
Nowym Rokiem 

lepsze życie  

rozpocznijmy wraz. 

Niech współpraca  

z Łaską Bożą  

przeobraża nas. 

Silni wiarą i nadzieją  

miłość nieśmy w świat.

Dni nam lepsze  

zajaśnieją i każdy  

będzie z tego rad.

Zdrowia, pomyślności 

i błogosławieństwa  
Bożego 

w każdym dniu  

Nowego 2022 Roku 

życzą

Ks. Proboszcz  

Ks. Wikariusz  

Redakcja Anioła Kończyckiego



Wdzięczność jest pamięcią serca,  
dlatego dziękujemy następującym Rodzinom,

które złożyły dar na malowanie naszego kościoła
(dary gotówkowe i przelewy elektroniczne)

Roman Mokrzycki

Halina i Jan Hanzel  

 (Rudnik)

Bolesław Witoszek

Franciszek Franiok

Janina i Ewelina Siąkała  

 (Rudnik)

Emanuel Matuszek  

 (Rudnik)

Bogumiła i Krzysztof Parchański

Anna Tomica

Otto Czauderna

Katarzyna Stoszek

Beata Lelakowska

Piotr Walica

Radosław Winkler  
 (Rudnik)

Marek Tomica

Leszek Wawrzyczek  
 (Rudnik)

Bartłomiej Hanzel

Łukasz Tomica  
 (Rudnik)

Tadeusz Borski  
 (Rudnik)

Krystyna Lebioda 

Renata Żyła

Jarosław i Karol Żyła

Marian Zaleski

Tadeusz Machej  
 (Rudnik) – ufundowanie  
 rzutnika, wyświetlacza  
 tekstów pieśni za 6.500 PLN

Dziękujemy także wszystkim dawcom anonimowym.

Jeszcze raz, składamy serdeczne Bóg zapłać  
i pamiętamy w modlitwie
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na właściwym miejscu. Adwent ma być dla nas okazją 
do przygotowania godnego miejsca w swoim sercu dla 
Bożej Dzieciny. Mały Jezusek, który pragnie przyjść do 
mojego serca i do mojego domu nie chce po raz kolejny 
urodzić się w niegodziwych warunkach, takich jak kiedyś 
w Betlejem. W adwencie powinniśmy częściej uklęknąć 
do modlitwy (najlepiej wspólnej), częściej sięgnąć po 
Pismo Święte, wybrać się do spowiedzi oraz na piękne 
nabożeństwo roratnie. Rzadko kto pracuje przez cały 
tydzień od rana do wieczora, a nawet kiedy nie może 
przyjść na roraty od poniedziałku do piątku, to w sobotę 
odprawialiśmy je o godz. 8.00. I co? I nic. Frekwencja 
tragiczna, bo jeśli ktoś ma to gdzieś, to żadna godzina mu 
nie spasuje. Tak więc minione roraty były doskonałym 
testerem podejścia katolików to przygotowania serca na 
Boże Narodzenie. Ale jeździć po marketach nie wiadomo 
za czym... na to mieli tyle czasu, ile chcieli. Tylko roraty 
były w złych godzinach. Tak więc na zewnątrz posprzą-
tane, hipermarkety pozwiedzane, ciasta upieczone, tylko 
duchowe przygotowanie poszło się paść...

Kolejnym dowodem zlaicyzowania i skomercjalizowania 
Bożego Narodzenia są życzenia świąteczne, które przesyłają 
sobie KATOLICY! Coraz rzadziej są to życzenia o treści 
religijnej – dla przykładu – „Niech te święta będą dla Was 
przepełnione Bożą radością, a narodzony Jezusek niech 
niech Wam błogosławi w Nowym Roku”. Coraz rzadziej na 
kartce świątecznej można zobaczyć stajenkę betlejemską 
z Maryją, Józefem, Dzieciątkiem, pastuszkami czy trzema 
królami. Katolicy wysyłają sobie w te święta głupkowate 
kartki z jakimiś gwiazdkami, bałwankami, uśmiechniętymi 
buźkami, rysunkami skarpetek na prezenty i życzenia 
o zupełnie świeckiej treści w stylu – „Niech Was bałwanek 
pogłaszcze, a gwiazdki oświetlą drogę, abyście odnaleźli 
prezenty świąteczne w skarpetce”. Takich idiotyzmów 
można znaleźć tysiące na kartkach niby–bożonarodzenio-
wych, w internecie czy posyłanych sobie SMS–ach. Ręce 
opadają! Religijności w tym tyle, co mięsa w kotletach 
sojowych, a jakikolwiek motyw chrześcijański odleciał 
niczym bocian do ciepłych krajów.

A na koniec podstawowe pytanie ostatnich lat, które 
najlepiej pokazuje czym jest dla wielu katolików Boże 
Narodzenie: „Proszę księdza, czy jeśli będę na Pasterce, to 
MUSZĘ iść do kościoła jeszcze w dniu Bożego Narodzenia?” 
On nie chce iść znowu na Mszę, bo już dał Panu Bogu z łaski 
tę godzinę na Pasterce. Wystarczy mu „plan minimum”, 
no chyba że MUSI iść drugi raz w Boże Narodzenie. Ale 
najchętniej taki „katolik z Bożej łaski” zająłby się tego 
dnia tylko spaniem, adoracją swojego ukochanego bożka 

BOŻE NARODZENIE  
– święta chrześcijańskie,  

czy kolejny produkt handlowy XXI wieku?

BOŻE NARODZENIE – święta chrześcijańskie, czy kolejny produkt handlowy XXI wieku?

No właśnie! Czym jest Boże Narodzenie dla chrze-
ścijan XXI wieku? Czy są to jeszcze święta religijne, czy 
tylko kolejny produkt rynku medialnego i handlowego? 
Czy jest to czas refleksji nad prawdą o Bożym Wcieleniu 
i jego konsekwencjach dla ludzkości, czy może następna 
okazja do wypoczynku i świątecznej wyżerki, bez żadnego 
religijnego odniesienia? Ot, taki kolejny „długi weekend” 
na wyspanie się i przybranie na wadze. Ot, takie sobie 
grudniowe „Święta Zimy”, czas laby, kolejne zeświecczo-
ne święto wyzute z tego, co stanowi jego istotę i sens 
– z prawdy o narodzinach Boga… 

Z pozoru, na tle państw Europy Zachodniej, sprawa 
nie wygląda u nas w Polsce aż tak dramatycznie . Według 
niedawnych badań statystycznych przeprowadzonych 
przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 70 proc. re-
spondentów chodzi na pasterkę, 78 proc. śpiewa kolędy, 
91 proc. zostawia wolne miejsce przy wigilijnym stole, 
94 proc. ubiera choinkę, a ponad 98 proc. osób (nawet 
tych niepraktykujących) łamie się wigilijnym opłatkiem 
ze swoimi najbliższymi, jak również współpracownikami 
w miejscu zatrudnienia.

Wydaje się, że także ta czysto zewnętrzna oprawa świąt 
jest ciągle powszechnie praktykowana przez większość 
polskich katolików. Przecież ludzie sprzątają solidnie 
przed świętami, dekorują domy wewnątrz i na zewnątrz, 
rozwieszają kilometry kolorowych światełek, słuchają 
w tym czasie kolęd i odwiedzają znajomych, w celu złożenia 
im bożonarodzeniowych życzeń. Więc w czym problem? 

Problemem jest to, że w całej tej zewnętrznej opra-
wie Bożego Narodzenia coraz bardziej zanika jego wy-
miar religijny, zastępowany świeckim podejściem. Ludzie 
zwracają uwagę na to, aby posprzątany i oświetlony był 
dom, ale ich wnętrze to często brudna i ciemna stajenka 
betlejemska sprzed ponad 2000 lat. Najlepiej widać tę 
postawę w adwencie, który powinien być czasem wiel-
kiego sprzątania w sercu i życiu, czasem przewartościo-
wania, czyli poukładania sobie odpowiednich wartości 
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MUSIMY WRÓCIĆ DO MSZY ŚWIĘTEJ

MUSIMY WRÓCIĆ DO MSZY ŚWIĘTEJ
„Msza Święta to modlitwa z Jezusem i dlatego jest 

modlitwą najdoskonalszą”.
Ołtarz woła mową największego przykazania: będziesz 

miłował Pana Boga twojego z całego serca twojego, z całej 
duszy twojej i ze wszystkich sił twoich. Gdybyśmy wiedzieli, 
czym jest Msza Święta, nawrócilibyśmy cały świat…

Dopiero we Mszy Świętej osiąga człowiek szczytowy 
punkt swej chrześcijańskiej godności na ziemi. Nigdzie 
bowiem nie jest większy jak przy ołtarzu…

Powiedz mi, jak przezywasz i rozumiesz Ofiarowanie, 
Przeistoczenie i Komunię Świętą, a ja ci powiem, jak na-
leżysz do Kościoła. Jaka twoja Msza Święta, takie twoje 
chrześcijaństwo, taki jesteś ty!..

Dopiero wówczas rozumiemy Mszę Świętą, kiedy 
rozumiemy w Hostii Świętej ten czynnik doskonałego 
poddania się woli Bożej, ofiary i cierpienia. Czymże bo-
wiem jest Hostia? Ukrzyżowanym Chrystusem. Dosko-
nałym wyrzeczeniem się własnej woli i postępowania za 
nią. Całkowitym wyniszczeniem. Chrystus cały swój byt 
i swoją Wolę składa w ręce Ojca..

Przez tę Tajemnicę Krzyża Chrystus świat odkupił. I to 
właśnie największe dzieło żyje nadal w Hostii…

Czymże jest Msza Święta? Uobecnieniem Golgoty. 
Najważniejszy dzień całej historii świata, to Wielki Pią-
tek. Najważniejsza godzina w historii świata, to godzina 
konania Chrystusa. Od tej godziny zawisło zbawienie 
świata po wszystkie wieki. Cóż czynił Jezus na Krzyżu? 
Od godziny 12 do 3 odprawiał Mszę Świętą. Ofiarował 
się Ojcu Przedwiecznemu za nas i w naszym imieniu 
jako zastępca i przedstawiciel całego rodzaju ludzkiego. 
Odprawiał Mszę Świętą uwielbienia i oddania się aż do 
ostatniej kropli krwi, do ostatniego ścięgna  swojego Ciała, 
do ostatniego oddechu swoich piersi…

Katolicka Msza Święta to wykonanie testamentu, 
ostatniej Woli Jezusa, przez ustanowionych przez Niego 
kapłanów; to wykonywanie słów Chrystusowych: To 
czyńcie na moją pamiątkę! Ofiaruje się Chrystusowe 
Ciało i Chrystusowa Krew! Ofiaruje się Zbawca Bóg, który 

telewizora i świąteczną wyżerką. A tu znowu TRZEBA do 
kościoła? No, bez przesady...

Nie dajmy się zwariować. Nie pozwólmy sobie ode-
brać naszych chrześcijańskich, religijnych Świąt Bożego 
Narodzenia i zrobić z nich jakichś świeckich świąt, ob-
chodzonych nie wiadomo nawet z jakiej okazji i po co. No 
bo co to ma być? Święta zimy? Święta bałwanka? Święta 
skarpetki z prezentem?

Składajmy sobie religijne życzenia, posyłajmy sobie 
religijne kartki, a czas adwentu wykorzystujmy zawsze 

nie tylko na robienie zakupów i posprzątanie domu, ale 
przede wszystkim na przygotowanie w sercu godnego 
miejsca na przyjście Bożej Dzieciny.

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,  
wyznajemy Boga w Tobie 
Coś się narodził tej nocy,  

byś nas wyrwał z czarta mocy

Ks. Mariusz

przybywa na ołtarz podczas Konsekracji. Kto idzie na 
Mszę Świętą, ten idzie na Kalwarię. Msza Święta ze swo-
im Przeistoczeniem jest powtarzaniem Wielkopiątkowej 
Ofiary. Nie ma Mszy Świętej bez Przeistoczenia, ale nie ma 
również chrześcijaństwa bez Przeistoczenia. Kto podczas 
Mszy Świętej nie czuje się duchem obecny na Kalwarii, na 
Górze Ukrzyżowania, ten nie ma najmniejszego pojęcia 
o katolickiej Mszy Świętej…

Musimy widzieć serce naszej wiary. Musimy ją, ponieważ 
jest sercem katolicyzmu, nieskończenie wyżej cenić niż 
wszystko inne, co istnieje na świecie. Dopiero po takim 
rozważaniu można ocenić nieszczęście tych, którzy będąc 
zresztą katolikami, mało sobie cenią Mszę Świętą…

Katolicyzm bez ukochania Mszy Świętej jest kato-
licyzmem bez serca…

Wzorem nowego człowieka jest Chrystus! Chrześcija-
nin, to nowy Chrystus! Naśladowca, odtworzycie obrazu 
Jezusa! Ten, który może naprawdę i szczerze powiedzieć: 
Żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus! Ten, co myśli, 
czuje, mówi i czyni jak Chrystus! Przemieniony, nadprzy-
rodzony rozum, który już myśli inaczej niż przedtem, 
który sądzi inaczej niż świat i doczesność, który rozważa 
wszystko w świetle wieczności! Przemienione serce! 
Człowiek jest tym, co kocha. Nowy człowiek ma nową mi-
łość. On odczuwa wstręt do tego, co go dawniej pociągało,  
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Podjechał mój pociąg, przerwaliśmy rozmowę.  
Ale w uszach brzmiały mi te słowa: „Może na święta..”.

W Boże Narodzenie najgłębiej odczuwamy tęsknotę do 
miejsc, które z jakiegoś powodu opuściliśmy, utraciliśmy. 
I do ludzi, wśród których pragnęlibyśmy mieszkać.

Boże Narodzenie ze swoim klimatem i zapachem 
rodzinnego domu czasem pogłębia w ludziach poczucie 
samotności i wykluczenia. Samotność fizyczna, ale też 
duchowa, emocjonalna.

Skąd się bierze ta samotność? Najczęściej z odrzucenia 
miłości, z pozostawienia ludzi, w pogoni za złymi ma-
rzeniami.

Odchodzisz z kościoła? Poczekaj! Zobacz, w żłóbku leży 
mały Jezus – Bóg w Kościele, który tak cię rozczarował..

Jest do Kogo wrócić. Wracaj, póki jesteś niedaleko.
Ks. Krzysztof

ODCHODZĘ

ODCHODZĘ

a pociąga go to, czym się dawniej brzydził, lub co obo-
jętnie pomijał. Ziemska żądza nowości zaginęła. Na jej 
miejsce przyszła niebieska, szukająca Boga. W miejsce 
dawnej głuchoty wstąpił subtelny słuch, wrażliwy na 
wołanie Ducha Świętego. Przemieniony język, milczący, 
uduchowiony, rozmiłowany w Słowie Bożym, które się 
stało człowiekiem. Przemieniony cały sposób bycia! 
Szlachetny, pełen godności, przebóstwiony, jak przy-
stało na dziecię Boże. Chrześcijanin bowiem to drugo 
Chrystus. 

Tego chce Przeistoczenie. Nie ma Mszy Świętej bez Prze-
istoczenia. Nie ma życia chrześcijańskiego bez przemiany 
czysto naturalnego człowieka w obraz Chrystusa! Jest to 
dzieło łaski. Przemieniać nie potrafi żadna siła ludzka. 

Życie Jezusa to jedna 33 lata trwająca Msza Święta, 
nieustanne składanie w ofierze swojej całej osobowości, 

Odchodzę. Proszę mnie wypisać z Kościoła” – w kan-
celariach parafialnych można coraz częściej usłyszeć takie 
deklaracje. „Nie chcę mieć nic wspólnego z tą instytu-
cją. Odchodzę, bo jestem rozczarowany tą organizacją.  
Nie broni wolności kobiety, jest drugą władzą w państwie, 
brak w niej tolerancji”. Na podejmowaną przez księ-
dza próbę rozmowy w większości przypadków słychać  
stanowcze: „Nie! Odchodzę!”.

Obrażeni na Kościół. Jedni wyrażają to głośno, a inni 
odchodzą w milczeniu. Dokąd pójdą?

W homilii na krakowskich Błoniach papież Jan Paweł II 
powiedział: „Człowiek jest wolny. Człowiek może powie-
dzieć Bogu: «nie». Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: 
«nie». Ale pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego 
wolno? Wiara to wybór, a nie przymus czy konieczność”. 
Można odejść. Ale dokąd?

Pewnego grudniowego poranka jechałem wygłosić 
referat na jednej z uczelni w innym mieście. Szósta rano. 
Wszedłem na peron Dworca Centralnego. Po kilku minu-
tach podszedł do mnie młody człowiek, z wyglądu trochę 
zaniedbany. Niepewnym głosem powiedział:  – Proszę 
księdza, jestem głodny. Niech mi ksiądz da parę groszy 
albo kupi mi coś do jedzenia.

Podeszliśmy do baru, kupiłem mu kanapkę i kawę. 
Ten początek rozmowy ośmielił mnie do zadania mu 
pytania:  – Dlaczego błąka się pan o poranku po dworcu? 
Niepewnym głosem odrzekł:  – Uciekłem z domu. – Co 
się stało? – Pokłóciłem się z ojcem, trzasnąłem drzwiami 
i wyjechałem do Warszawy. Staliśmy dłuższą chwilę, aż 
dręczony ciekawością zapytałem:  – To już nigdy pan nie 
wróci do domu? – Nie wiem – usłyszałem. Po chwili chłopak 
dodał:  – Wie ksiądz, może na Święta Bożego Narodzenia. 
Może ja się zmienię, może wtedy ojciec będzie lepszy?

ciała i duszy Najwyższemu. Pokarmem Moim, powiedział, 
jest abym pełnił Wolę Ojca Mego.

Przeistoczenie to ustawiczna szkoła wychowawcza 
całkowitego oddania Bogu.

Ona uczy, że wraz z Chrystusem mamy się ofiarować 
Bogu, aby mógł nas przebóstwić i przemienić w nowe 
stworzenie. Najważniejszy środek do ponownego uchrze-
ścijanienia życia codziennego to Msza Święta w dzień po-
wszedni…

Czy nie wystarcza niedzielna Msza Święta? Tak i nie. 
Kto na nią uczęszcza, czyni to, co konieczne. Wypełnia 
ścisły obowiązek. Ale służba Boża jest nie tylko w nie-
dzielę czymś koniecznym. Bóg jest również Bogiem dnia 
roboczego. Zatem Jego Majestat i w dzień roboczy powi-
nien być przedmiotem naszych hołdów. Żaden dzień bez 
Bożej służby!
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ŚWIATŁO W CZASACH MROKU

ŚWIATŁO W CZASACH MROKU
30-lecie Radia Maryja

z „Naszym Dziennikiem” ks. bp Tadeusz Bronakowski, 
łomżyński biskup pomocniczy.
Radio Maryja od trzydziestu lat formuje w Polakach 
ducha odpowiedzialności za Kościół. Ksiądz abp Mieczy-
sław Mokrzycki w sobotniej homilii zwrócił uwagę, że 
wielkim zagrożeniem są ataki kierowane pod adresem 
Kościoła. W tym kontekście przywołał słowa skierowane 
przez bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego do kapłanów: 
Pamiętajcie, kiedy przyjdą po Naród, najpierw przyjdą 
po was. Przypomniał, że nowy porządek na świecie 
w czasie wielkich totalitaryzmów hitleryzmu i komu-
nizmu próbowano budować przez niszczenie Kościoła. 
Ostrzegł, że ta walka trwa nadal.
– Dziś ta walka zmieniła oblicze i nie mówię o tym, aby 
bronić złoczyńców, bo judaszów nie brak i w naszych 
czasach. Jeśli są w szeregach duchowieństwa, na surow-
szą zasługują karę niż inni, ale nie dajmy sobie wmówić, 
że to oni są obliczem Kościoła – przestrzegał wiernych.

Katolicki duch Radia
Metropolita lwowski zwrócił uwagę, że ataki można 
odeprzeć poprzez głoszenie prawdy i uczenie ludzi sa-
modzielnego myślenia, co staje się realne dzięki posłudze 
Radia Maryja, które krzewi katolickiego ducha.
– Człowiek, który poznaje prawdę, dopiero wówczas 
nosi w sobie katolickiego ducha, kiedy czuje się również 
zobowiązany do dawania świadectwa prawdzie, którą 
poznał. Bylibyśmy dziś dalej od katolickiego ducha, gdy-
byśmy w świetle katolickiej prawdy nie chcieli zobaczyć 
i zrozumieć, jaki jest świat wokół nas w Bożej perspek-
tywie – tłumaczył doniosłą rolę tego katolickiego Radia.
– Dobre medium uczy człowieka myśleć i dobrze korzy-
stać ze swej wolności. Jakże często media podają gotową 
interpretację rzeczywistości i w ten sposób zwalniają 
z wysiłku myślenia. To czasem świadomy zabieg. Tym, 
kto nie myśli, łatwiej manipulować. Niektórzy mówią, że 

Radio Maryja jest jak zapalona pochodnia rozprasza-
jąca ciemności egoizmu, kłamstwa, niesprawiedliwego 
wyzysku, bezbożności.

Jubileusz Radia Maryja to święto ewangelizacyjnej 
rozgłośni, która przekazuje prawdę, odrzucając ideolo-
giczne indoktrynacje. Jest świadectwem, że w tym zalewie 
manipulacji i brzydoty można w mediach kierować się 
prawością, uczciwością i sumieniem.
– Trzydzieści lat istnienia Radia Maryja to wyjątkowa 
okazja, by dziękować Bogu za ogrom dobra, jakie za 
pośrednictwem tego Radia się dokonało – mówił w so-
botę w Toruniu ks. abp Mieczysław Mokrzycki. – Dzięki 
waszym wysiłkom, waszej pracy codziennie Bóg wchodzi 
do polskich domów na całym świecie poprzez transmisję 
Mszy św., modlitwę brewiarzową, różańcową, Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego, katechezę, konferencje duchowe, 
muzykę i śpiew, a także przez informację podawaną bez 
indoktrynacyjnego komentarza – zwracał uwagę.
Metropolita lwowski i sekretarz dwóch Papieży – św. 
Jana Pawła II i Benedykt XVI, przewodniczył uroczystej 
Mszy św., w czasie której dziękowaliśmy za trzy dekady 
„katolickiego głosu w naszych domach”. W homilii pod-
kreślał niezastąpioną rolę, jaką pełni w polskim społe-
czeństwie Radio Maryja. Wskazywał, że dzięki niemu 
Polacy mogą poczuć się członkami katolickiej rodziny 
połączonej więzami miłości i solidarności.
Radio Maryja nie powstałoby i nie istniało tyle lat, gdyby 
nie jego niezłomny założyciel i dyrektor o. dr Tadeusz 
Rydzyk CSsR. – Dziękujemy wam, że kochacie Pana Je-
zusa. Dziękujemy wam, że kochacie Matkę Najświętszą. 
Dziękujemy wam, że kochacie Polskę – mówił ze wzru-
szeniem do licznie zgromadzonej Rodziny Radia Maryja. 
– Życzę, żebyśmy wszyscy byli polskimi Polakami – od 
Mieszka I do największych świętych i bohaterów, do św. 
Jana Pawła II i bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Życzę, 
abyśmy takimi byli, bo wtedy damy radę – rozgrzewał 
serca do pracy dla Kościoła i Polski na kolejne lata.
– Trzydziesta rocznica powstania Radia Maryja to szcze-
gólny czas. Razem z całą Rodziną Radia Maryja dzię-
kuję Bogu, że w naszej Ojczyźnie i w naszym Kościele 
istnieje takie Radio. Dziś możemy zadać sobie pytanie: 
jak wyglądałaby nasza Ojczyzna i jak wyglądałby nasz 
Kościół, gdyby nie było Radia Maryja? Ta wyjątkowa 
stacja wychowała pokolenie ludzi, którzy wyrośli na 
audycjach kształtujących miłość do Polski i Kościoła. To 
Radio formuje postawę dojrzałej wiary i buduje ducha 
oddanego dla naszej Ojczyzny – zauważył w rozmowie 

fot. screen TV Trwam
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to rodzaj miękkiego totalitaryzmu – wskazywał ks. abp 
Mieczysław Mokrzycki, mówiąc o zagrożeniach obecnych 
we współczesnych mediach, którym przeciwstawia się 
Radio Maryja.

Miłość do Polski
Toruńska rozgłośnia wyróżnia się swoim umiłowaniem 
Ojczyzny, którym rozpala serca Polaków do ofiarnej dla 
niej pracy. – Chodzi o ewangelizację, o głoszenie prawdy. 
Prawdą jest Pan Jezus – sam powiedział: „Ja jestem drogą, 
prawdą i życiem”. Trzeba wychować ludzi do prawdy, tak 
żeby chcieli prawdy – podkreślił o. dr Tadeusz Rydzyk 
CSsR, dyrektor Radia Maryja.
Radio przez modlitwę wyprasza łaski dla Polski, przez 
formację sumień – właściwe postawy.
– Ono wnosi do Kościoła dar modlitwy, razem z Radiem 
na modlitwie jednoczą się wierni z kraju i spoza jego 
granic. Tego nie da się zmierzyć, ale ten ogrom modlitwy 
to skarb naszej wspólnoty. Modlimy się o zachowanie 
wiary w naszych rodzinach, prosimy o łaskę umocnienia 
rodzin, o wsparcie naszej umiłowanej Ojczyzny, o jej 
pomyślność i pomoc w jej kształtowaniu – wskazuje 
w rozmowie z nami ks. bp Tadeusz Bronakowski. – 
Prosimy Boga o siłę, byśmy żyli i tworzyli przyszłość 
naszej Ojczyzny na wartościach, jakie przyjęliśmy jako 
Polacy ponad tysiąc lat temu w chrzcie. Chcemy być temu 
wierni, pomimo że jest to coraz trudniejsze. W to wpisu-
je się także nasza troska o trzeźwość naszego Narodu. 
Media toruńskie to jedne z nielicznych mediów, które 
w odpowiedzialny sposób propagują cnotę trzeźwości. 
Radio Maryja to wielki przyjaciel apostolstwa trzeźwości 
w Polsce. Z całego serca dziękuję za dar Radia Maryja – 
mówi z mocą hierarcha.
Miłość do Polski Radio Maryja krzewi nie tylko w kra-
ju, lecz także wśród naszych rodaków żyjących poza 
jego granicami.
Dług wdzięczności wobec Radia Maryja ma zarówno 
Polska, jak i cały nasz kontynent.
– Cała Europa niesie w sobie zobowiązania wobec Ra-
dia Maryja, które broni Dekalogu, Ewangelii, ale także 
normalności w naszym codziennym życiu. Oderwani 
od rzeczywistości biurokraci z Brukseli chcą wywró-
cić świat do góry nogami. Radio Maryja nas przed tym 
broni – powiedział podczas obchodów 30-lecia posługi 
Radia Maryja Maciej Małecki, wiceminister aktywów 
państwowych. – Radio Maryja jest schronieniem dla tych, 
którzy żyją według zasad zawartych w Ewangelii – dodał.

Umocnienie w cierpieniu
Radio Maryja to wyjątkowo ważne wsparcie dla ludzi 
cierpiących, dla których Radio jest często jedyną szan-
są jednoczenia się ze wspólnotową modlitwą Kościoła, 
z Mszą św.
– Dla iluż ludzi samotnych, cierpiących, przygnębionych, 
smutnych, przygniecionych ciężarem cierpienia, różno-
rodnych doświadczeń wasza ewangeliczna służba jest 
codzienną podporą – zwrócił uwagę ks. abp Mieczy-
sław Mokrzycki.

Dyrektor Radia Maryja zaznaczył, że w misję Radia 
Maryja wpisane jest towarzyszenie osobom starszym 
i cierpiącym, których nie możemy opuścić.
– Dziękujemy wszystkim cierpiącym i chorym, bo wy 
jesteście fundamentem Kościoła. Dziękujemy za wasze 
cierpienie i zjednoczenie z krzyżem Pana Jezusa – mówił 
o. dr Tadeusz Rydzyk.

Upamiętnienie jubileuszu
W dniu 30. rocznicy powstania Radia Maryja rozgłośnia 
otrzymała szczególny dar – relikwie bł. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Dyrektorowi Radia Maryja przekazała 
je Anna Rastawicka, która przez lata współpracowała 
z Prymasem Tysiąclecia. – Niech te relikwie będą dla nas 
znakiem nadziei, bo on, odchodząc do Boga, powiedział: 
„Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych 
mocy, Bóg je da w swoim czasie” – podkreśliła wzruszona.
Największą radością tego dnia były wspólna modlitwa 
i obecność przedstawicieli Rodziny Radia Maryja z całej 
Polski. Uroczystość zgromadziła też członków Episkopatu. 
Obecni byli: ks. bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński, 
ks. bp Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej, 
ks. bp Janusz Stepnowski, ordynariusz łomżyński, ks. bp 
Tadeusz Bronakowski, łomżyński biskup pomocniczy, 
ks. bp Wiesław Szlachetka, gdański biskup pomocniczy, 
ks. bp Łukasz Buzun, kaliski biskup pomocniczy, ks. bp 
Wiesław Mering z Włocławka, ks. bp Antoni Pacyfik 
Dydycz z Drohiczyna, ks. bp Ignacy Dec ze Świdnicy, 
ks. bp Edward Frankowski z Sandomierza, ks. bp Stefan 
Regmunt z Zielonej Góry, ks. bp Antoni Długosz z Często-
chowy, ks. bp Henryk Tomasik z Radomia, ks. bp Ryszard 
Kamiński z Lublina, ks. bp Paweł Socha z Zielonej Góry, 
licznie zgromadzeni kapłani, przedstawiciele władzy 
państwowej i samorządowej.
List gratulacyjny skierował m.in. prezydent RP Andrzej 
Duda i przekazał dla Radia Maryja różaniec święty. 
Z okazji jubileuszu Radia Poczta Polska przygotowała 
wyjątkowy znaczek pocztowy. Znalazła się na nim fi-
gura Matki Bożej znajdująca się w kaplicy Radia Maryja 
i modlący się Jan Paweł II.
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CZAS SIĘ PRZEBUDZIĆ
Trzeba wyjść z mentalności „jeszcze”; z uspokajania się, że „jeszcze” ludzie 

wierzą, „jeszcze” się modlą, „jeszcze” chodzą do kościoła. To jest fałszywe 
myślenie – mówi nowy ordynariusz bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk.

ktoś inny, tylko konkretnie ja – robię w tym względzie 
w swoim otoczeniu, w środowisku życia, pracy. Czy gdy 
patrzy się na mnie, można doświadczyć, czym jest miłość 
bliźniego, umiejętność przebaczenia krzywd, gotowość 
do służby, ofiarność, pokora? Czy moje życie ukierunko-
wane na Chrystusa, budzi czyjeś zdziwienie, czy ma moc 
przyciągania do Boga? Bo nie łudźmy się: do tych, którzy 
odchodzą od Chrystusa i Kościoła, dziś już nie dotrzemy 
przez sakramenty, przez zachęty typu: „Przyjdźcie na Mszę 
św., Różaniec, majowe”. Tu trzeba najpierw osobistego 
świadectwa kogoś, kto autentycznie, w sposób widoczny 
i – pociągający! – dla otoczenia przezywa swoją wiarę.

–„Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół jutra – 
Kościół, który stracił wiele. Będzie niewielki i będzie 
musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku”. Jak 
Ksiądz Biskup ocenia słowa wypowiedziane w 1969 
roku przez ks. Josepha Ratzingera, późniejszego pa-
pieża Benedykta XVI: jako prorocze czy jako nie-
uprawnione czarnowidztwo?

– Trzeba się przebudzić. Trzeba wyjść z mentalności 
„jeszcze”: z uspokajania się, że „jeszcze” ludzie wierzą, 
„jeszcze” się modlą, „jeszcze” chodzą do kościoła, „jesz-
cze” zawierają małżeństwa sakramentalne. Słyszałem 
takie powiedzenie krążące wśród kapłanów: „Dla nas 
jeszcze wiary wystarczy – my się jeszcze utrzymamy”. To 
jest z gruntu fałszywe myślenie. Inni mówią: „Pandemia 
zmniejszyła nam liczbę wiernych. Zabrała nam dzieci 
i młodzież”. To nie tak. Pandemia niczego nie zmniejszyła 
ani nikogo nie zabrała – ona tylko pokazała stan wiary. 
Ci, którzy mają wiarę, wrócili, bo wiedzą, co jest dla nich 
ważne. Do pozostałych trzeba dotrzeć. Nie wolno z nich 
zrezygnować. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na język: 
nie moralizować, nie głosić skomplikowanej teologii, tylko 
przepowiadać Jezusa Chrystusa, świadczyć, że On – jako 
jedyny – ma odpowiedzieć na najgłębsze pragnienie 
zalegające w ludzkich sercach, którym jest potrzeba 
zaznania i ofiarowania prawdziwej, bezwarunkowej, 
darmowej miłości. 

I jeszcze jedno: tych ludzi trzeba wysłuchać. Podobno 
kiedyś Karol Wojtyła, nie dosłyszawszy co do niego powie-
dział kilkuletni brzdąc, zapytał: „Co mówisz?”. „Schyl się, to 
będziesz wiedział” –padła odpowiedź. Dzisiaj „schylić się” 
znaczy m.in. zbliżyć się do młodzieży przez internet. To 
jest ich świat: trzeba tam spotkać się z nimi i spróbować 
ich wyprowadzić z powrotem do „realu”.

– Może trzeba postawić na jakość kosztem maso-
wości? Pytam o to kogoś nieprzypadkowego: wielolet-
niego diecezjalnego duszpasterza rodzin, moderatora  

– Tomasz Strużanowski: O jakich biskupów wołają 
dzisiejsze czasy?

– Bp Krzysztof Włodarczyk: – Należę do „pokolenia 
JP2”. Odkrywając powołanie do kapłaństwa, czerpałem 
z postawy Jana Pawła II, który podkreślał, że człowiek 
jest drogą Kościoła. To zrodziło we mnie przekonanie, że 
jako ksiądz, a teraz jako biskup mam służyć. Odwołam się 
też do biblijnego obrazu dobrego pasterza, który troszczy 
się o wszystkie owce powierzone jego opiece – zdrowe 
i chore, trzymające się blisko i błąkające się z dala, pewne 
swojego miejsca i zbuntowane, poranione. Jako biskup 
mam im służyć w pokorze, czyli z gotowością do tego, by 
– gdy trzeba – przyznać się do swoich błędów, a nie tylko 
patrzeć „z góry”. W tym kontekście widzę też konieczność 
współpracy z kapłanami i świeckimi – świadkami wiary. 
Wesprę każdego, kto będzie chciał nieść Chrystusa tam, 
gdzie ja nie dotrę. Sam niewiele mogę.

– Czy „podążanie razem” – główny leitmotiv pytań 
ankiety synodalnej – jest rzeczywiście największym 
wyzwaniem, przed którym stoi Kościół? A co z de-
chrystianizacją, z zanikiem wiary w Boga – zwłaszcza 
u młodego pokolenia, zanikiem poczucia grzechu, 
z wybiórczym przyjmowaniem wymagań Ewangelii, 
a ostatecznie – z troską o zbawienie wieczne?

– Wydaje mi się, że jest to bardziej kwestia tego, co 
rozumiemy przez owo „podążanie razem”. W moim od-
czuciu chodzi tu o to, abyśmy nauczyli się patrzeć w jed-
nym kierunku – abyśmy razem wpatrywali się w Jezusa 
Chrystusa, Głowę Kościoła, wszczepili się w Niego i w 
takiej kondycji duchowej szukali rozwiązania problemów 
zarysowanych w Pańskim pytaniu. W owym „podążaniu 
razem” widzę próbę sprowokowania nas do refleksji, jak 
rozumiemy Kościół. Czym on jest w naszej mentalno-
ści? Kto go tworzy? Tylko biskupi, kapłani i zakonnicy, 
ewentualnie jeszcze kościelny i organista, czy każdy, kto 
jest ochrzczony?

Ojciec Stanisław Jarosz, paulin, zapytał kiedyś rodziców 
przygotowujących się do chrztu dziecka: „Czy chcecie, aby 
wasz syn był Kościołem?”. „Jakim Kościołem?” – odparli 
z przerażeniem. „My chcemy go tylko ochrzcić!”.

Uważam więc, że jeśli mamy „podążać razem”, to by-
najmniej nie chodzi tu o kościelną demokrację czy unifor-
mizm. Chodzi o wyzwalanie się z myślenia polegającego na 
magicznym podejściu do sakramentów, bezrefleksyjnym 
przestrzeganiu skądinąd pobożnych zwyczajów, na rzecz 
budzenia w sobie odpowiedzialności za misję Kościoła, 
którą jest głoszenie Jezusa Chrystusa – Pana i Zbawiciela. 
Dodam: budzenia odpowiedzialności za to, co ja – nie 
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Domowego Kościoła, obrońcę węzła małżeńskiego 
w sądzie biskupim, wreszcie – autora doktoratu po-
święconego duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Może 
trzeba zacząć odmawiać ślubu kościelnego tym parom, 
które pragną go wyłącznie dla jego pięknej oprawy, 
a nie dlatego, że jest to sakrament, przez który wchodzą 
we dwoje w przymierze z Tym Trzecim – Chrystusem?

– Może nie tyle odmawiać, bo najłatwiej jest pozostać 
na płaszczyźnie prawa, ile wejść z nimi w dialog; postawić 
pewne warunki, zaproponować dłuższe przygotowanie, 
które da szansę obudzenia wiary, zaoferować swą pomoc. 
Sakrament jest dla wierzących! Co z tego, że małżeństwo 
zostanie zawarte w kościele, jeśli w codzienności małżeń-
skiej i rodzinnej nie będzie miejsca dla Boga? Jak takie 
małżeństwo, postrzegane jako „kościelne”, miałoby zachęcać 
młodych ludzi do zawierania związków sakramentalnych? 

– Ksiądz Biskup od lat pełni funkcję delegata KEP 
ds. Ruchu Światło–Życie, przez wielu znanego jako 
„ruch oazowy”. Czy ten ruch swoje najlepsze lata ma 
za sobą czy przed sobą?

– Bynajmniej nie z obowiązku, lecz z przekonania 
powiem, że przed sobą, ale …pod pewnymi warunkami.

– Jakimi?
– Trzeba żyć tym, co jest najważniejsze na drodze for-

macyjnej tego ruchu: odkrywać w sobie godność dziecka 
Bożego – kogoś wartościowego, chcianego przez samego 
Boga; dojrzewać stopniowo do tego, co ks. Franciszek 
Blachnicki nazywał „posiadaniem siebie w dawaniu siebie”, 
czyli do służby, do życia dla innych. Nie można natomiast 
skupiać się na sobie: ograniczać się do akcji, do – jak to się 
dziś modnie mówi – eventów, lecz trwać w systematycznym 
duchowym wysiłku; modlitwie, rozważaniu słowa Bożego, 
pracy nad sobą, wyzbywaniu się wad i zastępowania ich 
cnotami; budować silne więzi wspólnotowe; promować 
kulturę wolną od nałogów, uzależnień; głosić Chrystusa 
w swoich środowiskach, świecić dobrym przykładem.

– W naszej rozmowie dotknęliśmy niełatwych 
spraw, ale Ksiądz Biskup widzi wiele powodów do 
nadziei, prawda?

– Oczywiście, ale znowu … pod pewnymi warunkami. 
Wojciech Młynarski śpiewał: „Róbmy swoje”. Dodałbym: 
róbmy „swoje” bardzo dobrze, bo na robienie czegoś 
tylko dobrze nie ma już czasu. A resztę zostawmy Panu 
Bogu – niech działa. 

Pod Zbarażem i Beresteczkiem
„Jechał więc pan Skrzetuski na czele chorągwi ksią-

żęcych do Zbaraża”, którego heroiczną obronę uczynił 
Sienkiewicz głównym historycznym wydarzeniem dru-
giego tomu „Ogniem i mieczem”. W opisie oblężenia 
autor wykorzystał „Szkice historyczne” Ludwika Kubali, 
a w autentyczne wątki wplótł losy fikcyjnych bohaterów. 
Pod Zbarażem Longinus Podbipięta wypełnił swój ślub, 
ścinając w czasie szturmu Zerwikapturem trzy turec-
kie głowy, po czym zginął od tatarskich strzał odkryty 
w czasie próby przedarcia się do króla. Wcześniej razem 
z Wołodyjowskim pokazowo niszczyli kozackie wieże 
oblężnicze. Pan Zagłoba ściął w czasie walki Burłaja 
a Skrzetuski, zgodnie z przekazem historycznym, dotarł 
do Jana Kazimierza i sprowadził odsiecz.

Zbaraż należał od XIV wieku do możnego rodu knia-
ziów Zbaraskich, wywodzących się z ruskich Korybutów. 
Pierwszy zamek w Starym Zbarażu, niszczony kilkakrot-
nie przez tatarskie najazdy, po 1589 roku nie został już 
odbudowany. Budowę nowej siedziby rozpoczęli, w 1620 
roku, w innym, oddalonym o 3 kilometry miejscu, Jerzy 
i Krzysztof Zbarascy. Zamek w typie palazzo in fortezza 
powstał na planie kwadratu o boku 88 metrów, z czterema 
bastionami z kazamatami w narożach o wysokości 23 me-
trów, otoczony wałami ziemno-kamiennymi o wysokości 
do 9 metrów i szerokości 20 metrów oraz fosą także 
o szerokości 20 metrów. Zamkowe lochy ciągnęły się aż 
pod klasztor Bernardynów. Do wnętrza zamku prowadzi 

barokowa dwupiętrowa brama. Wznoszenie fortyfikacji 
nadzorował Krzysztof Arciszewski, generał artylerii wojsk 
holenderskich i wojsk Rzeczpospolitej, poeta i pisarz. 

Twierdza zapewniała skuteczną obronę przed najaz-
dami, ale wewnątrz nie było miejsca dla większej załogi 
wojskowej i forteca miała tylko jedną studnię. A latem 
pamiętnego 1649 roku przebywało w niej kilkanaście 
tysięcy żołnierzy i służby. Dlatego wokół zamku urządzono 
obóz warowny, w którym zgromadzono zapasy żywności 
i paszy. Jak pisał Sienkiewicz: „Pan Przyjemski na południo-
wych stokach miasta i zamku, za rzeczką Gniezną i dwoma 
stawami, zatoczył potężny obóz, który cudzoziemską sztuką 
ufortyfikował, a który tylko z przodu można było zdobywać, 
bo tyłów broniły stawy, zamek i rzeczka”.

cdn.
Joanna Wieliczka-Szarkowa

teksty ukazywały się w „Naszym Dzienniku”

Zamek Zbaraskich. Autorstwa Konstantin Brizhnichenko  
- Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org
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Zostali włączeni do Wspólnoty Kościoła...

Rok 2021 w naszej wspólnocie parafialnej

Sakrament małżeństwa zawarli...

 Odeszli do Domu Ojca....

 1. śp. Edward Pawełek l. 70
2. śp. Anna Wątroba l. 95
3. śp. Anna Machej l. 89
4. śp. Franciszek Solnicki l. 69
5. śp. Ottokar Tomica l. 79
6. śp. Marta Czauderna l. 80
7. śp. Tadeusz Frydecki l. 88
8. śp. Edward Matuszek l. 78
9. śp. Maria Stolarz l. 63
10. śp. Helena Herman l.94
11. śp. Agnieszka Kuś l. 90
12. śp. Leszek Kuchejda l. 53
13. śp. Roman Szczypka l. 67
14. śp. Jolanta Ćwiertnia l. 52
15. śp. Marek Motyka l. 33
16. śp. Władysław Brychcy l. 72
17. śp. Józef Tomica l. 51
18. śp. Franciszek Goryczka l. 94
19. śp. Małgorzata Machej l. 97

20. śp. Jan Niemczyk l. 69
21 śp. Florentyna Pasicka l. 98
22. śp. Aniela Gabzdyl l. 87
23. śp. Maria Matuszek l. 87
24. śp. Teresa Chrobak l. 66
25. śp. Bolesław Czakon l. 94
26. śp. Tadeusz Węglorz l. 60
27. śp. Marta Żyła l. 84
28. śp. Pankracy Kamiński l. 92
29. śp. Agnieszka Kwik l. 76
30. śp. Bronisław Niemczyk l. 67
31. śp. Karol Sufa l. 91
32. śp. Stanisław Botorek l. 77
33. śp.Jan Grzybek l. 78
34. śp. Jan Czakon l. 55
35. śp. Jan Tomica l. 67
36. śp. Józef Gabzdyl l. 84
37. śp. Marcin Machej l. 41
38. śp. Helena Parchańska l. 88

1. Tymoteusz Roman Lewandowski 
2. Adrian Antoni Wawrzyczek 
3. Aleksander Mirosław Olszowy 
4. Martyna Emilia Kwik 
5. Filip Gustaw Radzik
6. Bartosz Nikodem Machnik
7. Hanna Marianna Matuszek 
8. Mikołaj Bartosz Dominiak
9. Alan Gabriel Nagalski
10. Hanna Justyna Rączka
11. Martyna Zofia Wróbel

12. Sebastian Grzegorz Łojko
13. Klara Brychcy
14. Fabian Stanisław Linzer
15. Nikodem Krzysztof Herman
16. Amelia Bianka Mazur
17. Lena Patrycja Stercuła
18. Paulina Helena Cieślar
19. Dominik Leon Siąkała
20. Hanna Urszula Kopaczka
21. Nicola Alexa Mucek 

1. Barbara Ociepka – Szymon Wydra 
2. Justyna Kwik – Sebastian Nowak 
 3. Sandra Łangowska – Mateusz Machnik 
4. Justyna Stercuła – Jacek Francuz 
5. Aleksandra Szopa – Marcin Wesołowski 

6. Sandra Malina - Mateusz Pawełek 
7. Martyna Ławnik – Tomasz Lepczyński 
8. Marcelina Foltyn – Bartosz Parchański 
9. Karina Wieczorek – Arkadiusz Budziak

POGRZEB POZA PARAFIA śp. Małgorzata Jończyk – pogrzeb Kończycach Małych 
śp. Emila Kuczaty – pogrzeb w Kaczycach
śp. Stanisław Darda – pogrzeb w Wodzisławiu
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KOLĘDA 2022
KOLĘDA W KOŃCZYCACH WIELKICH  

od 7 do 19 stycznia – godz. 18.00, w sobotę o 9.00

KOLĘDA W RUDNIKU  
 7 i 12 styczeń – godz. 17.00

07.01 – PIĄTEK – Łubowiec 1 (p. Foltyn – p. Branny)  
 oraz Babilon (p. Foltyn – p. Młotek) – godz. 18.00

07.01 – PIĄTEK– RUDNIK – Rudnik Centrum 1 (p. Machej, ul. Polna i Szkolna)  
 oraz Centrum 2 – godz. 17.00

08.01 – SOBOTA – Holica – Całość – godz. 9.00

10.01 – PONIEDZIAŁEK – Pudłowiec Dół (p. Machej – p. Brychcy)  
 oraz Statek 1 (p. Juroszek – p. Szuster)  
 oraz Prawa strona Piotrówki (p. Żyła – p. Stoszek) – godz. 18.00

11.01 – WTOREK – Łubowiec 1 (p. Słowik – p. Hawełka)  
 oraz Stawiska (p. Bierscy, Blok PKP) – godz. 18.00

12.01 – ŚRODA – Podkaczok i Wygoda całość – (p. Chwolek, Bijok,  
 od piekarni do p. Brzóska, Parchański) – godz. 18.0

12.01 – ŚRODA – Rudnik Porzędź  i Rudnik Beresteczko  
 (p. Zbigniew Machej – p. Folwarczny) – godz. 17.00

13.01 – CZWARTEK – Lewa strona Piotrówki (p. Klocek – p. Kuchejda)  
 oraz Odnóżka (p. Grzybek, Chmiel, Żyła) – godz. 18.00

14.01 – PIĄTEK – Statek 2 (cała ul. Cieszyńska, p. Parchańscy, Penkala, Pyszny)  
 oraz Os. Karolinka (p. – Foltyn, Łazarz, Rom) – godz. 18.00

15.01 – SOBOTA – Łubowiec 2 (p. Żyła – p. Jurgała)  
 oraz Świerczyniec (p. Gremlik – p. Czakon) – godz. 9.00

17.01 – PONIEDZIAŁEK – Świerczyniec (p. Ćwięczek – p. Morawiec)  
 oraz Osiedle Karolinka (p. Chmiel – p. Foltyn) – godz. 18.00

18.01 – WTOREK –  Lewa strona Piotrówki (p. Pala – p. Majętny)  
 oraz Sośnie – Blok do p. Parchańskich – godz. 18.00

19.01 – ŚRODA – Prawa strona Piotrówki (p. Morawiec – p. Kraus)  
 oraz Karłowiec (p. Strecuła – p. Koszyk) – godz. 18.00
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INTENCJE MSZALNE
01.01.2022 Sobota – NOWY ROK – Uroczystość 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 7.30 Za Parafian
 9.30  Rudnik : Za + Karola Czendlik.
11.00   Za ++ Marię Parchańską, męża Franciszka w 20 

rocznicę śmierci, syna Emila, Zofię Durczok, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za + Agnieszkę Kwik – od sąsiadów Łozowski, Her-
man, Bijok.

02.01.2022 II NIEDZIELA PO NARODZENIU 
PAŃSKIM

 7.30 Za + Jolantę Ćwiertnia – od Danuty Byrskiej z rodziną. 
 9.30 Rudnik : Za + Jana Niemczyk.
11.00 Za + Teresę Chrobak – od dzieci wujka Bolka z ro-

dzinami.
16.30 Nieszpory
17.00 1. Za + Tadeusza Węglorz – od rodzin Szuster, Pie-

czonka.
 2. Za + Bronisława Niemczyk – od żony Barbary. 
03.01.2022 Poniedziałek
17.00 Za + Pankracego Kamińskiego – od Jerzego Urbaniec 

z rodziną.
04.01.2022 Wtorek
17.00 1. Za + Teresę Chrobak – od sąsiada Twoczydło 

z rodziną.
 2. Za + Agnieszkę Kwik – od rodzin Czakon, Liboska, 

Hanzel, Pyszny, Parchański.
05.01.2022 Środa
16.00 Rudnik : Za + Edwarda Pawełek.
17.00 Za + Tadeusza Węglorz – od rodzin Chmiel, Mich-

nowicz.
06.01.2022 I Czwartek – UROCZYSTOŚĆ 

OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
 7.30 Za ++ Otylię, Antoniego Wieliczka, ++ rodziców 

z obu stron.
 9.30 Rudnik: Za + Krystynę Machej – od sąsiadów  

i znajomych..
 11.00 Za + Jolantę Ćwiertnia – od Renaty i Marka Zatorskich 

z rodziną.
15.00 Koncert Kolęd 

17.00 Za ++ Agnieszkę Kwik – od synów z rodzinami.
07.01.2022 I Piątek
16.00 Rudnik: Za + Teresę Chrobak – od Anety z rodziną
17.00 Za + Pankracego Kamińskiego – od rodzin Dyjak,  

Golasowska, Stoły, Surmiak..
08.01.2022 Sobota
 8.00  Za + Agnieszkę Kwik – od IV Róży Żywego Różańca.
17.00  1. Za + Annę Wątroba – w 1 rocznicę śmierci.
 2. Za + Bronisława Niemczyk – od Kudłaczów  

z Kszczonowa. 
09.01.2022 NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU 

PAŃSKIEGO
 7.30 Za + Jarosława Koczy – w 17 rocznicę śmierci i jego 

dziadków oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.
 9.30 Rudnik: Za ++ rodziców Otylię, Gustawa Wawrzyczek, 

siostrę Lidię, ++ dziadków z obu stron; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

11.00 Za + Teresę Chrobak – od Doroty i Waldemara Mikler.
16.30 Nieszpory
17.00 1. Za + Pankracego Kamińskiego – od wnuka Tomasza 

z Rybnika.
 2. Za + Karola Sufa – od Grzegorza Sufy z rodziną.
10.01.2022 Poniedziałek
17.00 Za + Tadeusza Węglorz – od kolegów i koleżanek 

z targu.
11.01.2022 Wtorek
17.00 1. O radość wieczną dla + Bronisława Łojko i wszyst-

kich ++ członków VI Róży Żywego Różańca.
 2. Za + Agnieszkę Kwik – od Zofii Kwik z Nawojowej.
12.01.2022 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Stefanię, Leona Siąkała, rodziców, 

pokrewieństwo z obu stron, Stefanię, Emila Janota, 
syna Józefa, synową Marię, ++ z rodzin z obu stron, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 1. W intencji Moniki i Katarzyny w 40 rocznicę uro-
dzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej 
w dalszym życiu.

 2. Za + Barbarę Piesta – od córki Patrycji z rodziną.

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W sobotę 1 stycznia - NOWY ROK - 2022 - Uroczystość 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Chcemy wszystkie 
dni Nowego Roku polecić Sercu Matki Boga i ludzi. 
Jest to także Dzień Modlitwy o pokój na świecie.

2. W czwartek, 6 stycznia przypada Uroczystość  
Objawienia Pańskiego. W całym Kościele jest to Dzień 
Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym dniu odbywa się 
poświęcenie wody, kredy i kadzidła. Również w dniu 
przypada 8 rocznica święceń biskupich oraz ingresu 
do katedry św. Mikołaja w Bielsku - Białej Księdza 
Biskupa Romana Pindla. Modlimy się w intencjach 
naszego Pasterza oraz całej diecezji. 

3. W niedzielę, 9 stycznia przypada święto Chrztu Pań-
skiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Na-
rodzenia.

4. W piątek, 14 stycznia - obchodzimy Dzień migranta 
i uchodźcy.

5. W poniedziałek, 17 stycznia w Kościele katolickim 
w Polsce obchodzimy Dzień Judaizmu

6. W dniach 18 – 24 stycznia – w całym Kościele prze-
żywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

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

8. W niedzielę, 30 stycznia na sumie o 11.00 – Chrztyi Roczki. 
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13.01.2022 Czwartek
17.00 1. Za + Teresę Chrobak – od dzieci wujka Bolesława 

z rodzinami.
 2. Za + Pankracego Kamińskiego – od rodzin Kąkol, 

Podgórski, Handzel, Brychcy.
14.01.2022 Piątek
16.00 Rudnik: Za + Irenę Ćwięczek w 1 rocznicę śmierci.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Jolantę Ćwiertnia – od 

rodziny Kawończyk.
15.01.2022 Sobota
 8.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o zdrowie, opiekę Bożej Opatrzności dla całej ro-
dziny, Dary Ducha Świętego dla wnuków i pokój 
dla Świata.

17.00 1. Za + Teresę Chrobak – od Anny i Piotra Piekarz 
z rodziną. 

 2. Za ++ Bronisława Niemczyk, rodziców i 2 braci 
– od rodzin Grygierek i Kocur.

16.01.2022 II NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za + Agnieszkę Kwik – od Małgorzaty z rodziną 

z Nawojowej.
 9.30 Rudnik: Za + Karola Czendlik.
11.00  Za + Tadeusza Węglorz – od rodziny Stoszek.
16.30 Nieszpory
17.00 1. Za + Pankracego Kamińskiego – od wnuka  

Krystiana z rodziną z Jaworza.
 2. Za + Karola Sufa – od Marii, Jana i Rafała Sufa 

z rodziną z Bystrej.
21.00 Apel Jasnogórski
17.01.2022 Poniedziałek Wspomnienie Św. 

Antoniego, opata
17.00 Za + Zofię Brzuzka – od Marty i Grażyny z rodziną.
18.01.2022 Wtorek
17.00 1. Za + Teresę Chrobak – od sąsiadów z Grobli..
 2. Za + Tadeusza Węglorz – od Anny Węglorz  

z Brzezówki.
19.01.2022 Środa Wspomnienie Św. Józefa 

Sebastiana Pelczara, biskupa
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę, Wiktora Żyła, syna Emanuela, 

zięcia Franciszka, Helenę, Andrzzeja Polok ; domo-
stwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 Za ++ Jana, Emilię Waleczek.
20.01.2022 Czwartek
17.00 1. Za + Tadeusza Węglorz – od cioci Anieli z rodziną.
 2. Za + Pankracego Kamińskiego – od syna Stefana 

z rodziną.
21.01.2022 Piątek Wspomnienie Św. Agnieszki, 

dziewicy i męczennicy
16.00 Rudnik: Za ++ dziadków Bronisławę, 

Władysława Hernik, Zofię, Bolesława Czakon.
17.00 Msza św. szkolna: 1. Za ++ Józefa, Stefanię 

Kuchejda, syna Stanisława, wnuczkę Jolantę, 
++ z rodzin Kuchejda i Klimosz.

 2. Za + Barbarę Piesta – od wnuka Kamila i rodzi-
ny Polok.

22.01.2022 Sobota
 8.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki 

z okazji Imienin 
17.00 1. Za + Teresę Chrobak – od Jana i Danuty Mikler.
 2. Za + Stanisława Botorek – od rodzin Żyłów,  

Stańków, Węglorzów.
19.00 Nowenna Pompejańska
23.01.2022 III NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za + Tadeusza Węglorz – od sąsiadów  

z ul. Ks. Olszaka i ul. Sosnowej. 
 9.30 Rudnik: Za + Jana Niemczyk.

11.00 Za + Agnieszkę Kwik – od rodziny Wachtarczyk.
16.30 Nieszpory
17.00 1. Za + Pankracego Kamińskiego – od rodziny  

z Bielska-Białej. 
 2. Za ++ Karola Sufa, żonę Marię, ++ synów  

– od Elżbiety i Karola Machej.
24.01.2022 Poniedziałek Wspomnienie Św. 

Franciszka Salezego, biskupa i doktora 
Kościoła

17.00 Za ++ Bronisławę i Franciszka Waleczek.
25.01.2022 Wtorek ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. 

PAWŁA, , APOSTOŁA
17.00 1. Za + Teresę Chrobak – od Jana i Marii z rodziną 

z Janowa. 
 2. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza,  

Stanisławę, + o. Ottona.
26.01.2022 Środa Wspomnienie świętych 

biskupów Tymoteusza i Tytusa
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Borski, 2 żony Martę 

i Franciszkę, ++ rodziców z obu stron. 
17.00 Za ++ Marię, Rudolfa Gałuszka, Helenę, Karola Smelik, 

brata Władysława, ++ z rodzin Golasowski, Czendlik, 
Gałuszka, Smelik.

27.01.2022 Czwartek
17.00 1. Za + Tadeusza Węglorz – od Małgorzaty Parchań-

skiej z rodziną. 
 2. Za + Pankracego Kamińskiego – od Jacka Urbaniec 

z rodziną.
28.01.2022 Piątek  Wspomnienie Św. Tomasza 

z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
16.00 Rudnik: Za + Bronisławę Chmiel w 5 rocznicę śmierci, 

jej męża, dzieci i rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 17.00 1. Msza św. 6 – tyg.
 2. Za + Barbarę Piesta – od rodziny Kajzar.
29.01.2022 Sobota
8.00 Za ++ Jana, Annę Waleczek, ++ synów Franciszka, 

Józefa, Jana, córki Marię i Helenę.
17.00 1. Za + Teresę Chrobak – od sąsiadów Romana, Marii, 

Teresy i Bogdana. 
 2. Za + Bronisława Niemczyk – od rodziny Stanaszek 

i Kudłacz z Oświęcimia.

30.01.2022 IV NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za + Otylię Wieliczka.
 9.30 Rudnik: Za ++ Józefa, Zofię Machej, syna Bolesła-

wa, córkę Helenę, zięcia Stefana Rom, Józefa, Annę 
Czepczor, synów Tadeusza i Józefa, dusze w czyść-
cu cierpiące.

11.00 Chrzty – Roczki
16.30 Nieszpory
17.00 1. Za + Pankracego Kamińskiego – od Bogusi  

z rodziną.
 2. Za + Stanisława Botorek – od rodzin Malina, 

Pawełek oraz Marty Machej.
31.01.2022 Poniedziałek Wspomnienie Św. Jana 

Bosko, prezbitera
17.00 Za + Teresę Chrobak – od Leszka z Bochni z całą  

rodziną.
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LITURGICZNE OBCHODY MIESIĄCA:
01.01. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
06.01. – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli 
09.01. – 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

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 stycznia (tj. sobota)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

07. I. – Łubowiec – piątek
  ul. Pilotów 6, 10, 16
 ul. Słoneczna 1c, 3, 4 
14 I. – Łubowiec – piątek
  ul. Słoneczna 7, 9, 11, 18, 26 
21. I. – Os. „Karolinka” – piatek
 ul. Ks. Olszaka 6, 8, 12, 12 A, 
 ul. Prosta 1, 1 A
28. I. – Os. „Karolinka” – piątek
  ul. Karolinka 1, 4, 3, 12 
  ul. Truskawkowa 12

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 - 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 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 

SPOTKANIA:
DZIECI MARYI KW – wtorek – 12.30 – Szkoła Podst.  
DZIECI MARYI – RUDNIK – sobota - 12.30 - Szkoła Podst.
LSO KOŃCZYCE  – co drugi piątek po Mszy św.
MINISTRANCI RUDNIK – co druga środa  
   po Mszy św. 

KRĄG BIBLIJNY – co drugi piątek – godz. 19.00

WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA – I sobota  
miesiąca o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Mariusz Zemanek, Anna Matuszek,  
   Tadeusz Machej, Joanna Wieliczka-Szarkowa.
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.
Nr konta:  BS Cieszyn  50 8113 1017 2003 0176 5694 0001
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