zakończyła adoracją Najświętszego Sakramentu 
i modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego. Dzień 
skupienia, choć się zakończył, to właściwie rozpoczął 
tydzień pielgrzymkowy wiernych różnych parafii 
naszej diecezji do sanktuarium pierścieckiego przed 
odpustem ku czci św. Mikołaja. W parafii można było 
nabywać oryginalne pierniki św. Mikołaja i tradycyjne 
chusteczki.     

Lidia Wajdzik

Wydarzenia z końca roku 2015 
w rudnickiej Szkole

Jeszcze listopadzie  przybył do nas prawdziwy 
zawodowy magik „Edukacyjnego teatru magii”  Pan  
Łukasz Podymski.

Jego godzinny pokaz był nie do uwierzenia,  samo-
dzielnie latający stolik i czarodziejskie karty, wprawiły 
wszystkich w osłupienie . Wielu małych czarodzie-
jów pomagało mu wykonywać sztuczki za pomocą 
magicznej różdżki, a nawet nasza Pani Dyrektor na 
chwilę mogła stać się mistrzem iluzji. Dzieci nie mogły 
się nadziwić jak to możliwe. Ktoś może powie, że to 
nadludzkie  siły tak tylko potrafią sprawić. Ależ nie! 
Ja wam wyjaśnię, iż ta cała magia, to wypracowane 
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SWIĘTY MIKOŁAJ DOBRY JEST...

„…taki dobry… dobry…  

dobry jest św. Mikołaj…”

 - brzmi refren jednej z pieśni, śpiewanej tak często 
w sanktuarium świętego Mikołaja w Pierśćću. Tak, ta 
pieśń podkreśla wszystkie wymiary jego dobroci… 
jego wrażliwości… jego miłosierdzia. Ten najbardziej 
popularny i umiłowany święty na wszystkich konty-
nentach świata, przez wieki uczy jak być dobrym, przez 
wieki kształtuje nasz sposób dobrego myślenia, bo 
tym dobrym myśleniem jest idea „daru człowieka dla 
człowieka”. Ta idea wpisuje się głęboko w ewangeliczny 
kontekst nauczania Jezusa, który mówi: „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych Moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”… Tak, każde dobre słowo, każde dobro jakie 
czynimy wobec drugiego człowieka jest weryfikacją 
naszej wiary. Tak, dobrze iść przez życie po śladach 
jego stóp i ideę dobrego myślenia wdrażać w swoją 
codzienność, budując Królestwo Boże w nas.

Wiarę przekuł w czyn

 Rzeczywiście ten wielki święty głęboką wiarę 
przekuł w czyn. Legendy mówią, że już od młodości 
był człowiekiem o ogromnej „wyobraźni miłosierdzia”… 
zawsze wiedział gdzie, komu i jak pomóc. Historia 
opowiada, że pochodził z zamożnej rodziny i zaraz po 
śmierci rodziców dzielił się oddziedziczonym majątkiem 
z biednymi, zatroszczył się też o posag dla ubogich 
dziewcząt, uratował trzech młodzieńców od wyroku 
śmierci, żeglarzy z morskiej katastrofy. Gdy płynął 
statkiem na pielgrzymkę do Jerozolimy, wskrzesił 
chłopca, który utonął. Jak widzimy już za życia, tak 
i przez wieki, i teraz św. Mikołaj, ten największy pro-
motor dobroczynności i wyobraźni miłosierdzia, dalej 
skutecznie zaradza różnym problemom, mówią o tym 
zapisy w „księgach cudów i łask”. O wielu, wielu łaskach 
wie tylko sam Bóg. O tym patronie „daru człowieka 
dla człowieka” świadczy również to, że na świecie 
zachowało się tysiące kościołów i sanktuariów jemu 
poświęconych. W naszym kraju mamy 360 kościołów 
pod jego patronatem, gdzie w liturgiczne wspomnie-
nie świętego w wielu z nich odprawiane są uroczyste 
Msze św. ku jego czci. Szkoda tylko, że reklamy, świat 
biznesu robią z niego śmiesznego krasnala w czapce 
z pomponem…, krasnala wchodzącego po drabinie 
lub mknącego saniami zaprzężonymi w renifery… 
mieszkającego gdzieś na ostępach w dalekiej Laponii. 
Żal, że w tym konsumpcyjnie nastawionym, postmo-
dernistycznym społeczeństwie osobę św. Mikołaja 
traktuje się instrumentalnie, a z chrześcijańskim 
pierwowzorem łączą go tylko prezenty. 

Jedyne w Polsce…

…tak, Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu jest 
jedynym w Polsce sanktuarium słynącym nadzwy-
czajnymi łaskami za wstawiennictwem św. Biskupa 
z Myry, którego figura umieszczona jest w głównym 
ołtarzu. Kult św.Mikołaja przetrwał już prawie cztery 
wieki. 

Pierwsza historyczna wzmianka o cudownej figu-
rze św. Mikołaja w Pierśćcu związana jest z pożarem, 
który w 1616 roku strawił pół wsi i drewnianą kapli-
cę – jednak rzeźba świętego ocalała. Od niepamięt-
nych czasów powstał zwyczaj pocierania o figurę 
św. Mikołaja chusteczek i bielizny osób chorych dla 
wyproszenia łaski uzdrowienia.

Przez cały rok przychodzą pielgrzymi zbiorowo 
i indywidualnie prosząc, szczególnie o: zdrowie dzie-
ci, uzdrowienie z chorób, ratowanie małżeństwa, 
szczęśliwy przebieg operacji, potomstwo i szczęśliwe 
rozwiązanie, błogosławieństwo dla rodziny, dobytku, 
a nawet o łaskę dobrej śmierci. Plecy figury są „wy-
polerowane” przez tych, którzy przychodzą prosić 
św. Mikołaja o wstawiennictwo i ratunek , oczywiście 
w połączeniu z modlitwą i wiarą

Świadectwa i spełniona obietnica

Wiele świadectw, można by przytaczać, przytoczę 
dwa. Potwierdzenia znajdują się w księdze parafialnej.

Diagnoza lekarza po przeprowadzonych badaniach, 
dla młodej osoby nie była optymistyczna: Guz 7,5 cm 
w narządach rodnych wymaga interwencji chirurga  

Swięty Mikołaj dobry jest...
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zdolności i umiejętność wykorzystania praw fizyki 
oraz zasad optyki. Nie mniej jednak należą się po-
dziw i brawa.  Naturalnie były pamiątkowe zdjęcia 
i autografy .

Nasze dzieci znalazły się również  na czołówkach 
gazet. Pierwszaki zagościły w „Dzienniku Zachodnim”, 
a Przedszkolaki w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”.

27 listopada w naszej szkole był pod hasłem „Zabawy 
i tradycje andrzejkowe”. Zbliżał się dzień św. Andrzeja 
i my zgodnie z tradycją postanowiliśmy to w szczególny 
sposób uczcić. Dzieci pięknie się ubrały. Były zabawy 
i wróżby z przymrużeniem oka, a nawet nauka tańca 
towarzyskiego, w czym niczym zwyciężczyni „Tańca 
z Gwiazdami”, brylowała Pani Kasia, a i partnerów 
miała bez  liku. Wszyscy się wspaniale bawili. 

Na przełomie listopada i grudnia rozpoczyna się 
Adwent. Dla nas chrześcijan to szczególny czas. Czas 
przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa na 
końcu czasów ale także czas przygotowania do Uro-
czystości Bożego Narodzenia. Chociaż to czas radosny, 
to jednak w naszej tradycji ma on trochę charakter 
pokutny. W adwencie uczestniczymy w Roratach (Msza  
Święta o Matce Bożej w adwencie). Na tegoroczne 
roraty przychodzą prawie wszystkie dzieci z naszej 
szkoły. Jest ich tak wiele, że zabrakło obrazków ad-
wentowych – kto by się spodziewał, ale to bardzo 
cieszy.  Tak trzymać dalej!

Polskie złoto, to czarne złoto czyli węgiel 4 grudnia 
w święto św. Barbary, która jest patronką górników 
i hutników przypada Dzień Górnika. Tu gdzie miesz-
kamy, to region szczególnie bogaty w węgiel. Stąd 
wielu naszych bliskich pracuje w górnictwie.

Jak co roku , po zakończonej Mszy Świętej z okazji 
Święta Św. Barbary, do naszej szkoły przybyli górnicy 
w galowych strojach . Praca górnika jest bardzo waż-
na, nie tylko z powodu jego samego, bo to sposób na 
utrzymanie rodziny, ale w realiach Polski to sprawa 
strategiczna dla gospodarki. Cały przemysł na energii 
stoi, a głównym, surowcem energetycznym w Polsce 
jest węgiel. Polska ma także największe złoża węgla 
w Europie. Tym bardziej należy docenić tą gałąź go-
spodarki i ciężką pracę.  Przybyli  górnicy opowia-

dali na czym polega ich praca; jak jest ona trudna, 
odpowiedzialna, wymagająca a zarazem potrzebna. 
O czym mogły się przekonać dzieci.

Ciekawe, kto do nas przyjdzie? - „dziadek mróz”, 
„czerwony krasnal” czy święty Mikołaj. Oczywiście 
przybył święty Mikołaj, który jest postacią historyczną 
-  umiejscowioną w określonym czasie i miejscu, która 
za swoje święte życie trafiła do nieba; a nie, niepraw-
dziwa i wymyślona dla potrzeb ideologii ateistycznej 
(komunistycznej) – jak dziadek mróz, czy też potrzeb 
marketingowych – jak „czerwony krasnal”, który 
wypisz wymaluj wygląda jak brat bliźniak „dziadka 
mroza”. W szkole są same grzeczne dzieci i dlatego 
wszyscy dostali paczki.

Nasze dzieci uczestniczyły również w konkursie na 
maskotkę Szpitala Śląskiego. Do konkursu przystąpili 
Carlito Draus i Nikoletta Cieślar. Wykonali obrazki 
maskotek. Czekamy na wyniki.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczycach jest 
organizowany konkurs plastyczny „ktoś mnie przyjaź-
nie po imieniu woła, zamykam oczy i widzę... anioła” 
Na ten konkurs zostało przygotowanych przez nasze 
dzieci wiele prac – trzymamy kciuki. Wyniki poda-
my niezwłocznie.

15 grudnia o godz. 9.00 w Hażlachu Szkole Podsta-
wowej im. Trzech Braci odbędzie się konkurs recyta-
torski „Oto narodził się Wam Zbawiciel”. Do konkursu 
przystąpili: Adam Borkowski – kl. I z wierszem „Wie-
czór Wigilijny” T. Kubiak, Milena Machej – kl. II i Jakub 
Machej – kl. II. Życzymy laurów!

Czy ktoś nam pomoże w kiermaszu świątecznym? 
Takie pytanie padało raz po raz. Nie zawiedliśmy 
się. Z pomocą przyszli nam rodzice, a i nasze Panie 
urobiły sobie ręce prawie do łokci (Pani Kasia i Pani 
Klaudia). To dzięki Wam powstały „dzieła, których nie 
powstydziłby się Michał Anioł”. Dziękujemy.

Ostatnim akcentem tego roku kalendarzowego 
jest Wigilia w szkole. Już teraz, także informujemy 
i serdecznie zapraszamy na Jasełka, które zostaną 
przedstawione przez nasze dzieci 6 stycznia w naszej 
Kaplicy w Rudniku podczas Mszy Świętej o godzinie 
9.30.

Relacje z kolejnych 
wydarzeń, obok któ-
rych nie można przejść 
obojętnie, w następ-
nym numerze.

Więcej informa-
cji i zdjęć znajdą 
Państwo na stronie 
internetowej Naszej 
Szkoły: psprudnik.
strefa.pl. Zachęcamy 
do śledzenia wyda-
rzeń.

Opracowanie: 
Monika Tatka
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Odwiedziny duszpasterskie  
2015/2016

Data i godzina  Trasa

28.12.15 r.   Poniedziałek
     9.00 Stawiska 
   13.00 Osiedle Karolinka (od P. Szczyrba, Tomica)

29.12.15 r.   Wtorek 
	 	 	 9.00	 Podkaczok	-	Wygoda	(od	P.	Chwolek	-	cała	ul.	Polesie)
   13.00 Osiedle Karolinka (od P. Chmiel - P. Foltyn) 

30.12.15 r.   Środa
	 	 	 9.00	 Podkaczok	-	Wygoda	(od	piekarni	-	P.	Parchański)
	 	 	 9.00	 Holica	(od	P.	Podżorski,	Hanzel,	Żyła	-	P.	Kłósko)

02.01.2016 r.  Sobota
	 	 	 9.00	 Holica	(od	P.	Sufa	-	P.	Wawrzyczek)
	 	 	 9.00	 Statek	(ul.	Cieszyńska	od	mostu,	P.	Parchański	-	P.	Juroszek	-	P.	Szuster)

03.01.2016 r.  Niedziela
	 	 	 13.00	 Odnóżka	(od	P.	Chmiel,	Parchański	-	P.	Pierchała)

04.01.2016 r.  Poniedziałek
	 	 	 9.00	 Rudnik	Centrum	I
   9.00 Babilon (od P. Machej, Sadlik - domy za CPN)

05.01.2016 r.  Wtorek
		 	 	 9.00	 Sośnie	-	blok,	oraz	domy	przy	ul.	Ks.	Kukli
	 	 	 9.00	 Karłowiec	(od	P.	Sterczuła	-	P.	Koszyk)

07.01.2016 r.  Czwartek 
   9.00 Świerczyniec	(ul.	Leśna	od	P.	Ćwięczek	-	P.	Morawiec)

08.01.2016 r.   Piątek
	 	 	 9.00	 Łubowiec	I	(od	P.	Moj	-	P.	Chudy,	Trylski)

09.01.2016 r.  Sobota
	 	 	 9.00	 Świerczyniec	(cała	ul.	Strażacka,	od	P.	Gremlik	-	P.	Czakon)
	 	 	 9.00	 Rudnik	Beresteczko

10.01.2016 r.  Niedziela
	 	 	 13.00	 Pudłowiec	-	Dół	(od	P.	Wawrzyczek	-	P.	Brychcy)

11.01.2016 r.  Poniedziałek
	 	 	 9.00	 Lewa	strona	Piotrówki	(od	P.	Tomica	-	P.	Kuchejda)
	 	 	 9.00	 Lewa	strona	Piotrówki	(od	P.	Żyła	-	P.	Majętny)

13.01.2016 r.  Środa
	 	 	 9.00	 Prawa	strona	Piotrówki	(od	P.	Morawiec	-	P.	Kraus)

15.01.2016 r.  Piątek
   9.00	 Łubowiec	II	(od	P.	Żyła	-	P.	Jurgała)

16.01.2016 r.  Sobota
   9.00 Rudnik	Porzędź

17.01.2016 r. Niedziela
   13.00 Prawa	strona	Piotrówki	(od	P.	Żyła	-	P.	Stoszek)	

18.01.2016 r.  Poniedziałek 
	 	 	 9.00	 Rudnik	Centrum	II
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WYDARZENIA Z KOŃCA ROKU 2015 W RUDNICKIEJ SZKOLE

zdolności i umiejętność wykorzystania praw fizyki 
oraz zasad optyki. Nie mniej jednak należą się po-
dziw i brawa.  Naturalnie były pamiątkowe zdjęcia 
i autografy .

Nasze dzieci znalazły się również  na czołówkach 
gazet. Pierwszaki zagościły w „Dzienniku Zachodnim”, 
a Przedszkolaki w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”.

27 listopada w naszej szkole był pod hasłem „Zabawy 
i tradycje andrzejkowe”. Zbliżał się dzień św. Andrzeja 
i my zgodnie z tradycją postanowiliśmy to w szczególny 
sposób uczcić. Dzieci pięknie się ubrały. Były zabawy 
i wróżby z przymrużeniem oka, a nawet nauka tańca 
towarzyskiego, w czym niczym zwyciężczyni „Tańca 
z Gwiazdami”, brylowała Pani Kasia, a i partnerów 
miała bez  liku. Wszyscy się wspaniale bawili. 

Na przełomie listopada i grudnia rozpoczyna się 
Adwent. Dla nas chrześcijan to szczególny czas. Czas 
przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa na 
końcu czasów ale także czas przygotowania do Uro-
czystości Bożego Narodzenia. Chociaż to czas radosny, 
to jednak w naszej tradycji ma on trochę charakter 
pokutny. W adwencie uczestniczymy w Roratach (Msza  
Święta o Matce Bożej w adwencie). Na tegoroczne 
roraty przychodzą prawie wszystkie dzieci z naszej 
szkoły. Jest ich tak wiele, że zabrakło obrazków ad-
wentowych – kto by się spodziewał, ale to bardzo 
cieszy.  Tak trzymać dalej!

Polskie złoto, to czarne złoto czyli węgiel 4 grudnia 
w święto św. Barbary, która jest patronką górników 
i hutników przypada Dzień Górnika. Tu gdzie miesz-
kamy, to region szczególnie bogaty w węgiel. Stąd 
wielu naszych bliskich pracuje w górnictwie.

Jak co roku , po zakończonej Mszy Świętej z okazji 
Święta Św. Barbary, do naszej szkoły przybyli górnicy 
w galowych strojach . Praca górnika jest bardzo waż-
na, nie tylko z powodu jego samego, bo to sposób na 
utrzymanie rodziny, ale w realiach Polski to sprawa 
strategiczna dla gospodarki. Cały przemysł na energii 
stoi, a głównym, surowcem energetycznym w Polsce 
jest węgiel. Polska ma także największe złoża węgla 
w Europie. Tym bardziej należy docenić tą gałąź go-
spodarki i ciężką pracę.  Przybyli  górnicy opowia-

dali na czym polega ich praca; jak jest ona trudna, 
odpowiedzialna, wymagająca a zarazem potrzebna. 
O czym mogły się przekonać dzieci.

Ciekawe, kto do nas przyjdzie? - „dziadek mróz”, 
„czerwony krasnal” czy święty Mikołaj. Oczywiście 
przybył święty Mikołaj, który jest postacią historyczną 
-  umiejscowioną w określonym czasie i miejscu, która 
za swoje święte życie trafiła do nieba; a nie, niepraw-
dziwa i wymyślona dla potrzeb ideologii ateistycznej 
(komunistycznej) – jak dziadek mróz, czy też potrzeb 
marketingowych – jak „czerwony krasnal”, który 
wypisz wymaluj wygląda jak brat bliźniak „dziadka 
mroza”. W szkole są same grzeczne dzieci i dlatego 
wszyscy dostali paczki.

Nasze dzieci uczestniczyły również w konkursie na 
maskotkę Szpitala Śląskiego. Do konkursu przystąpili 
Carlito Draus i Nikoletta Cieślar. Wykonali obrazki 
maskotek. Czekamy na wyniki.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczycach jest 
organizowany konkurs plastyczny „ktoś mnie przyjaź-
nie po imieniu woła, zamykam oczy i widzę... anioła” 
Na ten konkurs zostało przygotowanych przez nasze 
dzieci wiele prac – trzymamy kciuki. Wyniki poda-
my niezwłocznie.

15 grudnia o godz. 9.00 w Hażlachu Szkole Podsta-
wowej im. Trzech Braci odbędzie się konkurs recyta-
torski „Oto narodził się Wam Zbawiciel”. Do konkursu 
przystąpili: Adam Borkowski – kl. I z wierszem „Wie-
czór Wigilijny” T. Kubiak, Milena Machej – kl. II i Jakub 
Machej – kl. II. Życzymy laurów!

Czy ktoś nam pomoże w kiermaszu świątecznym? 
Takie pytanie padało raz po raz. Nie zawiedliśmy 
się. Z pomocą przyszli nam rodzice, a i nasze Panie 
urobiły sobie ręce prawie do łokci (Pani Kasia i Pani 
Klaudia). To dzięki Wam powstały „dzieła, których nie 
powstydziłby się Michał Anioł”. Dziękujemy.

Ostatnim akcentem tego roku kalendarzowego 
jest Wigilia w szkole. Już teraz, także informujemy 
i serdecznie zapraszamy na Jasełka, które zostaną 
przedstawione przez nasze dzieci 6 stycznia w naszej 
Kaplicy w Rudniku podczas Mszy Świętej o godzinie 
9.30.

Relacje z kolejnych 
wydarzeń, obok któ-
rych nie można przejść 
obojętnie, w następ-
nym numerze.

Więcej informa-
cji i zdjęć znajdą 
Państwo na stronie 
internetowej Naszej 
Szkoły: psprudnik.
strefa.pl. Zachęcamy 
do śledzenia wyda-
rzeń.

Opracowanie: 
Monika Tatka
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ROK 2015 W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Rok 2015 w naszej wspólnocie parafialnej

Zostali włączeni do Wspólnoty Kościoła ...
1. Mateusz Kacper Kajzar 
2. Anna Nina Gabzdyl 
3. Damian Aleksander Bierski 
4. Maciej Pierchała
5. Franciszek Szewczyk
6. Antoni Przemysław Rączka
7. Wiktor Jan Żyła 
8. Antonina Maria Hernik
9. Maja Maria Szulik
10. Witold Krystian Pilch
11. Patryk Wiktor Iskrzycki
12. Kajetan Mikołaj Kania
13. Marta Katarzyna Sikora
14. Lena Helena Żyła
15. Remigiusz Andrzej Solnicki
16. Adam Michał Foltyn
17. Tatiana Natasza Moskała
18. Bartosz Bolesław Świderek
19. Franciszek Mikołaj Mętel
20. Maya Julia Bogutzki 

21. Nina Hanna Gawlas 
22. Natalia Helena Wisełka 
23. Nikodem Józef Piekar 
24. Miłosz Jan Miklar
25. Jan Jakub Janko
26. Igor Krzysztof Stępniak
27. Oskar Artur Lebioda 
28. Amelia Krystyna Lebioda
29. Jakub Tadeusz Tomica
30. Julia Małgorzata Szarzec 
31. Patrycja Ewa Szarzec 
32. Dawid Paweł Majchrzak
33. Wiktoria Milena Gwizdoń
34. Emilia Marta Kuś
35. Laura Maria Locińska
36. Wiktoria Paulina Ociepka
37. Michał Daniel Chrapek
38. Zuzanna Urszula Smolorz
39. Mikołaj Piotr Czauderna
40. Hubert Adrian Wawrzyczek

Sakrament małżeństwa 
zawarli ...

1. Bernadeta Berek - Przemysław Strzępek
2. Klaudia Isztok - Krzysztof Dzięgiel 
3. Weronika Ochodek - Mateusz Klimczak 
4. Małgorzata Sikora - Paweł Marcinkiewicz  
5. Joanna Kuś - Adam Marks
6. Martyna Szypuła - Wojciech Wysłych
7. Weronika Staniek - Dominik Gągola
8. Dorota Gabzdyl - Damian Mleczko
9. Monika Wawrzyczek - Sebastian Jaworski
10. Kamila Kula - Tomasz Mucek

Odeszli do Domu Ojca ....
1. śp. Elżbieta Szczerba l. 89  
2. śp. Emil Kuchejda  l. 73 
3. śp. Maria Sufa   l. 82 
4. śp. Zofia Miletic  l. 96 
5. śp. Agnieszka Kuś   l. 88 
6. śp. Władysław Hanzel l. 78 
7. śp. Elżbieta Lose   l. 80 
8. śp. Karol Żyła   l. 90 
9. śp. Antoni Bujok  l. 88 
10. śp. Andrzej Warzecha l. 53 
11. śp. Jadwiga Małyjurek l. 81 
12. śp. Oliwier Zbijowski ......
13. śp. Antonina Stoszek l. 72
14. śp. Jadwiga Pala  l. 49
15. śp. Tadeusz Mitas  l. 81
16. śp. Krystyna Biegun l. 73
17. śp. Teresa Heczko - pogrzeb w Jaworzynce
18. śp. Helena Kubacka - pogrzeb w Siemianowicach
19. śp. Józef Kohut - pogrzeb w Jaworzynce
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W piątek, 1 stycznia - NOWY ROK - 2016 - Uro-

czystość Świętej 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. Również w tym dniu kończy się 
czas oktawy Narodzenia Pańskiego. 

2. W niedzielę, 3 stycznia o godz. 15.00 zapraszamy na 
- Koncert Kolęd - w wykonaniu zespołu muzyczne-
go - naszych organistów.  

3. W środę, 6 stycznia przypada Uroczystość Objawie-
nia Pańskiego. W całym Kościele jest to Dzień Mo-
dlitw dzieci i młodzieży w intencji misji. 
Msze św. o godz. 7.30 i 11.00 w kościele parafialnym 
oraz w Rudniku o 9.30. W tym dniu odbywa się po-
święcenie wody, kredy i kadzidła. Przypada również 
2 rocznica święceń biskupich oraz ingresu do kate-
dry Św. Mikołaja w Bielsku - Białej Księdza Bisku-
pa Ordynariusza Romana Pindla. Modlimy się w in-

tencjach naszego Pasterza oraz całej diecezji. W tym 
dniu odbędzie się także diecezjalne dziękczynienie 
za beatyfikację o. Michała Tomaszka, franciszkani-
na, który poniósł śmierć męczeńską podczas posługi 
misyjnej w Peru. 

4. W niedzielę, 10 stycznia przypada święto Chrztu 
Chrystusa, które kończy w liturgii okres Bożego Na-
rodzenia. 

5. Od poniedziałku, 18 stycznia w całym Kościele roz-
poczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

6. W niedzielę, 31 stycznia na sumie o godz. 11.00 - 
Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna dla rodziców 
i chrzestnych w piątek 29 stycznia po Mszy św. wie-
czornej. 
Również w niedzielę, 31 stycznia o godz. 14.30 
w naszym kościele parafialnym odbędzie się Gminny 
Koncert Kolęd.

DIABŁY LEWISA
Kim są? Przeciwieństwem aniołów. 

Kim jest ich przywódca i dyktator? 
Przeciwieństwem Michała Archanioła. 
- Broń nas w walce, a przeciw niego-
dziwości i zasadzkom złego ducha bądź 
nam obroną - modlimy  się po każdej 
mszy do patrona naszej parafii, Mi-
chała Archanioła. I dalej: - A Ty, książę 
wojska niebieskiego szatana i inne złe 
duchy, które na zgubę dusz ludzkich po 
tym świecie krążą, mocą bożą strąć do 
piekła”. Niegodziwość i zasadzki zasta-
wione przez złego ducha doskonale 
rozpracowuje C. S. Lewis w „Listach 
starego diabła do młodego”. Aż nie 
chce się wierzyć, ale od pierwszego 
wydania tej książki minęło już 75 lat!

Pomiędzy wierszami poznajemy historię młodego 
Anglika, powołanego do służby  podczas drugiej wojny 
światowej, uwikłanego w złe relacje z matką, wresz-
cie zakochanego w głęboko wierzącej dziewczynie. 
Na przykładzie chłopaka Lewis pokazuje strategię 
szatana, starego Krętacza, który instruuje swojego 
podopiecznego, jak doprowadza się ludzi do zguby. 
Pisze: „Jesteś tam po to, by go ogłupić” albo „Zaskocz 
go znienacka, w momencie, gdy będzie rzeczywiście 
ubogi w duchu i przemyć do jego świadomości tę wy-
nagradzającą refleksję: „Na Jowisza! Zaczynam być po-
korny”, a prawie natychmiast pojawi się pycha - pycha 

z własnej pokory. Jeśli spostrzeże w tym 
niebezpieczeństwo i będzie próbował 
stłumić  tę nową postać pychy, uczyń 
go dumnym z tej próby - i tak dalej”. 
Wspólnie ze swoim uczniem Krętacz 
stara się znaleźć w każdej sytuacji, w ja-
kiej znalazł się człowiek, rysę, szczelinę, 
skazę charakteru, poprzez którą będzie 
mógł się wślizgnąć. Okazją do tego jest 
na przykład wierność bohatera swojemu 
parafialnemu kościołowi, ale połączona 
z lekkim niezadowoleniem. „Czy zdajesz 
sobie sprawę - pisze Krętacz o uczęsz-
czaniu stale do tego samego kościoła - że 
o ile nie jest to przejaw obojętności, jest 
to rzecz bardzo zła? Na pewno wiesz, 
że gdy jakiegoś człowieka nie można 

uleczyć  z chodzenia do kościoła, to najlepiej wysłać go 
w sąsiednią okolicę, by póty szukał kościoła, który by 
mu „dogadzał”, aż stanie się wybrednym smakoszem 
i znawcą kościołów”.

Książka działa jak kubeł zimnej wody. Czytając ją 
dostrzega się metody, jakimi okręcani jesteśmy wokół 
diabelskiego palucha i... nie dostajemy nic. Na szczęści 
Bóg nie śpi. Stary Krętacz przyznaje: „Jeśli tylko czło-
wiek odwoła się do głównej kwatery Nieprzyjaciela, 
sytuacja jego prawie zawsze jest uratowana”. I tu 
pojawia się nadzieja, której u progu nowego roku tak 
bardzo potrzebujemy.

Krystyna Stoszek
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ROK 2015 W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Rok 2015 w naszej wspólnocie parafialnej
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1. Mateusz Kacper Kajzar 
2. Anna Nina Gabzdyl 
3. Damian Aleksander Bierski 
4. Maciej Pierchała
5. Franciszek Szewczyk
6. Antoni Przemysław Rączka
7. Wiktor Jan Żyła 
8. Antonina Maria Hernik
9. Maja Maria Szulik
10. Witold Krystian Pilch
11. Patryk Wiktor Iskrzycki
12. Kajetan Mikołaj Kania
13. Marta Katarzyna Sikora
14. Lena Helena Żyła
15. Remigiusz Andrzej Solnicki
16. Adam Michał Foltyn
17. Tatiana Natasza Moskała
18. Bartosz Bolesław Świderek
19. Franciszek Mikołaj Mętel
20. Maya Julia Bogutzki 

21. Nina Hanna Gawlas 
22. Natalia Helena Wisełka 
23. Nikodem Józef Piekar 
24. Miłosz Jan Miklar
25. Jan Jakub Janko
26. Igor Krzysztof Stępniak
27. Oskar Artur Lebioda 
28. Amelia Krystyna Lebioda
29. Jakub Tadeusz Tomica
30. Julia Małgorzata Szarzec 
31. Patrycja Ewa Szarzec 
32. Dawid Paweł Majchrzak
33. Wiktoria Milena Gwizdoń
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35. Laura Maria Locińska
36. Wiktoria Paulina Ociepka
37. Michał Daniel Chrapek
38. Zuzanna Urszula Smolorz
39. Mikołaj Piotr Czauderna
40. Hubert Adrian Wawrzyczek

Sakrament małżeństwa 
zawarli ...

1. Bernadeta Berek - Przemysław Strzępek
2. Klaudia Isztok - Krzysztof Dzięgiel 
3. Weronika Ochodek - Mateusz Klimczak 
4. Małgorzata Sikora - Paweł Marcinkiewicz  
5. Joanna Kuś - Adam Marks
6. Martyna Szypuła - Wojciech Wysłych
7. Weronika Staniek - Dominik Gągola
8. Dorota Gabzdyl - Damian Mleczko
9. Monika Wawrzyczek - Sebastian Jaworski
10. Kamila Kula - Tomasz Mucek
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2. śp. Emil Kuchejda  l. 73 
3. śp. Maria Sufa   l. 82 
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5. śp. Agnieszka Kuś   l. 88 
6. śp. Władysław Hanzel l. 78 
7. śp. Elżbieta Lose   l. 80 
8. śp. Karol Żyła   l. 90 
9. śp. Antoni Bujok  l. 88 
10. śp. Andrzej Warzecha l. 53 
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15. śp. Tadeusz Mitas  l. 81
16. śp. Krystyna Biegun l. 73
17. śp. Teresa Heczko - pogrzeb w Jaworzynce
18. śp. Helena Kubacka - pogrzeb w Siemianowicach
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 2. 

08. 01.2016 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Pawła, Jana i Marię Teper, Helenę 

Stolpa, Grzegorza Gil, ++ dziadków z obu stron.
17.00 Msza św. szkolna: Za + Krystynę Biegun - od Stefanii 

Kuczaj.  

09.01.2016 Sobota 
 8.00 Za + Krystynę Biegun - od rodzin Kamiński, Mołek, 

Dyjak, Handzel, Kąkol.
17.00 Za ++ Teresę Heczko w 1 rocznicę śmierci, męża  

Michała, ++ z rodzin Legierski i Heczko.

10.01.2016 NIEDZIELA  Święto Chrztu 
Chrystusa

 7.30 Do Miłosierdzia Bożego za + Jarosława Koczy  
w 11 rocznicę śmierci, ++ jego dziadków Józefa  
i Joannę Kula oraz Marię i Henryka Koczy; za domo-
stwo do Opatrzności Bożej. 

 9.30 Rudnik: Za ++ Jana, Monikę Matuszek, córkę Hele-
nę, zięcia Józefa, ++ z rodziny Matuszek; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ rodziców Justynę, Wiktora Stoszek, Annę, 
Alojzego Stoły, syna Wiktora, rodzeństwo, dziad-
ków z obu stron, ++ z rodzin Siekierka, Stoszek, Sto-
ły, Owczarzy, + Ks. Tadeusza Czerneckiego, siostrę  
Elżbietę; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Annę, Zofię i Pawła Żyła, ++ z rodziny.

11.01.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Jana Handzel w 17 rocznicę śmierci, + Alicję, 

++ z rodziny.
 2. 

12.01.2016 Wtorek
17.00  1. Za ++ Roberta Majętnego, rodziców, dusze  

w czyśćcu cierpiące.
 2. Za + Krystynę Biegun - od Jolanty i Czesława 

Wojciuch z Kamesznicy.

13.01.2016 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ Emilię, Franciszka Grzybek, synów, 

synową, zięciów, + Justyna Węglarzy, syna Józefa,  
++ z rodziny.

17.00 

14.01.2016 Czwartek
17.00 1. Za + Krystynę Biegun - od bratowej Jadwigi  

z mężem. 
 2. 

15.01.2016 Piątek 
16.00 Rudnik: Za + Antoninę Stoszek - od Otylii, Antoni-

ny i Eugeniusza z rodziną.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Michała, Pawła, Annę  

Legierski, ++ z rodzin Małyjurek, Polok, Legierski, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

16.01.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Genowefę, Wincentego Foltyn, rodziców  

01.01.2016 Piątek - NOWY ROK - Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 7.30 Za Parafian
 9.30 Rudnik: Za ++ Józefa, Zofię Machej, syna Bolesława, 

zięcia Stefana, Józefa, Annę Czepczor, synów Tade-
usza i Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Za ++ Franciszka Parchańskiego w 14 rocznicę 
śmierci, synów Emila i Franciszka, ++ z rodzin Par-
chański i Tomica. 

17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o zdrowie, pomoc i Bożą Opatrzność dla całej  
rodziny oraz o Pokój dla całego Świata za przyczyną 
Matki Bożej Królowej Pokoju.

02.01.2016 I Sobota Wspomnienie Świętych 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z 
Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła,

 8.00 Msza św. w intencji wynagradzającej zniewagi Nie-
pokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 Za ++ Helenę Goryczka w 1 rocznicę śmierci, bra-
ci Jana i Leopolda, bratową Eufemię, siostrę Annę  
i szwagra Kazimierza; za rodzinę do Opatrzności 
Bożej.

03.01.2016 II NIEDZIELA PO NARODZENIU 
PAŃSKIM

 7.30 Za ++ Elżbietę Machej, Alojzego i Ewę Pomper.
 9.30 Rudnik: Do Matki Bożej Licheńskiej z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 
35 urodzin Anny. 

11.00 

15.00 Koncert Kolęd
17.00 Za + Krystynę Biegun - od rodzin Stoły, Golasowska, 

Surmiak, Solnicki Franciszek.

04.01.2016  Poniedziałek
 8.00 1. 
 2. 

05.01.2016 Wtorek
17.00 1. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza,  

Stanisławę oraz + Ojca Ottona.
 2. Za ++ Józefa Kuchejdę, żonę Stefanię, syna Sta-

nisława wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin Kuchejda  
i Klimosz.

06.01.2016 Środa Uroczystość Objawienia 
Pańskiego

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

 9.30 Rudnik: Za ++ Otylię, Gustawa Wawrzyczek,  
Lidię Majkut, Helenę, Józefa Konopka; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Z podziękowaniem za łaskę powrotu do zdrowia,  
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej. 

07.01.2016 Czwartek
17.00 1. Za ++ Władysławę, Zdzisławę, Jana Ciesielskich, 

++ z rodzin Witczyk, Walica i Tengler. 

INTENCJE MSZALNE
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z obu stron, Lilę, Władysława Koszyk, Stanisława 
Duraj, Wiesława Choma, wszystkich ++ z rodziny.

17.00 Za + Stanisława Kuczaj - od córki Emilii.
21.00 Apel Jasnogórski

17.01.2016  II NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 

 9.30 Rudnik: Z okazji 40 rocznicy ślubu Anny i Mariana 
Czyżyckich z podziękowaniem za otrzymane łaski,  
z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata  
- od córek i wnuków.

11.00 Za ++ Marię Botorek, męża, braci, siostrę oraz Księ-
ży, którzy pracowali w naszej Parafii.

16.30 Nieszpory
17.00 Za + Jadwigę Pala - od sąsiadów Pławecki  

i Czauderna.

18.01.2016 Poniedziałek
 8.00 1.
 2.  

19.01.2016 Wtorek Wspomnienie Św. Józefa 
Sebastiana Pelczara, biskupa

17.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny oraz za 
wszystkich ++ z rodziny i ++ znajomych.

 2. Za + Krystynę Biegun - od szwagra Romana 
z żoną z Kamesznicy.

 20.01.2016 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ męża Zdzisława Werłos, rodziców, 

teściów; domostwo do Opatrzności Bożej. 
17.00 

21.01.2016 Czwartek Wspomnienie Św. 
Agnieszki, dziewicy i męczennicy

17.00 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki 
z okazji imienin. 

 2. Za ++ rodziców Szymona i Bronisławę oraz 
++ Mariana, Franciszkę, Leona, Stanisławę, Jolantę, 
Zdzisława, Krystynę, Ewę, Józefa, + Ks. Franciszka, 
+ Ks. Stanisława, wszystkich ++ krewnych i znajo-
mych. 

22.01.2016 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę, Wiktora Żyła, ich rodziców, 

zięcia Franciszka, Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę, 
Emila i Eugeniusza Jurgała, Zofię, Gabriela Machej; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Msza św. szkolna: Za + Emila Bijok, żonę Marię, 
synową Martę, brata Józefa, bratową Annę, siostrę 
Emilię, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Bijok 
i Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.01.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Edwarda Jurgałę w rocznicę śmierci, jego  

rodziców, ++ Tadeusza i Czesławę Kocur, ich synów 
Józefa i Mariana, ++ z rodziny.

17.00 Z okazji 40 urodzin Doroty i Jarosława z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu.

24.01.2016 III NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Helenę i Karola Smelik, Marię i Rudolfa Ga-

łuszka, Władysława Gałuszkę, ++ z rodzin Smelik, 
Gałuszka, Golasowski i Czendlik.

 9.30 Rudnik: Z okazji 60 urodzin Leszka i Krystyny z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej w dal-
szym życiu. 

11.00 W intencji Zofii z okazji 10 urodzin z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 
w dalszym życiu.

16.30 Nieszpory
17.00

25.01.2016 Poniedziałek Święto Nawrócenia 
Św. Pawła

 8.00 1.
 2.

26.01.2016 Wtorek Wspomnienie Świętych 
biskupów Tymoteusza i Tytusa

17.00 1. Za ++ Henryka i Wandę Kluz.
 2. 

27.01.2016 Środa Wspomnienie Bł. Jerzego 
Matulewicza, biskupa

16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Stefanię, Leona Siąkała, 
rodziców, rodzeństwo z obu stron, Stefanię, Emila 
Janota, syna Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 

28.01.2016 Czwartek Wspomnienie Św. 
Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora 
Kościoła

17.00 1. Za ++ Zofię, Jana Gremlik, + Władysława Żyłę 
oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.

 2. 

29.01.2016 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Borski, żonę Martę,  

rodziców z obu stron, ++ Księży, którzy pracowali  
w naszej Parafii.

17.00 Msza św. 6 - tyg.

30.01.2016 Sobota
 8.00 
17.00 Za ++ Franciszka Szczerbę, żonę Elżbietę, + Alek-

sandra Skórkiewicza; domostwo do Opatrzności  
Bożej. 

31.01.2016 IV NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Annę, Władysława Łapuszek, rodziców, ro-

dzeństwo, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Lidię Majkut w 2 rocznicę śmierci, 
rodziców Otylię i Gustawa, teściów Genowefę i Mie-
czysława.

 2. W intencji Otylii z okazji 95 urodzin.
11.00 1. Chrzty - Roczki
 2. Za ++ Anielę Ociepka, rodziców Annę, Francisz-

ka Gabzdyl, brata Erwina, siostrę Emilię, teściów 
Zuzannę, Helenę i Franciszka Ociepka, Marię Cho-
waniok, Emilię Wróbel.

14.30 Gminny Koncert Kolęd
17.00 Za ++ rodziców Rudolfa, Marię Chmiel, męża Wła-

dysława, ++ Annę, Walerię, Eugeniusza i  Klaudię, 
++ z rodziny.
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 2. 

08. 01.2016 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Pawła, Jana i Marię Teper, Helenę 

Stolpa, Grzegorza Gil, ++ dziadków z obu stron.
17.00 Msza św. szkolna: Za + Krystynę Biegun - od Stefanii 

Kuczaj.  

09.01.2016 Sobota 
 8.00 Za + Krystynę Biegun - od rodzin Kamiński, Mołek, 

Dyjak, Handzel, Kąkol.
17.00 Za ++ Teresę Heczko w 1 rocznicę śmierci, męża  

Michała, ++ z rodzin Legierski i Heczko.

10.01.2016 NIEDZIELA  Święto Chrztu 
Chrystusa

 7.30 Do Miłosierdzia Bożego za + Jarosława Koczy  
w 11 rocznicę śmierci, ++ jego dziadków Józefa  
i Joannę Kula oraz Marię i Henryka Koczy; za domo-
stwo do Opatrzności Bożej. 

 9.30 Rudnik: Za ++ Jana, Monikę Matuszek, córkę Hele-
nę, zięcia Józefa, ++ z rodziny Matuszek; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ rodziców Justynę, Wiktora Stoszek, Annę, 
Alojzego Stoły, syna Wiktora, rodzeństwo, dziad-
ków z obu stron, ++ z rodzin Siekierka, Stoszek, Sto-
ły, Owczarzy, + Ks. Tadeusza Czerneckiego, siostrę  
Elżbietę; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Annę, Zofię i Pawła Żyła, ++ z rodziny.

11.01.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Jana Handzel w 17 rocznicę śmierci, + Alicję, 

++ z rodziny.
 2. 

12.01.2016 Wtorek
17.00  1. Za ++ Roberta Majętnego, rodziców, dusze  

w czyśćcu cierpiące.
 2. Za + Krystynę Biegun - od Jolanty i Czesława 

Wojciuch z Kamesznicy.

13.01.2016 Środa 
16.00 Rudnik: Za ++ Emilię, Franciszka Grzybek, synów, 

synową, zięciów, + Justyna Węglarzy, syna Józefa,  
++ z rodziny.

17.00 

14.01.2016 Czwartek
17.00 1. Za + Krystynę Biegun - od bratowej Jadwigi  

z mężem. 
 2. 

15.01.2016 Piątek 
16.00 Rudnik: Za + Antoninę Stoszek - od Otylii, Antoni-

ny i Eugeniusza z rodziną.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Michała, Pawła, Annę  

Legierski, ++ z rodzin Małyjurek, Polok, Legierski, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

16.01.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Genowefę, Wincentego Foltyn, rodziców  

01.01.2016 Piątek - NOWY ROK - Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 7.30 Za Parafian
 9.30 Rudnik: Za ++ Józefa, Zofię Machej, syna Bolesława, 

zięcia Stefana, Józefa, Annę Czepczor, synów Tade-
usza i Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Za ++ Franciszka Parchańskiego w 14 rocznicę 
śmierci, synów Emila i Franciszka, ++ z rodzin Par-
chański i Tomica. 

17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o zdrowie, pomoc i Bożą Opatrzność dla całej  
rodziny oraz o Pokój dla całego Świata za przyczyną 
Matki Bożej Królowej Pokoju.

02.01.2016 I Sobota Wspomnienie Świętych 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z 
Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła,

 8.00 Msza św. w intencji wynagradzającej zniewagi Nie-
pokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 Za ++ Helenę Goryczka w 1 rocznicę śmierci, bra-
ci Jana i Leopolda, bratową Eufemię, siostrę Annę  
i szwagra Kazimierza; za rodzinę do Opatrzności 
Bożej.

03.01.2016 II NIEDZIELA PO NARODZENIU 
PAŃSKIM

 7.30 Za ++ Elżbietę Machej, Alojzego i Ewę Pomper.
 9.30 Rudnik: Do Matki Bożej Licheńskiej z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 
35 urodzin Anny. 

11.00 

15.00 Koncert Kolęd
17.00 Za + Krystynę Biegun - od rodzin Stoły, Golasowska, 

Surmiak, Solnicki Franciszek.

04.01.2016  Poniedziałek
 8.00 1. 
 2. 

05.01.2016 Wtorek
17.00 1. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza,  

Stanisławę oraz + Ojca Ottona.
 2. Za ++ Józefa Kuchejdę, żonę Stefanię, syna Sta-

nisława wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin Kuchejda  
i Klimosz.

06.01.2016 Środa Uroczystość Objawienia 
Pańskiego

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

 9.30 Rudnik: Za ++ Otylię, Gustawa Wawrzyczek,  
Lidię Majkut, Helenę, Józefa Konopka; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Z podziękowaniem za łaskę powrotu do zdrowia,  
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej. 

07.01.2016 Czwartek
17.00 1. Za ++ Władysławę, Zdzisławę, Jana Ciesielskich, 

++ z rodzin Witczyk, Walica i Tengler. 

INTENCJE MSZALNE
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –    piątek - 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
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 

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

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

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

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

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

Odwiedziny Chorych – - w I Sobotę tj.  
6 lutego od godz. 9.00

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

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.01. 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

10.01. Święto Chrztu Pańskiego
19.01. Wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, 

biskupa
21.01. Wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy  

i męczennicy
 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

08. I.  - Łubowiec  - piątek 
 ul. Ogrodowa 8, 6;     ul. Długa 80, 86, 88;         
 ul. Polna 4
15. I. -  Łubowiec  - piątek
 ul. Pilotów  11, 15, 17, 25, 28
23. I. -  Łubowiec  -  sobota
 ul. Pilotów 6, 10, 16 
 ul. Słoneczna 1c, 3, 4
29. I.  -  Łubowiec  -  piątek
   ul. Słoneczna  6, 7, 9, 11, 18, 26

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 stycznia (tj. piątek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –    piątek - 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
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 

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

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

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

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

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

Odwiedziny Chorych – - w I Sobotę tj.  
6 lutego od godz. 9.00

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

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.01. 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

10.01. Święto Chrztu Pańskiego
19.01. Wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, 

biskupa
21.01. Wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy  

i męczennicy
 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

08. I.  - Łubowiec  - piątek 
 ul. Ogrodowa 8, 6;     ul. Długa 80, 86, 88;         
 ul. Polna 4
15. I. -  Łubowiec  - piątek
 ul. Pilotów  11, 15, 17, 25, 28
23. I. -  Łubowiec  -  sobota
 ul. Pilotów 6, 10, 16 
 ul. Słoneczna 1c, 3, 4
29. I.  -  Łubowiec  -  piątek
   ul. Słoneczna  6, 7, 9, 11, 18, 26

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 stycznia (tj. piątek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału




