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OBJAWIENIE PAŃSKIE

Objawienie Pańskie
Święto Trzech Króli jest 

jednym z najstarszych świąt  
w Kościele. Nazywane także 
Epifanią (gr. objawienie) jest 
obchodzone 6 stycznia. Ma na 
celu upamiętnienie trzech wy-
darzeń, w których Bóg w szcze-
gólny sposób objawił się światu 
w Chrystusie. Pokłon Mędrców 
ze Wschodu, którzy oddali cześć 
Nowonarodzonemu oznacza  
objawienie  poganom. 

Pytania do Józefa 
O Józefie, ile czasu już idziecie
Przez zamknięte dla Was miasto, przez Betlejem
Ma narodzić się niedługo Wasze Dziecię
Czy na wolne miejsce jeszcze masz nadzieję?

O Józefie, Świętej Pannie poślubiony,
Co Bożego Syna masz być Opiekunem,
Szukający dla Nich miejsca z każdej strony 
Czy Was dzisiaj ktoś przygarnie w takim tłumie? 

Maria siedzi wędrowaniem już zmęczona
Na osiołku z Dzieciąteczkiem w swoim łonie
Wierząc, że jesteście w Bożych wciąż Ramionach
O Józefie, czy dasz radę ulżyć Żonie?

Wszędzie ciasno i gospody już zajęte,
Nikt przed Wami drzwi do domu nie otwiera,
Więc w stajence się urodzi Dziecię Święte,
O Józefie... Co uczynić możesz teraz?

Tam złożycie Je na sianie w starym żłobie, 
Tam ujrzycie pokłon owiec i pasterzy,
Tam swój wielki pałac Bóg upatrzył sobie
O Józefie... Jego znajdzie ten, kto Wierzy...

Justyna Cyrzyk

Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza objawienie na-
rodowi wybranemu, a cud w Kanie był epifanią wobec 
uczniów. Pierwsze wydarzenie, w więc pokłon Trzech 
Króli ze wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany 
w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1–12). Trzej 
królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli 
gwiazdę – znak narodzin Króla. Ich imiona mają różne 
znaczenia i można powiedzieć, że łączą się z darami, 
które ofiarowali Jezusowi.   Kacper – pochodzi z języka 
perskiego od słowa gizbar i oznaczała funkcję osoby 
przechowującej skarbonę, stróża skarbca, skarbnika. 
Być może to mędrzec o tym imieniu przyniósł Jezusowi 
w darze złoto. Kolejne imię Mędrca – Melchior pochodzi 
prawdopodobnie od języka semickiego, a składa się 
z dwóch słów hebrajskich: melech (król) i or (światło). 
Być może to Melchior, sławiący swym imieniem Boga 
Króla, przyniósł Chrystusowi w darze królewską mirrę. 
Ostatni Mędrzec – Baltazar to z kolei imię pochodzenia 
babilońskiego, wywodzi się od Bel-szar-usur, które 
oznacza „Niech Bel chroni króla”. Bel to babiloński 
odpowiednik Baala – semickie bóstwo, które pojawia 
się w Biblii. Możliwe, że to mędrzec Baltazar – niech 
Bóg chroni Króla! – przyniósł małemu Królowi w darze 
kadzidło. Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. 
Oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypły-
wającą z połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską 
(kadzidło). Dlatego wyobrażają one samego Zbawiciela.

W kościołach poświęca się te dary oraz kredę prze-
znaczoną do oznaczenia drzwi domów inicjałami trzech 
Mędrców i datą roku. Inicjały K+M+B a raczej C+ M+B  
przyjęły się jako symbole imion Trzech Króli. Tak 
naprawdę jest to skrót od łacińskiego pochodzenie: 
Christus mansionem benedicat i oznacza „Niech Chrystus 
Błogosławi ten dom”.

ks. Proboszcz
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POCIECHA W OBIETNICY PRZYSZŁEJ NIEŚMIERTELNOŚCI

Pociecha w obietnicy  
przyszłej nieśmiertelności

Miniony rok obfitował w wydarzenia zarówno radosne jak i bolesne. Byliśmy 
świadkami odejść z tego świata wielu parafian, zawsze nieoczekiwanych i często 
niespodziewanych. 

Najbardziej jednak zapamiętamy śp. Karola jako 
człowieka modlitwy. Do rzadkości należały  modlitwy 
wspólnotowe w kościele parafialnym i kaplicy rudnic-
kiej, w których On nie uczestniczyłby. Chętnie łączył 
modlitwę z pielgrzymowaniem. Na pewno nie potrafię 
wymienić wszystkich sanktuariów, do których On piel-
grzymował: Turza Śląska, Kończyce Małe, Pierściec, 
Kaplicówka, Kalna. Uczestniczył w zorganizowanych 
pielgrzymkach, licznych czuwaniach modlitewnych 
i dniach skupienia.

W pierwszą niedzielę grudniową i zarazem pierwszą 
Adwentu rano, dzwon na wieży naszego kościoła oznajmił 
znów odejście kogoś. Ludzie powtarzali: znów pogrzeb! 
Umarła – śp. Krystyna, Żona i Matka dwóch Chłopców 
– naszych zdolnych ministrantów. Zgon ten, również 
niespodziewany Kobiety całym sercem poświęcającej 
się Rodzinie i parafii, napełnił nas wielkim smutkiem. 
W życiu naszego Kościoła była osobą autentycznie re-
ligijną, zaangażowaną w grupach modlitewnych, a przy 
tym skromną i cichą, w życiu zaś rodzinnym – prawdziwą 
miłosierną Samarytanką. Kilka lat temu przyjęła propozycję 
ks. Proboszcza współredagowania Anioła Kończyckiego. 
Odbyte przez śp. Krystynę wyższe studia i późniejsza 
publicystyka w gazecie regionalnej, sprawiły, że w naszej 
gazetce mogły się ukazać liczne, jak na krótki czas, chętnie 
czytane artykuły o tematyce różnorodnej – historycznej, 
regionalnej, społeczno-obyczajowej, zawsze też zabarwionej 
motywami religijnymi. Ostatnie Jej dwa artykuły dotarły 
do naszych rąk nazajutrz po Jej śmierci.

Na pewno są tacy, co pytają: Dlaczego? Dlaczego w tak 
młodym wieku, kiedy była potrzebna? Dlaczego – kiedy 
świadczyła bezinteresownie tyle dobra Bóg ją powołał? 
Nie powinniśmy stawiać Bogu takich pytań i burzyć 
Jego planów. Wierzymy, że życie ma sens i cierpienie, 
a także śmierć mają sens. Tego uczy nas Jezus przez 
naukę Kościoła. Cała historia zbawienia świata nas tego 
uczy. Zresztą – przeczytajmy uważnie tytuł niniejsze-
go wspomnienia i przemyślmy go dogłębnie. Został on 
zaczerpnięty z dokumentu Kościoła – z prefacji, jaką 
kapłan śpiewa w każdej liturgii pogrzebowej. Zacytuję 
całą myśl tam zawartą: „Choć nas zasmuca nieunikniona 
konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy 
przyszłej nieśmiertelności.”

Módlmy się za tych, którzy przeżywają smutek i spę-
dzili te święta w żałobie po stracie najbliższych osób, by 
Bóg natchnął ich nadzieją płynącą z wiary.

Józef

Chcę przywołać wspomnienie odejścia od nas trojga 
Parafian, którzy w życiu religijnym naszego Kościoła za-
znaczyli się szczególnie wyraziście. Dlatego właśnie Ich 
brak odczuliśmy i będziemy odczuwać dotkliwie.

Ledwie co rozpoczął się październik, w pierwszą so-
botę miesiąca różańcowego poprzedzającą wspomnienie 
Matki Bożej Różańcowej, doszła do nas smutna wiado-
mość o odejściu Mamy naszego ks. Proboszcza, kanonika 
Andrzeja – śp. Otylii.

Nasuwa mi się taka oto myśl: Młody człowiek, prędzej 
czy później usłyszy głos Bożego powołania. Czy pójdzie 
za tym głosem? Ogromna rola w budzeniu powołań (nie 
tylko kapłańskich) przypada rodzicom, szczególnie matce, 
której bliskość dziecka jest naturalna. W prostocie ser-
ca śp. Otylii, Jej niezwykłej skromności, w umiłowaniu 
modlitwy, kształtowało się powołanie do Kapłaństwa Jej 
Syna. Wiele dziś przeszkód i pułapek stoi na drodze wy-
chowania dzieci, a tym większe trudy trzeba pokonywać, 
by wychować dziecko na kapłana. Wszystko jest Łaską, 
ale o nią prosić Boga trzeba i o tę Łaskę prosiła zawsze 
śp. Mama ks. Andrzeja. Zawód pedagoga, któremu się 
poświęciła był również z inicjatywy Bożego powołania. 
Znana była nam wszystkim, obecna na wszystkich na-
bożeństwach liturgicznych i pozaliturgicznych; zawsze 
bardzo skupiona i rozmodlona. 

„Miarą życia człowieka jest lat siedemdziesiąt, osiem-
dziesiąt – gdy jesteśmy mocni” – mówi  Pismo Święte. 
Zmarła Mama, śp. Otylia, była mocna – wiarą, nadzieją, 
miłością i ufną modlitwą.

Ostatnie tygodnie życia spędziła w oddaleniu od nas, 
ale w otoczeniu dobrych i miłosiernych ludzi – cierpiąc. 
Będzie Jej brakowało ks. Andrzejowi, a także nam – Jej 
życzliwego uśmiechu i pogodnego słowa.

W miesiącu modlitwy za zmarłych, w niedzielne późne 
popołudnie, rudniczan i kończan obiegła smutna wiado-
mość o nagłej śmierci śp. Karola, mieszkańca Rudnika, 
człowieka poświęcającego się bez reszty pracom gospo-
darskim na ziemi Jego ojców, na łonie natury. Jeszcze 
parę godzin przed tym tragicznym wydarzeniem widzieli 
Go rudniczanie na Eucharystii w kaplicy. Do końca był 
człowiekiem o pogodnym usposobieniu i pełnym humoru.

Moje osobiste z Nim spotkanie miało miejsce po wie-
czornej Mszy św. i różańcu za zmarłych na przykościelnym 
cmentarzu. On i ja usiłowaliśmy zgasić znicz na jednym 
z grobów. Nie udało się zgasić mimo intensywnego dmu-
chania, gdyż była to – jak się okazało – imitacja płomienia 
w zniczu zasilanym baterią. Po kilku dniach ten „płomyk” 
na pewno zgasł – tak jak gaśnie nasze życie – wtedy i tak, 
jak chce tego Bóg.
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JAK PRZEŻYWALIŚMY PRZYGOTOWANIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W RUDNIKU 

„W ręce Boże złożyłem…”
Biskup Michał Kozal został aresztowany przez gestapo 7 listopada 1939 roku we Włocławku. Jego 

droga krzyżowa przez więzienia i obozy zakończyła się w Dachau 26 stycznia 1943 roku. „Od przegra-
nej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga” 
– mówił.

Przyszły biskup pochodził z chłopskiej rodziny, uro-
dził się 25 września 1893 roku, w Nowym Folwarku 
pod Krotoszynem w Wielkopolsce. Był cichy i zamknięty 
w sobie, ale niezwykle pracowity i nawet uprzedzeni do 
Polaków niemieccy nauczyciele wystawiali mu w szkole 
najlepsze oceny. W 1914 roku wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Poznaniu i po czterech latach otrzymał 

święcenia kapłańskie w Gnieźnie. Nie mógł podjąć dalszych 
studiów, gdyż po nagłej śmierci ojca musiał zapewnić 
utrzymanie matce i siostrze. Jako młody wikary wyróż-
niał się gorliwością w podejmowanych duszpasterskich 
obowiązkach: prowadził katechizację, spowiadał po wiele 
godzin, wygłaszał piękne kazania, pomagał potrzebującym 
i dużo się modlił.

Jak przeżywaliśmy przygotowania 
Świąt Bożego Narodzenia w Rudniku 

Ten czas szczególny, czas w którym człowiek uświada-
mia sobie wielką miłość Boga. To czas kiedy oczekujemy 
na najważniejsze zdarzenie w historii człowieka – Boże 
Narodzenie. Tegoroczny Adwent jest dla społeczności 
Rudnika szczególny, ponieważ mamy u siebie, w Kaplicy 
imienia Maryji, o 7.00 rano Msze Święte Roratnie, na 
które z lampionami dzielnie chodzą małe dzieci z naszej 
szkoły, wraz z wychowawcami, rodzicami i dziadkami. 
Staramy się aby czas Adwentu był dla nas czasem większej 
modlitwy, zadumy, czasem, w którym uczynimy jakieś 
postanowienie adwentowe, czasem który przybliży każ-
dego z nas do Chrystusa.

W naszej Szkole wiele się dzieje, było święto dyni 
i jarzębiny, święto kredki i Andrzejki. Dzieci brały udział 
w konkursach plastycznych, a także, dzięki pomocy wie-
lu życzliwych nam ludzi, udało się zorganizować ak-
cję rozświetlenia choinki w centrum naszego sołectwa, 
6 grudnia o godz. 18.00. Wtedy też zaszczycił nas swą 
obecnością Święty Mikołaj, który przyniósł dzieciom 
wspaniałe prezenty. Radości było co niemiara. 11 grudnia 
br. uczniowie I klasy: Maja i Błażej brali udział w Mię-
dzygminnym Świątecznym Konkursie Recytatorskim pt. 
„OTO NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL” w Hażlachu, gdzie 
zaprezentowali piękne wiersze. Wszyscy jesteśmy z nich 
bardzo dumni. Teraz wszyscy przygotowujemy się już po-
woli do Jasełek, które tradycyjnie 
wystawiane będą 6 stycznia 2019 
roku, po Mszy Świętej w Rudniku. 
Serdecznie zapraszamy.

W naszej, polskiej tradycji Boże 
Narodzenie to święta radosne, ser-
deczne i rodzinne. 

Ten szczególny czas w rodzinnym domu zawsze koja-
rzy nam się z choinką, kiedyś przystrajaną tylko jabłkami 
i domowymi łakociami, obrywanymi ukradkiem przez 
dzieci. To właśnie te najmłodsze dzieci najpełniej prze-
żywają święta – bo to dni dobroci, miłości i wzajemnej 
życzliwości. Panuje niezwykła atmosfera naznaczona 
obecnością rodziców, dzieci, dziadków, cioć i wujków 
oraz dalszej rodziny. No i ta zielona, pachnąca choinka, 
symbol obfitości darów Nieba, bogactwa i różnorodności 
łask Bożych.

Życzymy wszystkim, by tegoroczne święta Bożego 
Narodzenia były piękne, szczęśliwe i udane, byśmy umieli 
się nimi cieszyć, tak jak chciałby tego Jezus narodzony 
w żłobie.
Życzymy Wam: 

Nadziei – by nie opuszczała,  
radości – by rozweselała,  
miłości – by obrodziła, 
dobroci – by zawsze była …

Niech słowa wiersza będą życzeniami dla wszystkich 
– tych małych i tych dużych!

A gdy zabłyśnie gwiazda w błękitnej dalekości. 
Będziemy z sobą dzielić Opłatek – chleb Miłości. 

(...)
Ty, któryś jest Miłością i Sercem tego świata, 

Zagarnij serca nasze i w Imię Swoje zbrataj.
Niechaj zamilkną swary, zawiści, ludzkie złości. 

Noc święta, wigilijna… Dzielmy – CHLEB MIŁOŚCI.

Katarzyna Czendlik
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„W RĘCE BOŻE ZŁOŻYŁEM…”

W 1927 roku kardynał August Hlond mianował go 
ojcem duchownym Seminarium w Gnieźnie, a dwa lata 
później jego rektorem. Alumni powszechnie uważali 
go za świętego męża. Pozostał z nimi do sierpnia 1939 
roku, kiedy to Pius XI, (który już wcześniej w 1933 roku 
wyróżnił go tytułem szambelana papieskiego) mianował 
go biskupem pomocniczym Diecezji Włocławskiej.  Po 
wybuchu wojny, we wrześniu 1939 roku, nie opuścił 
swojej diecezji dając przykład poświęcenia i odwagi innym 
duchownym oraz wiernym. 

„Biskup na klęczkach”
Po aresztowaniu przez gestapo, w listopadzie 1939 

roku, najpierw wraz z alumnami seminarium i kapłanami 
zamknięto go w więzieniu we Włocławku, a potem od 
stycznia 1940 do 3 kwietnia 1941 roku był internowa-
ny w klasztorze księży salezjanów w Lądzie nad Wartą. 
Tam wzbudził w swym sercu intencję oddania życia za 
wolność Kościoła i Ojczyzny. Współwięźniowie nazywali 
go „biskupem na klęczkach” z powodu jego wielogodzin-
nych modlitw. Mimo ciągłych szykan ze strony Niemców 
kapłani i klerycy prowadzili nabożeństwa a nawet zajęcia 
seminaryjne. Biskup Kozal był przewodnikiem i opiekunem 
duchowym wszystkich więzionych. Z pełnym oddaniem 
Bogu, tylko Jemu zawierzył swój los i był zdecydowany 
ponieść każdą ofiarę: „Bo jak nie ulękłem się bomb i poci-
sków, a potem innych rzeczy, tak i teraz dobrowolnie nie 
pójdę. W ręce Boże złożyłem losy swojego życia i z tym 
bardzo mi dobrze”.

We wrześniu 1940 roku większość więźniów z Lądu 
wywieziono do obozu koncentracyjnego. Pozostawiono 
tylko dziewięciu: biskupa Kozala, siedmiu kapłanów 
i jednego diakona. Klasztor został zajęty przez żołnierzy 
niemieckich, którzy z upodobaniem pastwili się nad du-
chownymi. Jeden z księży, wyczerpany psychicznie zmarł 
w grudniu.  Cztery miesiące później, 3 kwietnia 1941 roku 
wszystkich przewieziono do obozu w Inowrocławiu. Przy 
wychodzeniu z ciężarówki, biskup Kozal został dotkliwie 
pobity za to, że nosił piuskę. Już następnego dnia w czasie 
przesłuchania komendant obozu znów zranił Biskupa 
i zabrał mu krzyż, pierścień biskupi oraz piuskę. Kazał 
mu też biegać, czołgać się w błocie a przy tym śpiewać 
niemieckie piosenki.  Nie był to ostatni obóz duchownego. 
W Wielkim Tygodniu, z środy na czwartek przeniesiono 
go do Poznania, a następnie do Berlina, Halle, Weimaru, 
Norymbergi i w końcu, do ostatniego miejsca pobytu, 
obozu koncentracyjnego w Dachau.      

„Poza nawiasem życia”
Biskup i tym razem został pobity, odebrano mu 

wszystkie rzeczy osobiste, sfotografowano, przebrano 
w obozowy pasiak. Odtąd był już tylko numerem 24544, 
osadzonym w bloku 28. Nowych więźniów przywitano 
słowami: „Społeczeństwo niemieckie wyparło się was, 
postawiło was poza nawiasem życia. Jesteście w Dachau, 
gdzie najmłodszy rekrut będzie waszym przełożonym 
i to jemu musicie oddawać honory wojskowe. Jesteście 
w Dachau – skąd się nie wychodzi”. Polski tłumacz, Jan 
Domagała, chcąc dodać więźniom otuchy ostatnie zdanie 
przetłumaczył: „Jesteście w Dachau, skąd można wyjść. 

Trzymać się”. Biskup Kozal znał dobrze język niemiecki 
i zrozumiał przemówienie tak jak ono brzmiało. W obo-
zie biskup musiał wykonywać ciężkie prace i znosić 
szczególne upokorzenia, których mu nie szczędzono wie-
dząc, że jest hierarchą. Przyjmował wszystkie cierpienia 
w milczeniu i bez żadnej skargi. Nigdy nie przestawał się 
modlić szczególnie za współwięźniów. Podnosił ich na 
duchu, otaczał opieką i dzielił się z nimi ostatnią krom-
ką chleba. Do swych wychowanków mówił: „Pamiętacie 
nasze piątkowe drogi krzyżowe. Tam wam przewodziłem 
w sutannie, w komży i stule. Dziś tu przewodniczę wam 
w pasiaku. To cała różnica. Trzeba byśmy to specjalnie 
przeżyli. Bóg ma specjalne zamiary”. Dobrowolnie przyjął 
ofiarę za Kościół i Ojczyznę i wiedział, że odda za to życie. 
Stolica Apostolska czyniła starania o uwolnienie biskupa 
Kozala, ale bezskutecznie. Niemcy stwierdzali, że: „prowa-
dził aktywną politykę antyniemiecką, co jest wyraźnym 
powodem, aby go umieścić w obozie koncentracyjnym”. 

W drugą rocznicę przyjęcia sakry biskupiej, 13 sierpnia 
1941 roku odprawił w obozie Mszę św. Więźniom udało 
się uzyskać na nią pozwolenie u władz. Była to pierwsza 
Eucharystia po wielu miesiącach, ale i ostatnia w życiu 
księdza Biskupa. W styczniu 1943 roku ciężko pobity 
w głowę, zachorował na zapalenie ucha, a wkrótce po-
tem na tyfus. Zupełnie wycieńczonego przeniesiono go 
na osobny „rewir” skąd już nie wrócił. 26 stycznia 1943 
roku został zabity zastrzykiem z fenolu. Współwięźniom 
nie udało się uratować jego ciała, które zostało spalone 
w krematorium. Po wojnie zaczęto zabiegać o wyniesienie 
męczennika na ołtarze. Jego beatyfikacji dokonał Ojciec 
Święty Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy świętej 
14 czerwca 1987 roku w Warszawie przed Pałacem Kultury 
i Nauki - zamykającej II Krajowy Kongres Eucharystyczny. 

Joanna Wieliczka-Szarkowa
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ŚWIĘTOWANIE Z KALENDARZEM

Świętowanie z kalendarzem
poprzedzającą Adwent w listo-
padzie – Uroczystość Chrystusa 
Króla. Uroczystość Bożego Ciała przypada na czwartek, 
a Najświętszego Serca Jezusa – na piątek – ale daty tych 
uroczystości są zmienne, zależne od Wielkanocy.

W tym miejscu warto też wspomnieć o świętach 
nakazanych, tzn takich w które katolik ma obowiązek 
uczestniczenia we Mszy św. i powstrzymania się od wy-
konywania prac niekoniecznych.  Świętami nakazanymi 
przez Kościół są wg Katechizmu wszystkie niedziele roku 
oraz sześć uroczystości, mianowicie: Boże Narodzenie, 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), Objawienie 
Pańskie – Trzech Króli, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP 
i Wszystkich Świętych.

Wszystkie uroczystości Kościół obchodzi w atmosferze 
radości, toteż, jeśli któreś z nich przypadnie w piątek, 
wierni nie muszą przestrzegać praktyk wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych.

Niższą od uroczystości rangę mają święta, których 
liczba – jeśli dobrze policzyłem – sięga ok. trzydziestu. 
Dwa spośród świąt są nierozłącznie związane z niedzielą 
tj. Święto Świętej Rodziny (niedziela w oktawie Bożego 
Narodzenia) i święto Chrztu Pańskiego (niedziela po 
uroczystości Trzech Króli). Możemy tu wyróżnić święta 
związane z tajemnicami życia Chrystusa, np. Ofiarowanie 
Pańskie, Przemienienie Pańskie czy Podwyższenia Krzyża. 
Są też święta maryjne, np. Maryi Matki Kościoła, Naro-
dzenie NMP i inne. Dużo jest świąt, w których oddajemy 
cześć świętym apostołom, ewangelistom. 

W czasie liturgii mszalnej w święto, w Liturgii słowa, 
zawsze są 2 czytania, obowiązkowy jest śpiew hymnu Glo-
ria, lecz recytacja Credo nie jest obowiązkowa. W święto 
przypadające w piątek, obowiązuje nas wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych.

Odrębny temat w obchodach roku liturgicznego, dosyć 
obszerny, dotyczyłby wspomnień. Im chciałbym poświęcić 
nieco miejsca w którymś z następnych artykułów.

Kalendarz liturgiczny nie jest czymś stałym. On rozwi-
jał się powoli i zmieniał na przestrzeni dwóch tysiącleci. 
Z biegiem lat uzbierało się tyle świętych dni w roku, 
że z niedzielami stanowiły one niemal jedną trzecią 
kalendarza (np. święta: Bożego Narodzenia i Zesłanie 
Ducha Świętego obchodzono trzy dni, święta wielkanoc-
ne, prawie tydzień). Nakazanymi były święta wszystkich 
Apostołów, wiele świąt Matki Bożej, świętych patronów 
lokalnych oraz patronów zakonów. W ciągu ostatnich 
wieków zaczęto liczbę świąt ograniczać. Pierwszy spis 
nakazanych świąt przez Kościół wydany został w 1642 r. 
za papieża Urbana VIII. Oprócz niedziel figuruje w nim 
jeszcze 36 świąt nakazanych.

Jak wspomniałem przedtem, dzisiaj świętami naka-
zanymi są wszystkie niedziele i 6 uroczystości. Jest to 
minimum dla każdego, zdrowego katolika. Gdybym się 
ograniczył tylko do tego minimum, to powinienem mieć 
obawę grzechu zaniedbania.

Józef

Kalendarz w każdym domu jest nieodzowny. Długa 
lista i – wydawać by się mogło – monotonna, a jednak 
czarny druczek co siedem dni przedziela czerwony – to 
niedziela i ważniejsze święta. Jakże szare i beznadziejne 
byłoby ludzkie życie bez tych czerwonych wstawek w ka-
lendarzu? Są to dni świętowania, modlitwy, odprężenia, 
zadumy i spotkań. Na te dni z radością czekamy. 

W każdej kulturze istniały jakieś kalendarze. Lata 
liczono od jakiegoś, uznawanego za ważne, wydarzenia. 
Izraelici za takie wydarzenie uznawali stworzenie świata 
i nadal liczą lata od tego faktu. Starożytni Grecy liczyli 
czas od pierwszej olimpiady, która miała miejsce, wg 
naszej rachuby, w r. 776 przed Chrystusem. Starożytni 
Rzymianie z kolei liczyli czas od założenia Rzymu, co 
nastąpiło wg naszej rachuby w r. 753 przed Chrystusem. 
W naszej, chrześcijańskiej rachubie narodzenie Chrystusa 
zostało uznane za najważniejsze wydarzenie w dziejach 
całego świata.

Świętowanie jest tak dawne jak ludzkość. Człowiek 
potrzebował i potrzebuje święta, aby czynić dobro, wyra-
żać swoje przeżycia i tworzyć wspólnotę z innymi. Różni 
myśliciele różnie definiowali pojęcie święta. Zacytuję 
jedynie dwóch: Filozof Pieper rozumiał święto jako afir-
mację świata, całej rzeczywistości, w tym także samego 
siebie. Z kolei św. Jan Chryzostom istotę święta tak ujął: 
„Tam jest święto, gdzie raduje się miłość.”

Różne mamy w domach kalendarze, ale ja dziś pragnę 
się skupić na kalendarzu liturgicznym. Zresztą, w każ-
dym numerze Anioła Kończyckiego, na stronach 12-13 
ks. Proboszcz zamieszcza intencję mszalne, a na s. 14 
– liturgiczne obchody miesiąca. Od tych stron wielu Czy-
telników rozpoczyna lekturę gazetki. Zachęcałbym, aby 
nie poprzestawać, ale sięgnąć do artykułów, w których 
każdy – myślę – coś dla siebie znajdzie.

Czytając dział „Intencje mszalne” zauważamy przy 
niektórych dniach tytuł „Uroczystość”, przy innych dniach 
- „Święto”, jeszcze przy innych - „Wspomnienie”. Nasuwać 
się może pytanie: czy uroczystość, a święto to nie to 
samo? Jeśli nie są te dwa słowa równoznaczne, to jaka 
jest między nimi różnica? Podobne pytanie wysłała do 
tygodnika „Źródło” pewna czytelniczka. Ksiądz odpowie-
dzialny za rubrykę „Rady duszpasterza” odpowiedział. 
Pozwolę sobie streścić tę odpowiedź i uzupełnić o inne 
dane, pochodzące z innych opracowań. 

Najwyższą rangę w Roku Liturgicznym mają Uroczy-
stości, których ogólna liczba jest bliska 30. Obchody tych 
uroczystych dni, podobnie jak niedziel, zaczynają się dnia 
poprzedniego wieczorem. W czasie liturgii eucharystycznej 
uroczystości śpiewany jest hymn Gloria, w Liturgii Słowa 
znajdujemy trzy czytania. Na zakończenie Liturgii Słowa 
recytuje się obowiązkowo Credo. Niektóre z nich przypa-
dają zawsze w niedzielę, mianowicie: Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Święte-
go i Trójcy Przenajświętszej. Warto też odnotować, że 
w ostatnią niedzielę października obchodzimy uroczystość 
rocznicy poświęcenia kościoła własnego, a w niedzielę 
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JAK TO U NAS W RUDNIKU

Apostolstwo na Czarnym Lądzie
Żywy kościół 
W Shiratii świętowaliśmy prawie cztery dni uczestni-

cząc w wielu uroczystościach pod przewodnictwem ks. bp. 
Michaela Msonganzila z diecezji Musoma. Uczestniczyliśmy 
nie tylko w konsekracji Kościoła, w której wzięło udział 
wielu kapłanów z pobliskich polskich misji i miejscowych 
kapłanów z dalszych i bliższych parafii, Sióstr Zakonnych 
z różnych Zgromadzeń nie tylko z Tanzanii, ale z Kenii, 
Zambii, Ugandy a nawet Kanady. Uczestniczyliśmy także 
w uroczystościach związanych z przyjmowaniem Pierwszej 
Komunii Świętej przez 60-cioro dzieci, sakramencie Chrztu 
świętego sporej liczby dzieci, w zawieraniu sakramentu 
małżeństwa czterech par oraz w sakramencie bierzmo-

wania. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania ponad 
340 - osobowej grupie dzieci i młodzieży. Msze św. wraz 
z obrzędami trwały codziennie blisko cztery godziny. Wy-
pełniona po brzegi piękna świątynia, odświętnie ubrani 
parafianie, dzieci i młodzież, tętniła entuzjazmem wiary. 
Sercem uwielbiali Boga, wyśpiewywali hymny dziękczy-
nienia, składali dary z tego co mieli. Dołączyliśmy też 
z darami: kielichem i obrazem z wizerunkiem Matki Bożej 
Pompejańskiej - Królowej Różańca Świętego, obrazem 
z wizerunkiem sł. Bożego Juliusa Nyerere . Ozdobą świątyni 
były dzieci, a wśród nich liczna grupa sierot i półsierot na 
czele z maleńkim chyba dwuletnim Konradem i ich oddaną 
im Wielką Mamą Terezą. Modlitwa i ich śpiew brzmiał jak 

dokończenie artykułu 

Powszechna  Szkoła Podstawowa w Rudniku

Jak to u nas w Rudniku 
Miniony rok obfity był w wydarzenia Rudnickie. Wydawać by się mogło, że końcówka roku z uderzyła 

w nas ze zdwojoną siłą. Wielu wspaniałych ludzi odeszło, co pogrążyło nas w bólu. 

na etapie tworzenia, zapraszamy więc mieszkańców do 
uczestnictwa. Najbliższe spotkanie odbędzie się 14.01.2018 
o 16.30 w siedzibie KGW w Kończycach Wielkich. 

Zapraszamy również do obejrzenia filmu z projektu 
„Męskie sprawy” promującego min. naszą wieś, ochronę 
i działania na rzecz ptaków. Film zgłoszony jest do kon-
kursu „Opowiedz jak...”, nosi tytuł „Ptaki i My”, został na 
YouTube. Panu Jarkowi Gabzylowi dziękujemy za olbrzymi 
profesjonalizm i zaangażowanie. 

W listopadzie przeżywaliśmy 100 lecie Niepodległości 
Polski. Dla mnie to był szczególny okres i to w dodatku 
w obliczu tak wielkich wydarzeń. W teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie, podczas uroczystej sesji Rad 
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, z rąk Pana Wójta Grze-
gorza Sikorskiego oraz Pani Przewodniczącej Rady Gminy 
Bożeny Bury otrzymałam olbrzymie wyróżnienie – Laur 
Srebrnej Cieszynianki. Z tej okazji jeszcze raz wszyst-
kich chciałam serdecznie podziękować za wyróżnienie 
tak wielkie, dziękuję również wszystkim mieszkańcom 
Rudnika i wszystkim, którzy wspierają nasze dzieło jakim 
jest Powszechna Szkoła Podstawowa w Rudniku, która 
nie tylko jest placówką oświatową na wysokim poziomie, 
kuźnią talentów i kadr, ale również centrum rozwoju 
i inspiracji naszej miejscowości. 

Dziękuję Gminie Hażlach za zrozumienie i wparcie, za 
wzorcową współpracę, o której mogliśmy opowiedzieć 
wraz z Panem Wójtem podczas konferencji na XVI Samo-
rządowym Forum Kapitału i Finansów , które odbywało 
się w dniach 2–3 października w Katowicach. 

Opracowała: Sylwia Grzebień 

W listopadzie po raz pierwszy od 17 lat prowadzenia 
placówki, w Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik 
w Rudniku organizowało egzamin na awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Katarzyny Czen-
dlik. Nie ukrywam, było to spore wyzwanie by przygotować 
zgodną z prawem obfitą dokumentację , zaprosić dwóch 
ekspertów z listy MEN oraz Panią Wizytator z Kuratorium 
Oświaty w Bielsku Białej. Oczywiście dla Pani Katarzyny 
Czendlik, egzamin był równie trudny do zaprezentowania, 
ponieważ dorobek Pani Kasi jest olbrzymi, a trzeba go 
było w sposób treściwy zaprezentować. Oczywiście wy-
darzenie to zakończyło się sukcesem dla nas wszystkich. 
Otrzymaliśmy pochwały i gratulacje za dorobek na rzecz 
dzieci , społeczeństwa naszej wioski i edukacji w Polsce. 
Komisja była pod ogromnym wrażeniem wiedzy i umiejęt-
ności Pani Kasi, której w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
podziękowaliśmy również, przy tej okazji za cztery lata 
ciężkiej pracy w Radzie Gminy Hażlach. 

Rudnik także jest partnerem w projekcie GMINNYM 
SZLAKIEM Z KICAKIEM w ramach Lokalnego Partnerstwa 
PAFW. Co miesiąc spotykają się przedstawiciele sołectw 
Gminy Hażlach by wdrożyć atrakcyjny, turystyczny szlak 
informujący o miejscach ciekawych, historycznych lub 
atrakcyjnych dla turysty . W każdym sołectwie zostanie 
zawieszonych minimum 10 tabliczek z wizerunkami Ki-
cakao nazwie własnej, opisujących to miejsce. W każdym 
sołectwie zostanie umieszczona mapa z oznaczonymi miej-
scami, również w Gminie Hażlach zostanie umieszczona 
mapa obejmująca wszystkie sołectwa. Wydamy mamy 
papierowe oraz planujemy wdrożyć aplikację. Jesteśmy 
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NOWINKI Z KOŃCZYCKIEJ PODSTAWÓWKI

Nowinki z kończyckiej podstawówki
Wizyta Świętego Mikołaja
6 grudnia to dzień szczególny w kalendarzu wszyst-

kich dzieci. Taki właśnie dzień mieli uczniowie klas 
I-III w naszej szkole. Obfitował on w moc atrakcji, a to 
wszystko za sprawą Świętego Mikołaja, który zawitał 
do naszej placówki w towarzystwie trzech aniołków. 
Najmłodsi przywitali Go radośnie piosenkami. Podczas 
spotkania Święty Mikołaj rozmawiał z dziećmi, a na 
zakończenie obdarował ich prezentami. Spotkanie z do-
stojnym Gościem wywołało u uczniów wiele radości 
i pozytywnych emocji. 

Międzyszkolne konkursy recytatorskie klas 1-3
Najmłodsi uczniowie z naszej szkoły: Bartłomiej Sto-

szek z kl.1, Natalia Bystranowska z kl.2 i Marcelina Kajura 
z klasy 3 wzięli udział w międzyszkolnym konkursie re-
cytatorskim w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych 
pod hasłem „TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA”. Dzieci 
pięknie zaprezentowały utwory patriotyczne i otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Natomiast 11 grudnia 
w Szkole Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu, 
podczas IV Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego 
„OTO NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL” w wierszach 
o tematyce Bożego Narodzenia zaprezentowali się 
Krzysztof Foltyn z klasy II oraz Nataniel Dziadek z kla-
sy I, który zdobył II miejsce. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Teresa Staniek

Jesienne spotkanie z poezją patriotyczną
W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Pod-
stawowej w Kończycach Wielkich, realizowano różne 
zadania z okazji tego wielkiego i podniosłego wydarzenia. 
Jednym z takich zdarzeń było „Jesienne spotkanie z poezją 
patriotyczną zorganizowane przez nauczycieli klas I-III: 
p. D. Lankocz, p. B. Cyrzyk i p. T. Staniek.

W dniu 03.12 w klimacie jesiennej scenerii uczniowie 
klas I-VIII oraz 3-ych gimnazjum wykazali się zaanga-
żowaniem i zdolnościami recytując utwory o tematyce 
patriotycznej. Prezentowane wiersze mówiły o historii 
Rzeczpospolitej Polskiej, a także o pięknie ojczystej ziemi 
i miłości do niej. Deklamacje wzbogaciły pieśni szkolnego 
chóru, prowadzonego pod kierunkiem p. B. Cyrzyk oraz 
gra na wiolonczeli w wykonaniu P. Stoszka. Program 
artystyczny prowadzili uczniowie klasy VI: Z. Parchań-
ska i D. Pastuszek. Spotkanie uświetniło także obecność 
zaproszonych gości: p. dyrektor D. Stoły, przedstawicielki 
społeczności lokalnej p. M. Żyły, przewodniczącej Rady 
Rodziców p. G. Stawarczyk, nauczycieli j. polskiego p. J. No-
wak i p. B. Wachtarczyk oraz nauczyciela bibliotekarza 
p. D. Zdarzyl. Na zakończenie uczestnicy otrzymali słodki 
poczęstunek oraz pamiątkowy magnes z okazji 100-lecia 
Niepodległości. W dobie rozwoju technologii i komputerów 
patriotyzm to trochę zapomniane słowo. Mamy nadzieję, 
że taka forma spotkania z poezją patriotyczną rozbudziła 
w sercach naszych uczniów iskierkę miłości do Ojczyzny.

rozfalowane dzwoneczki. Serdeczne, bystre spojrzenia 
i niegasnący uśmiech, zapewne radował serce samego 
Boga. To umiłowane dzieci ks. Konrada, one to czują, tak 
Padre jest dla nich najważniejszy, wspomagający i zabez-
pieczający ich byt, biegną i przytulają się także do cioci 
Romy rodzonej siostry misjonarza.. Te sceny wzruszają, 
płyną po policzkach łzy, otwiera się serce i choć z ciepłoty 
pot leje się pot po całym, serce szepcze to łaska tu być.

Tanzańczycy, których codzienne trudne życie jakże 
nieporównywalne pod każdym względem z naszym dobro-
bytem, sprawiają wrażenie, że w ich sercu króluje wolność 
Boża, są radośni, a życzliwość i dobroć promieniuje z ich 
twarzy, spojrzenia, gestów, a to wszystko jest potwierdzo-
ne pięknym uśmiechem i ufnością w Boże miłosierdzie.

Błogosławione owoce pielgrzymowania
W czasie uroczystej Mszy św. związanej z konsekra-

cją kościoła, ks. Konrad dziękował każdemu z osobna 
za wszystko, za każde zaangażowanie i przyczynienie 
się w różnoraki sposób do powstania, wyposażenia tej 
przyciągającej świątyni. Rozległy się tu również podzię-
kowania dla ofiarodawców ze wspólnoty Apostolstwa 
Dobrej Śmierci z Polski. Ze wzruszeniem patrzyłam na 
„Domeczek” Jezusa i inne doposażenia prezbiterium, tak, 

tu zawsze będą biły nasze serca, nawet wtedy kiedy Pan 
powoła nas do wieczności – pomyślałam. 

Dzięki życzliwości ks. Konrada, proboszcza tej nie-
zwykłej parafii, serdeczność i gorliwość do rozwoju Dzieł 
Bożych biskupa. Michela Msonganzila sprawiła, że otrzy-
maliśmy Jego biskupie błogosławieństwo rozwoju dzieła 
Apostolstwa Dobrej Śmierci i Nowenny Pompejańskiej w na 
Czarnym Lądzie. Zarówno biskup jak i kapłani pierwsi 
wpisali się w szeregi członków Apostolstwa, wpisały 
się też siostry zakonne nawet z odległej Zambii, i wielu 
parafian. Od razu dla zawiązanej 66 osobowej wspólnoty 
ADŚ ks. Konrad ustanowił zelatorkę adś, która z radością 
przyjęła tę funkcję. Jest pracownicą biura parafialnego – to 
Roza Atigano Michael. Zabrakło dyplomików, różańców, 
plakietek - które były przełożone na język suahili. Dusz-
pasterstwo krajowe ADŚ już wysłało drogą pocztową 
do Tanzanii, potrzebne dyplomiki i materiały, a kolejna 
paczka poleci już niedługo do Zambii.

W kolejnym numerze, wrócę jeszcze do Shirati, do 
umiłowanej Królowej Różańca z Pompejów, do Domu sierot 
i półsierot i innych wydarzeń… Nasza misja apostolska 
tam się dopiero rozpoczęła..

Lidia Wajdzik ads
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Rok 2018 w naszej wspólnocie parafialnej
Zostali włączeni do Wspólnoty Kościoła...

1.  Karol Franciszek Foltyn 
2.  Milena Łucja Gawłowska 
3.  Alicja Melania Ciemała 
4.  Alicja Małgorzata Foltyn 
5.  Amelia Zofia Kuś
6.  Julia Teresa Szyszkowska 
7.  Oliwia Bożena Rygiel 

8.  Franciszek Karol Cieślar
9.  Mikołaj Grygierek
10.  Franciszek Władysław Bereza
11.  Wojciech Rafał Polok
12.  Antoni Jakub Skakuj 
13.  Artur Damian Polok
14.  Marlena Magdalena Koziołek

15.  Jan Adrian Hanzel 
16.  Michał Jan Łojko
17.  Michał Piotr Greń
18.  Kuba Daniel Brychcy
19.  Hanna Beata Skrzypczak

Sakrament małżeństwa zawarli...

1.  Magdalena Bajon – Bartosz Żyła
2.  Ewa Radomska – Mariusz Anczewski
3.  Joanna Zorychta – Bartosz Firla 
4.  Ewelina Wawrzyczek – Krzysztof Fatalski
5.  Anna Szuster – Michał Lewandowski
6.  Natalia Kubala – Michał Sitek

7.  Gabriela Żyła – Dawid Nagalski
8.  Karolina Tymon – Przemysław Kasztura
9.  Aneta Mędrala – Marek Frysz
10.  Ewa Meyer – Andrzej Miech
11.  Anna Foltyn – Paweł Nowicki
12.  Katarzyna Foltyn – Damian Gabzdyl

Odeszli do Domu Ojca....

1.  śp. Karol Jojko  l. 81 
2.  śp. Franciszek Szwarc  l. 65 
3.  śp. Zofia Żyła  l. 96 
4.  śp. Jadwiga Kołatek  l. 93 
5.  śp. Renata Foltyn  l. 67 
6.  śp. Henryk Foltyn  l. 78 
7.  śp. Aurelia Szajter  l. 86
8.  śp. Łukasz Parchański  l. 32

9.  śp. Antoni Tymon  l. 73 
10.  śp. Irena Kukuczka  l. 73
11.  śp. Bronisław Chmiel  l. 63 
12.  śp. Władysław Solnicki  l. 80
13.  śp. Edward Bujok  l. 50
14.  śp. Zofia Żyła  l. 79
15.  śp. Franciszek Chudy  l. 79
16.  śp. Karol Czendlik  l. 70

17.  śp. Franciszek Machej  l. 81
18.  śp. Stanisław Sztuchlik  l. 84
19.  śp. Krystyna Stoszek  l. 47
20.  śp. Joanna Ozga  l. 64
21.  śp. Jadwiga Kohut  l. 71 
       – pogrzeb w Jaworzynce
22.  śp. Otylia Wieliczka  l. 80 
      – pogrzeb w Strumieniu

Trwać u stóp Jezusa
Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie 

promieniuje na nas miłością, która przezwycięża każde 
zło, leczy wszystkie rany serca i wyzwala z wszelkich znie-
woleń. Miłość Jezusa jest najskuteczniejszym lekarstwem. 

Święty Jan Paweł II powiedział, że „całe zło świata 
może być pokonane poprzez ogromną moc adoracji eu-
charystycznej”.

W encyklice o Eucharystii św. Jan Paweł II w ten sposób 
zachęca nas do codziennej adoracji: „Pięknie jest zatrzy-
mać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na 
Jego piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną 
miłością Jego serca”.

Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko 
jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. 
pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski.

Gdy św. Matka Teresa z Kalkuty rozpoczynała swoją 
posługę najbiedniejszym z biednych, uświadomiła sobie, 
że bez codziennej adoracji eucharystycznej nie będzie 
w stanie dobrze wypełniać swojej misji. Pisała, że w ad-
oracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie 
„spoczywa cała nasza siła i radość”.

Od kiedy misjonarki miłości wprowadziły codzienną 
godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, znacząco 
wzrosła liczba powołań. Święta Matka Teresa pisała: 
„Poprzez naszą wspólną adorację podwoiła się liczba 
powołań. W 1963r. adorowałyśmy wspólnie przez jedną 
godzinę raz w tygodniu, ale dopiero w 1973r., kiedy roz-

poczęłyśmy dzienną adorację, nasza wspólnota zaczęła 
się powiększać i kwitnąć”. W zakonie misjonarek miłości 
założonym przez św. Matkę Teresę codziennie przez jed-
ną godzinę ma miejsce adoracja Pana Jezusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie. Dzięki temu Jezus uzdalnia 
siostry do ofiarnej posługi najbiedniejszym z biednych. 

Podczas adoracji eucharystycznej Jezus przemienia 
ludzkie serca oraz leczy wszystkie bolączki i choroby 
współczesnego świata. Tak św. Matka Teresa pisała do 
swoich sióstr i współpracowników: „Czas, który spędzacie 
z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, jest 
najlepiej wykorzystanym czasem, jaki możecie mieć na 
ziemi. Każda chwila spędzona z Jezusem pogłębi waszą 
więź z Nim, uczyni waszą nieśmiertelną duszę piękniejszą 
i pełniejszą chwały w niebie, a także przyczyni się do 
sprowadzenia pokoju wiecznego na ziemię”.

Na pytanie, co trzeba robić, aby uratować świat przed 
katastrofą, św. Matka Teresa odpowiedziała: „Konieczna 
jest modlitwa. Trzeba, by każda parafia trwała u stóp 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Go adorowała”.

W Ogrodzie Oliwnym, tuż przed swoją męką, Pan Jezus 
powiedział do swoich uczniów: „Tak, jednej godziny nie 
mogliście czuwać ze Mną?” (Mt 26,40). Tymi słowami 
Pan Jezus zaprasza każdego z nas, abyśmy przez godzinę 
trwali w Jego obecności przed Najświętszym Sakramentem.

Zapraszam do licznego udziału w cotygodniowej ado-
racji Najświętszego Sakramentu - Godzinie Świętej.

ks. Proboszcz
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ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE
2018 / 2019

27.12.2018 Czwartek – godz. 9.00
Karłowiec – / p. Stercuła – p. Koszyk / – Ks. Wikary

28.12.2018	 Piątek	–	godz.	9.00
1. Rudnik – Porzędź – Ks. Proboszcz 
2. Łubowiec II – / p. Żyła – p. Jurgała / – Ks. Wikary

29.12.2018 Sobota – godz. 9.00
1. Prawa Str. Piotrówki – / p. Żyła – p. Stoszek / – Ks. Proboszcz 
2. Prawa Str. Piotrówki – / p. Morawiec – Kraus / – Ks. Wikary

	02.01.2019	 Środa
1. Rudnik – Beresteczko – godz. 9.00 – Ks. Proboszcz 
2. Świerczyniec – godz. 16.00 – / p. Ćwięczek – p. Morawiec / – Ks. Wikary

	04.01.2019	 Piątek	–	godz.	9.00
1. Sośnie – Blok – godz. 9.00 – / p. Małyjurek / – Ks. Proboszcz 
2. Świerczyniec – godz. 16.00 – / p. Gremlik – p. Czakon / – Ks. Wikary 

05.01.2019  Sobota – godz. 9.00
1. Lewa Str. Piotrówki – / p. Pala – p. Majętny / – Ks. Proboszcz / 
2. Lewa Str. Piotrówki – / p Klocek – p. Kuchejda / – Ks. Wikary

07.01.2019	 Poniedziałek
1. Statek II – godz. 9.00 – / cała ul. Cieszyńska, p. Parchańscy – p. Penkala / – Ks. Proboszcz 
2. Odnóżka – godz. 14.00 – / p. Chmiel – p. Żyła / – Ks. Wikary 

08.01.2019 Wtorek – godz. 9.00
Łubowiec I – / p. Foltyn – p. Branny / – Ks. Wikary

09.01.2019	 Środa	
1. Pudłowiec – Dół – godz. 9.00 / p. Machej – p. Brychcy / – Ks. Proboszcz 
2. Os. "Karolinka" – godz. 16.00 – / p. Chmiel – p. Foltyn / – Ks. Wikary

11.01.2019	 Piątek
1. Os. "Karolinka" – godz. 13.00 – / p. Foltyn, Łazarz – p. Rom / – Ks. Proboszcz
2. Babilon – godz. 16.00 – / p. Foltyn – p. Młotek – Miklar / – Ks. Wikary

12.01.2019 Sobota
1. Statek I – godz. 9.00 – / cała ul. Statek –  p. Juroszek – p. Szuster / – Ks. Proboszcz
2. Holica – godz. 13.00 – / p. Sufa – p. Wawrzyczek / – Ks. Wikary

14.01.2019	 Poniedziałek
1. Rudnik Centrum – godz. 9.00 – / p. Machej – ul. Polna, ul. Szkolna / – Ks. Proboszcz 
2. Łubowiec II – godz. 14.00 – / p. Słowik – p. Hawełka / – Ks. Wikary 

15.01.2019 Wtorek – godz. 13.00 
Holica – / p. Handzel – p. Kłósko / – Ks. Wikary 

16.01.2019	 Środa	
1. Podkaczok – Wygoda – godz. 9.00 – / p. Chwolek – p. Bijok / – Ks. Proboszcz
2. Stawiska – godz. 16.00 – / p. Bierscy – Dworzec PKP / – Ks. Wikary 

18.01.2019	 Piątek	–	godz.	9.00
Rudnik Centrum II – / p. Zbigniew Machej – p. Folwarczny / – Ks. Proboszcz 

19.01.2019 Sobota – godz. 9.00
Podkaczok – Wygoda  –  / od Piekarni – p. Parchański – Brzuska / – Ks. Proboszcz
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INTENCJE MSZALNE
01.01.2019 Wtorek – NOWY ROK – Uroczystość 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 7.30 Za Parafian
 9.30  Rudnik: Za + Karola Czendlik - od Marioli Czakon 

z rodziną.
11.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski w minionym 

roku z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny i pokój dla Świata.

17.00  Z okazji 30 urodzin Marceliny z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i zdrowie na dalsze lata życia oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

02.01.2019 Środa Wspomnienie Świetych Bazylego 
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów 
i doktorów Kościoła

15.30 Rudnik: Za + Franciszka Machej - od rodziny Machej 
z Kończyc Wielkich. 

17.00 Za ++ Józefa, Stefanię Kuchejda, syna Stanisława, 
wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin Kuchejda i Klimosz.

03.01.2019 I Czwartek
17.00 1. Za + Otylię Wieliczka - od rodzin Hanzel i Banot. 
 2. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Sta-

nisławę, + o. Ottona.
04. 01.2018 I Piątek
15.30 Rudnik: Za ++ Pawła Teper, Grzegorza Gil, Marię, 

Barbarę, Jana Teper, Helenę Stolpa, ++ dziadków 
Weronikę, Pawła Teper, Alojzję, Mateusza Ściskała.

17.00 Msza św. szkolna: Za + Krystynę Stoszek – od uczniów 
kl. VI i VIII z rodzicami.

05.01.2019 I Sobota 
 8.00 Za + Antoniego Tymon - od siostrzeńców z rodzinami.
17.00 Za + Bolesława Moj w 10 rocznicę śmierci, ++ Alojzję 

i Roberta Moj, Walerię, Emila, Franciszka, Władysława 
Sławińskich, Zofię i Józefa Parchańskich. 

06.01.2019 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO

 7.30 1. Za ++ Stanisława Walicę w 10 rocznicę śmierci, 
rodziców, teściową i brata Józefa.

 2. Za + Antoniego Tymon - od rodzin Stoły, Czakon, 
Klimosz, Dalach. 

 9.30 Rudnik: Za ++ Otylię Wieliczka, męża Antoniego - od 
rodziny Niemczyk.

11.00 Z okazji 18 urodzin Szymona z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.

15.00 Nieszpory - Koncert Kolęd 
17.00 Za + Dariusza Pinkas, ++ jego rodziców.
07.01.2019 Poniedziałek
 17.00 Za + Antoniego Tymon - od rodzin Neter i Hess.
08.01.2019 Wtorek
 8.00 Za + Edwarda Bujok - od Urszuli z rodziną z Bielska.
17.00  Za + Marię Wawrzyczek, ++ synów Jana i Edwarda. 
09.01.2019 Środa
15.30 Rudnik: Za ++ Jana Matuszek w rocznicę śmierci, 

żonę Monikę, córkę Helenę, zięcia Józefa, ++ z rodziny 
Matuszek; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za + Franciszka i Zofię Chudy - od chrześniaka 
z rodziną.

10.01.2019 Czwartek
17.00 1. Za ++ Teresę, Michała, Antoniego Heczko, Annę, 

Józefa Kajzar, Jerzego Piesta, Jerzego Foszczyńskiego, 
++ z rodzin Legierski i Byrtus. 

 2. Za + Krystynę Stoszek - od rodzin Morawiec, 
Stawarczyk i Morawiec.

11.01.2019 Piątek
15.30 Rudnik: Za + Karola Czendlik - od rodziny Czyżyckich.
17.00 Msza św. szkolna: Za + Roberta Majętnego, ++ ro-

dziców, dusze w czyśćcu cierpiące. 
12.01.2019 Sobota
 8.00 Za + Antoniego Tymon - od rodziny Tymon z Landeka.
17.00 Za ++ Władysławę, Zdzisławę, Jana Ciesielskich, Alojzego, 

Martę Walica, syna Alojzego, + Stanisława Śleziak, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

13.01.2019 NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
 7.30 Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśliwość dla 

+ Jarosława - w 14 rocznicę śmierci, ++ dziadków 
oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.

1. We wtorek, 1 stycznia - NOWY ROK - 2019 - Uro-
czystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Chcemy 
wszystkie dni Nowego Roku polecić Sercu Matki Boga 
i ludzi. W tym dniu modlimy się o pokój na świecie.

2. W niedzielę, 6 stycznia przypada Uroczystość Ob-
jawienia Pańskiego. W całym Kościele jest to Dzień 
Modlitwy i Pomocy Misjom. O godz. 15.00 w koście-
le parafialnym odbędzie się Koncert Kolęd. W tym 
dniu odbywa się poświęcenie wody, kredy i kadzidła. 
Również w tym dniu przypada 5 rocznica święceń bi-
skupich oraz ingresu do katedry św. Mikołaja w Biel-
sku-Białej Księdza Biskupa Romana Pindla. Modlimy 
się w intencjach naszego Pasterza oraz całej diecezji. 

3. W niedzielę, 13 stycznia przypada święto Chrztu 

Ogłoszenia Duszpasterskie
Chrystusa, które kończy liturgiczny okres Bożego 
Narodzenia.

4. W poniedziałek, 14 stycznia - obchodzimy Dzień mi-
granta i uchodźcy. 

5. W czwartek, 17 stycznia - Kościół Katolicki w Polsce 
obchodzi Dzień Judaizmu. 

6.  Od czwartku, 18 stycznia w całym Kościele rozpo-
czynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

7. W sobotę, 26 stycznia Kościół Katolicki w Polsce ob-
chodzi Dzień Islamu. 

8. W niedzielę, 27 stycznia na sumie o godz. 11.00 
- Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna dla rodziców 
i chrzestnych w piątek 25 stycznia po Mszy św. wie-
czornej. 
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 9.30 Rudnik: Za ++ Otylię, Gustawa Wawrzyczek, Lidię 
Majkut, dziadków z obu stron; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

11.00 Za ++ rodziców Justynę, Wiktora Stoszek, Annę, 
Alojzego Stoły, synów Wiktora i Józefa, rodzeństwo, 
dziadków z obu stron, ++ z rodzin Siekierka, Stoszek, 
Stoły, Owczarzy, + Ks. Tadeusza Czerneckiego, siostrę 
Elżbietę; za domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Elżbietę, Franciszka Szczerba, + Aleksan-

dra Skórkiewicza.
14.01.2019 Poniedziałek
17.00 Za + Franciszka Chudy - od rodzin Sabiniok, Czudek, 

Bujnowski.
15.01.2019 Wtorek
 8.00 Za + Władysława Solnickiego - od córki Małgorzaty 

z rodziną i od żony.
17.00 Za + Otylię Wieliczka - od zespołu Wielkokoń-

czanie.
16.01.2019 Środa
15.30 Rudnik: Za ++ Stefanię, Leona Siąkała, rodziców, 

rodzeństwo z obu stron, Stefanię, Emila Janota, 
syna Józefa, rodziców, ++ z rodzin Siąkała, Janota, 
Szczypka, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za + Władysława Solnickiego - od Antoniego Pło-
skonka z rodziną.

21.00 Apel Jasnogórski
17.01.2019 Czwartek Wspomnienie Św. Antoniego, 

opata
17.00 1. Za + Stanisława Sztuchlik - od rodzin Stoły, Bizoń, 

Hernik, Matuszek i Ćwiertnia.
 2. Za + Otylię Wieliczka - od parafian z Babilonu.
18.01.2019 Piątek
15.30 Rudnik: Za ++ Annę Czepczor w 20 rocznicę śmier-

ci, męża Józefa, synów Tadeusza i Józefa, ++ Zofię, 
Józefa Machej, syna Bolesława, ++ Helenę, Stefana 
Rom, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Msza św. szkolna: Z okazji 70-tych urodzin Edwarda 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo w dalszym życiu oraz 
opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

19.01.2019 Sobota Wspomnienie Św. Józefa 
Sebastiana Pelczara, biskupa

 8.00  Za + Władysława Solnickiego - od siostry Elżbiety 
z rodziną.

17.00 Z okazji 10 rocznicy ślubu Wioletty i Jarosława oraz 
30 urodzin Wioletty z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

20.01.2019 II NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Zuzannę, Pawła Polok, Pawła, Annę, Michała 

Legierski; domostwo do Opatrzności Bożej.
 9.30 Rudnik: Za ++ Antoninę, Emila Lebioda, ++ z rodzin 

Chmiel, Lebioda, Kłósko.
11.00 Za + Wilhelma Żyłę w 3 rocznicę śmierci.
16.30 Nieszpory
17.00 Z okazji 25 urodzin Sylwii z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

21.01.2019 Poniedziałek Wspomnienie Św. Agnieszki, 
dziewicy i męczennicy

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

22.01.2019 Wtorek
 8.00 Za + Władysława Solnickiego - od córki Danuty 

z rodziną. 
17.00 Za + Edwarda Jurgałę w rocznicę śmierci, jego ro-

dziców, teściów, szwagrów : Józefa, Mariana i Wła-
dysława, ++ z rodziny.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.01.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za + Franciszka Machej i jego rodziców - od 

rodzin Bijok, Grygierek i Kocur.
17.00 Za ++ Anielę Ociepka, Jana Jerzabek, Marię Chowa-

niok, Emilię Wróbel, Franciszka i Annę Gabzdyl, ich 
syna Erwina, ++ z rodzin Ociepka i Gabzdyl.

24.01.2019 Czwartek Wspomnienie Św. Franciszka 
Salezego, biskupa i doktora Kościoła

17.00 1. Za + Jana Handzel w 20 rocznicę śmierci, + Alicję, 
jej, siostrę Marię, rodziców i wszystkich ++ z rodziny. 

 2. Za ++ Bolesława i Stanisławę Ćwiertnia.
25.01.2019 Piątek ŚWIĘTO NAWRÓCENIA 

ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA
16.00 Rudnik: Za + Franciszka Borski, żonę Martę, + Fran-

ciszkę Borską, rodziców z obu stron oraz o opiekę 
Opatrzności Bożej dla rodziny.

17.00  Msza św. 6-tyg. 
26.01.2019 Sobota Wspomnienie Świętych biskupów 

Tymoteusza i Tytusa
 8.00 Za + Władysława Solnickiego - od Andrzeja i Tere-

sy Słowiok.
17.00 Za + Edwarda Żyłę, ++ jego rodziców.
27.01.2019 III NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 1. Za ++ Emila Bijok, zonę Marię, synową Martę, 

++ rodziców z obu stron; domostwo do Opatrzności.
 2. Za + Otylię Wieliczka - od V i IX Róży Żywego Ró-

żańca.
 9.30 Rudnik: Za + Lidię Majkut - w 5 rocznicę śmierci; 

domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ rodziców Zofię i Józefa Żyła - od dzieci.
28.01.2019 Poniedziałek Wspomnienie Św. Tomasza 

z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
17.00 Za ++ Marię Foltyn w 10 rocznicę śmierci, męża, córkę, 

zięcia, synową, + Joannę Zambrzycką, ++ z rodzin 
Foltyn, Kopiec i Fujcik.

29.01.2019 Wtorek
 8.00 Za + Otylię Wieliczka - od rodziny Ściskała.
17.00 Za + Zofię Żyła - od kuzynki Zofii.
30.01.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ męża Zdzisława Werłos, rodziców, 

teściów, ++ z rodzin Werłos, Gabzdyl ; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

17.00 Z okazji 65 urodzin Stanisława z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i zdrowie w dalszym życiu.

 31.01.2019 Czwartek Wspomnienie Św. Jana Bosko, 
prezbitera

17.00 1. Za + Otylię Wieliczka
 2. Z okazji 18 urodzin Krzysztofa, 14 urodzin Ani 

i 6 urodzin Lenki z prośbą o Dary Ducha Świętego, 
opiekę Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 
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   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy czwartek od godz. 16.00 
 – Godzina Święta
Msza św. szkolna - każdy piątek  
– godz. 17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca - o godz. 19.00 - Nowenna 
Pompejańska
I Czwartek – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca zniewa-
gi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny
Spowiedź św. – w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota – godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych – w I Sobotę  
tj. 2 lutego od godz. 9.00 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 

13.01. – Święto Chrztu Pańskiego
17.01. – Wspomnienie Św. Antoniego, opata 
19.01. – Wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, 

biskupa 
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 
28.01. – Wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu,  

prezbitera i doktora Kościoła 
31.01. – Wspomnienie Św. Jana Bosko, prezbitera 

OGŁOSZENIA

Spotkania:
DZIECI MARYI – wtorek – 12.30 – Szkoła Podst. 
DZIECI MARYI – RUDNIK – sobota  
  – 12.30 – Szkoła Podst.
SŁUŻBA LITURGICZNA – co drugi piątek - po Mszy św.
MINISTRANCI – RUDNIK – środa – po Mszy św.
MŁODZIEŻ - piątek po Mszy św.
KRĄG BIBLIJNY - piątek - godz. 19.00
WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA – I Sobota  
miesiąca o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

04.01 – Stawiska – piątek
 ul. Miła 11; ul. Krótka 14, 4;  
 ul. Stawowa 6, 16, 18 
11.01 – Domy k/ Dworca – piątek
 ul. Dworcowa 8, 10, 6, 23; ul. Krótka 1 A, 2; 
 ul. Miła 4, 8 
18.01 – Podkaczok – piątek
 ul. Spacerowa 63, 59, 57, 55, 43 
25.01 – Podkaczok – piątek
 ul. Spacerowa 35, 39, 21; ul. Podlesie 8, 12, 14
01.02. – Wygoda – piątek
 ul. Podlesie 3, 7, 18, 13, 4, 2, 1 A

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 stycznia (tj. wtorek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału



RORATY i MIKOŁAJ w Kończycach Wielkich



RORATY i MIKOŁAJ w Rudniku

Jak to u nas w Rudniku
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