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święty Michale  
Archaniele  

- Módl się za nami



Pożegnanie ks. Michała w Rudniku

Powitanie ks. Piotra w Rudniku
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REFLEKSJE O KAPŁAŃSTWIE

Refleksje o kapłaństwie
Święty Grzegorz z Nazjanzu napisał: „Kapłan jest obrońcą prawdy, składa na ołtarzu dary ofiarne, uczestniczy 

w kapłaństwie Chrystusa, odnawia stworzenia, przywraca w nich obraz Boży i przysposabia je do  świata wyższego.”

Źródła Życia piję, ale studni, skąd czerpię tę wodę, 
nie akceptuję.

To kapłan przecież prowadzi nas od chrztu aż 
po krzyż na mogile i wskazuje nam drogę do Boga. 
Każdego kapłana winniśmy wspierać i modlić się za 
niego. Każdy kapłan w czasie pierwszej Mszy Świętej, 
obdarowuje nas okolicznościowym obrazkiem, na 
którym zwykle wydrukowane są słowa: „Błogosławi 
i prosi o modlitwę”. Obrazek taki jest pamiątką dla 
tych, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej prymicyj-
nej, ale także zobowiązaniem do modlitwy w intencji 
tego kapłana.

Sam Jezus Chrystus mówi: ,,Potrzebuję Ciebie, Twoich 
ust, Twoich rąk, Twojego serca, Twoich sił i uśmiechu 
dla ludzi słabych, skrzywdzonych, cierpiących”... A za-
tem kapłaństwo wymaga ofiary, wysiłku, cierpienia 
i poświęcenia, bo kapłan to drugi Chrystus.

Ostatnimi czasy jesteśmy świadkami lawinowych 
ataków, oskarżeń, kłamstw i paskudnych paszkwili na 
temat Kościoła i poszczególnych kapłanów. Wrogowie 
Kościoła nie śpią. Żyją wśród nas, w Kościele, udając 
że chcą rzekomo uleczyć innych, wytknąć ich błędy. 
Wszyscy ludzie dobrej woli, prawi i uczciwi katolicy, 
nie mogą udawać, że nic się złego nie dzieje, że owo 
niszczenie autorytetu Kościoła, poniżanie honoru ka-
płanów to tylko łagodne zwracanie uwagi. Nie można 
liczyć na sprawiedliwość i praworządność wrogów 
Kościoła. Dużo jest szatańskiego wręcz uporu w nie-
ustannym i bezpodstawnym atakowaniu kapłaństwa 
i kapłanów.

Zwracam się z prośbą do wszystkich, którym 
dobro Kościoła i godność kapłanów leży głęboko 
na sercu, aby połączyli się w żarliwej modlitwie 
za kapłanów.

Szczęść Boże!
ks. Andrzej Wieliczka

Proboszcz

Wszyscy rodzimy się w Kościele dzięki pośrednic-
twu kapłana. To on w imieniu Boga przyjmuje nas do 
wspólnoty wierzących, on uczestniczy we wszystkich 
sakramentach- od chrztu świętego po sakrament 
chorych. Przez cały czas obecny jest w naszym życiu, 
jest świadkiem naszych radości, sukcesów, wszelkich 
życiowych porażek, udziela nam rad, a czasami na-
pomina.

Jezus Chrystus ustanawiając sakramenty Euchary-
stii i kapłaństwa, połączył je w sposób nierozerwalny. 
Eucharystię i inne sakramenty mógł złożyć tylko 
i wyłącznie w rękach wybranego i ustanowionego 
przez siebie człowieka - kapłana. Aby ten człowiek 
mógł sprawować sakramenty, najpierw musi być po-
wołany i wybrany. To sam Chrystus powołuje  wybiera 
z tłumu. Czasami Jego powołanie jest nagłe i zdecy-
dowane, ale najczęściej powołuje zwyczajnie, krok 
po kroku, przez splot wielu życiowych doświadczeń, 
wydarzeń i znaków.

Dla Ojca Świętego Jana Pawła II powołanie było 
,,Darem i Tajemnicą”. Taką nieprzeniknioną tajemnicą 
jest każde kapłańskie powołanie: ,,Każde powołanie 
w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest 
darem, który nieskończenie przerasta człowieka.” Każdy 
kapłan doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swo-
im życiu. Dzielenie się tajemnicą własnego powołania 
nie jest łatwe. Trudno objąć je człowieczym słowem.

Kapłaństwo to wielki dar, dar wyproszony, wy-
modlony. Dar dla samego kapłana, rodziców, rodziny, 
przyjaciół, ale nade wszystko dar dla całej wspólnoty 
wierzących. Dlatego cieszmy się, że Bóg wybiera i po-
wołuje wiernych z naszej parafii.

Dar tak często dziś lekceważony i wyśmiewany. 
Chciałoby się zapytać: Czy kapłani nadal są nam po-
trzebni? Czy człowiek potrzebuje kapłana? Czasami 
słyszy się: „W Pana Boga to ja wierzę, ale Kościoła 
i kapłanów to nie uznaję.” Ciekawa sprawa: wodę ze 

Modlitwa za Kościół Święty
O chwalebny Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu wojsk Niebieskich, pogromco szatana 

i duchów nieczystych, potężny Obrońco Kościoła świętego, okryj nas swoimi skrzydłami 
i chroń przed nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

Niech będzie Bóg uwielbiony za to, że Cię obdarzył tak wielką mocą i chwałą, że Twoje imię 
stało się największym po imieniu Jezusa Chrystusa i Maryi Dziewicy i godnym szczególnej 
czci. Zechciej łaskawie wspierać nas nadprzyrodzonymi darami, którymi Bóg Cię obdarzył.

Niech Twoje imię chroni nas od niebezpieczeństw, pozwala powstać z upadków, pociesza 
w utrapieniach, umacnia wśród trudnych doświadczeń i będzie tarczą obronną przeciwko 
piekielnym nieprzyjaciołom za życia i w godzinę śmierci.

O Święty Michale Archaniele, Ty, który jesteś Najwyższym Przywódcą wojsk Niebieskich 
i Opiekunem Kościoła świętego, broń nas nieustannie przed nieprzyjaciółmi naszej wiary. 

Amen.

Pożegnanie ks. Michała w Rudniku

Powitanie ks. Piotra w Rudniku
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UDZIAŁ RODZINY W NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII

Mszą Świętą w Rudniku Ksiądz Michał Bogacz pożegnał się z parafianami, a parafianie pożegnali Wikarego 
poprzez życzenia, wiersz i kwiaty złożone przez dzieci - Weronikę Wawrzyczek i Kacpra Czendlik. 

Również Prezes LKS Rudnik  Tadeusz Machej złożył podziękowania za aktywne  wsparcie klubu sportowego 
przez udział  Ks. Michała w treningach i meczach, wręczając mu pamiątkowy puchar i życzenia. 

Doniosłość pożegnania podkreśliły poczty sztandarowe górników i rolników. 
Niezmiernie szybko minął okres trzyletniej posługi Ks. Michała w naszej parafii. Niezwykle cenne były jego 

kazania, a to ostanie niosło przekaz by modlić się do Pana Boga unikając rutyny, można własnymi słowami 
byle szczerze i wytrwale.

Księdzu Michałowi życzymy i zdrowia, i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi .
Opracowanie: Sylwia Grzebień

UDZIAŁ RODZINY  
W NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII

„Chrześcijanie zbierali się na łamaniu chleba (Dz 
20,7) szczególnie w pierwszym dniu tygodnia, to zna-
czy w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Chrystusa. 
Od tamtych czasów aż do naszych dni celebruje się 
Eucharystię, tak, że dzisiaj spotykamy ją wszędzie 
w Kościele, w takiej samej podstawowej strukturze. 
Stanowi ona centrum życia Kościoła” – czytamy w Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego (1343).

Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na moją 
pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedzie-
lę, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona 
źródłem i centrum jego życia i działalności.

Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać 
się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze, więc byłoby, 

aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do 
owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba 
się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być 
w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii 
Świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.

Z sakramentu pojednania korzystajmy w ciągu 
tygodnia. Niedziela nigdy nie miała charakteru pokut-
nego, miała zawsze atmosferę wielkanocnej radości. 
Nigdy w niedzielę nie poszczono. Również w niedzielę 
nie modlono się w postawie klęczącej, pokutnej. Taka 
postawa modlitewna przetrwała do naszych czasów 
w modlitwie „Anioł Pański”, którą odmawia się stojąco 
od sobotniego popołudnia aż do niedzielnego wieczoru.

Należy również przygotować całą rodzinę na 
otwarcie się i przyjęcie proklamowanego Słowa Bo-
żego. Stąd w sobotę wieczorem dobrze jest spotkać 
się z całą rodziną i stosując jedną z metod spotkań 
ewangelicznych przeanalizować i rozważyć wszyst-
kie lub przynajmniej jedno z czytań biblijnych, jakie 
będą wykorzystane w czasie Liturgii Słowa. Spotka-
nie winno mieć charakter modlitewny i odkrywczy, 
winno być dzieleniem się tym światłem, jakie każdy 
otrzymał. Należy unikać dyskusji. Spotkanie winno 
być zakończone wspólną modlitwą, najlepiej sponta-
niczną. Wskazany jest również śpiew odpowiednich 
pieśni, który zbliża i jednoczy wspólnotę rodzinną.

Pożegnanie  
Ks. Michała  
w Rudniku

Zdjęcie: Małgorzata Bochenek/ Nasz Dziennik
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ORĘDZIE NIEPOKALANEJ – RÓŻANIEC W OBJAWIENIACH FATIMSKICH

Ostatnie objawienia Niepokalanej w Fatimie

Orędzie Niepokalanej  
 Różaniec w objawieniach fatimskich

Piąte objawienie
Wieść o aresztowaniu dzieci w sierpniu 1917 r. 

jeszcze bardziej zbulwersowała opinię publiczną. Ze 
wszystkich stron podniosły się protesty przeciwko 
brutalnej ingerencji władzy cywilnej, co przerodziło 
się w nadzwyczajny wzrost wiary i pobożności wi-
docznej szczególnie 13 września.

Kiedy dzieci z wielkim trudem przedarły się pod 
dąb przez 20 tysięczny tłum, z nakazu Łucji, aby się 
modlić, tłum wiernych padł na kolana, modląc się bła-
galnym głosem o macierzyńską opiekę Królowej Nieba.

Nagle Łucja przerwała różaniec i zawołała:
- Oto Ona! Widzę Ją! - uśmiech radości rozjaśniał 

jej lica.
Tłum zakołysał się jakby przeszedł przez wszyst-

kich prąd elektryczny.
- Matka Boska dała znak swej obecności. Na jasnym 

niebie kula świetlna posuwała się majestatycznie 
ze wschodu na zachód. Bił z niej jasny i miły blask. 
Znalazła się nad dębem i później zniknęła.

Rozpoczęła się dyskretna rozmowa dzieci z Madon-
ną. Podczas niej ludzie widzieli dąb i dzieci otoczone 
białym obłokiem. Z nieba spadały jakby jasne płatki 
śniegu czy kwiatów. Nie dochodziły one do ziemi, 
gdyż rozpływały się w powietrzu. Piękna Pani pona-
wiała znowu swoje żądania, by pobożnie odmawiały 
codziennie różaniec, aby uprosić zakończenie wojny. 
Odnawiając obietnicę daną 19 sierpnia zapowiedziała, 
że w ostatnim dniu przybędzie św. Józef i Dzieciątko 
Jezus, aby dać światu pokój oraz nasz Pan, aby lu-
dzi pobłogosławić.

Łucja prosiła Panią o cud, aby uciszyć tych, któ-
rzy rozpowiadali pogłoski, że to kłamstwo i dzieci 
należy powiesić albo spalić żywcem. Postać jeszcze 
raz potwierdziła obietnicę dokonania cudu w następ-
nym miesiącu.

Na koniec Łucja zawołała: - Zobaczcie, Ona odchodzi!
Znów pojawiła się świetlana kula i wolno unosiła 

się w górę i posuwała się ku wschodowi. Słońce od-
zyskało swoją jasność. Ludzie powracali do domów.

Szóste objawienie
Jesień była w tym roku szczególnie słotna, a dzień 

13 października zimny, posępny i dżdżysty. Gdy nad-
chodziła godzina objawień 70 tysięcy ludzi w błocie, 
w deszczu odmawiało różaniec i śpiewało maryj-
ne pieśni.

Nagle zabłysło - Łucja zawołała: ,,Tam, widzę Ją”. 
Obłok znów zasłonił dzieci. Zapanowała ogromna cisza.

Pani odpowiedziała Łucji, że jest Królową Różań-
ca św. przyszła upomnieć ludzkość, aby zmieniła 
swe życie, by Boga już dłużej nie obrażała swoimi 

grzechami, by odmawiała różaniec, poprawiła się 
i czyniła pokutę za swoje grzechy. Pozdrawiając na 
pożegnanie swych małych powierników, rozchyliła 
swe ręce, które promieniowały i wskazała na słońce.

Łucja zawołała:
- Patrzcie na słońce!
Oczy wszystkich zwróciły się we wskazanym kie-

runku. Deszcz ustał, chmury się rozstąpiły, na jasnym 
niebie ukazało się słońce o srebrnej tarczy podobne 
do księżyca, w które można się było wpatrywać bez 
oślepienia oczu. Nagle z ogromną szybkością niby 
ognisty młynek zaczęło wirować, rzucając obfitą strugę 
promieni złotych, zielonych, czerwonych, szafirowych, 
fioletowych zabarwiając fantastycznie chmury, skały, 
drzewa, ziemię i wszystkich ludzi.

Wtem na mgnienie oka słońce się zatrzymało, aby 
na nowo zacząć taniec swej ognistej tarczy. Taniec 
powtórzyło trzy razy. Nagle zatrzymało się i jakby 
oderwało się od firmamentu i zaczęło spadać na 
ziemię. Zjawisko to obserwowali wierzący i niewie-
rzący, ludzie znajdujący się w innych miejscowościach 
w promieniu 30-40 km. Wszyscy się modlili, płacząc, 
żałowali za swoje grzechy.

Dzieci zaś w tym czasie przeżywały inną scenę. 
Obok słońca ujrzały Świętą Rodzinę: po prawej stro-
nie znajdowała się Najświętsza Dziewica w białej 
sukni i niebieskim płaszczu, po lewej stronie św. 
Józef z Dzieciątkiem Jezus. Najświętsza Rodzina bło-
gosławiła lud znakiem Krzyża Świętego. Gdy ta wizja 
zniknęła, ujrzała Łucja Zbawiciela błogosławiącego 
lud, a potem Madonnę w dwóch różnych postaciach: 
Matkę Bolesną, a potem jako Matkę Boską z Góry 
Karmel. Przypuszcza się, że było to przypomnienie 
trzech części różańca - radosnej, bolesnej i chwalebnej.

Dopiero po zniknięciu tej wizji dzieci mogły oglą-
dać cud słońca.

Po skończeniu „cudu słońca’’ przemoknięci ludzie 
nagle zauważyli, że mają całkiem suche ubrania. Te 
i inne znaki, których ilość i rozmaitość zadziwiają 
nasz ograniczony rozum charakteryzują objawienia 
w niebywały sposób. Nigdzie na ziemi Maryja nie 
objawiła się z taką okazałością nadprzyrodzonej 
mocy. Chciała więc uwierzytelnić w szczególny sposób 
przekazywane przez dzieci swoje orędzie. 

Zechciejmy włączyć się w Wielką Nowennę Fatim-
ską. Wobec powagi współczesnych wydarzeń, pełnych 
niewiadomej jutra, a na rodzące się w naszych sercach 
pytanie: „Kto nas uratuje?”- odpowiedzmy: Tylko Bóg 
może nas uratować i uratuje, jeśli zwrócimy się 
do Niepokalanego Serca Maryi... 

Tak powiedziała w Fatimie: „Moje Serce zwycięży”.
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UDZIAŁ RODZINY W NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII

Mszą Świętą w Rudniku Ksiądz Michał Bogacz pożegnał się z parafianami, a parafianie pożegnali Wikarego 
poprzez życzenia, wiersz i kwiaty złożone przez dzieci - Weronikę Wawrzyczek i Kacpra Czendlik. 

Również Prezes LKS Rudnik  Tadeusz Machej złożył podziękowania za aktywne  wsparcie klubu sportowego 
przez udział  Ks. Michała w treningach i meczach, wręczając mu pamiątkowy puchar i życzenia. 

Doniosłość pożegnania podkreśliły poczty sztandarowe górników i rolników. 
Niezmiernie szybko minął okres trzyletniej posługi Ks. Michała w naszej parafii. Niezwykle cenne były jego 

kazania, a to ostanie niosło przekaz by modlić się do Pana Boga unikając rutyny, można własnymi słowami 
byle szczerze i wytrwale.
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UDZIAŁ RODZINY  
W NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII

„Chrześcijanie zbierali się na łamaniu chleba (Dz 
20,7) szczególnie w pierwszym dniu tygodnia, to zna-
czy w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Chrystusa. 
Od tamtych czasów aż do naszych dni celebruje się 
Eucharystię, tak, że dzisiaj spotykamy ją wszędzie 
w Kościele, w takiej samej podstawowej strukturze. 
Stanowi ona centrum życia Kościoła” – czytamy w Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego (1343).

Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na moją 
pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedzie-
lę, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona 
źródłem i centrum jego życia i działalności.

Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać 
się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze, więc byłoby, 

aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do 
owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba 
się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być 
w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii 
Świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.

Z sakramentu pojednania korzystajmy w ciągu 
tygodnia. Niedziela nigdy nie miała charakteru pokut-
nego, miała zawsze atmosferę wielkanocnej radości. 
Nigdy w niedzielę nie poszczono. Również w niedzielę 
nie modlono się w postawie klęczącej, pokutnej. Taka 
postawa modlitewna przetrwała do naszych czasów 
w modlitwie „Anioł Pański”, którą odmawia się stojąco 
od sobotniego popołudnia aż do niedzielnego wieczoru.

Należy również przygotować całą rodzinę na 
otwarcie się i przyjęcie proklamowanego Słowa Bo-
żego. Stąd w sobotę wieczorem dobrze jest spotkać 
się z całą rodziną i stosując jedną z metod spotkań 
ewangelicznych przeanalizować i rozważyć wszyst-
kie lub przynajmniej jedno z czytań biblijnych, jakie 
będą wykorzystane w czasie Liturgii Słowa. Spotka-
nie winno mieć charakter modlitewny i odkrywczy, 
winno być dzieleniem się tym światłem, jakie każdy 
otrzymał. Należy unikać dyskusji. Spotkanie winno 
być zakończone wspólną modlitwą, najlepiej sponta-
niczną. Wskazany jest również śpiew odpowiednich 
pieśni, który zbliża i jednoczy wspólnotę rodzinną.

Pożegnanie  
Ks. Michała  
w Rudniku

Zdjęcie: Małgorzata Bochenek/ Nasz Dziennik
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MODLITWA EWANGELIĄ

Modlitwa Ewangelią
I niedziela września, 07.09.2014,  Ewangelia 
z dnia: Mt 18,15-20
(skrót Mt 18,15-20 oznacza Ewangelia wg św. Mateusza, 
rozdział 18, wersety 15-20)

O co proszę? O łaskę przebaczenia moim krzyw-
dzicielom.
•  „Gdy bart twój zgrzeszy przeciw tobie…”. Wspomnę 

przed Jezusem moich krzywdzicieli. Kto zranił mnie 
najbardziej? Czy pielęgnuję w sercu gniew? Czy 
potrafię wybaczyć? Poproszę Jezusa, aby wypełnił 
moje serce miłością.

• Jezus przypomina mi, że nie wolno tłumić w sobie 
doznanej krzywdy. Przebaczenie zakłada przyznanie 
się najpierw przed sobą, a potem przed krzywdzi-
cielem, że zostałem zraniony. Czy przyznaję się 
przed sobą do zranień, które noszę w sercu? Czy 
jestem od nich wolny?

• Jedną z form wypowiadania doznanej krzywdy 
jest braterskie upomnienie. Nie jest ono sposobem 
wyrażania swoich żalów i pretensji, ale uświadomie-
niem krzywdzicielowi jego grzesznej postawy. Co 
mogę powiedzieć o mojej umiejętności upominania?

• Jezus zachęca, aby upominać w sposób opanowany: 
najpierw w cztery oczy, potem przy świadkach i w 
końcu wobec wspólnoty. Nie wolno ukrywać krzyw-
dzicieli i przemilczać krzywd. Czy nie zamieniam 
upomnienia w obmowy, żale i pretensje? Czy nie 
uciekam od napiętnowania krzywd i krzywdzicieli 
tam, gdzie żąda tego dobro osoby lub wspólnoty?

• Największą pomocą Jezusa w leczeniu doznanych 
zranień i w wybaczaniu krzywd jest sakrament 
pokuty. Czy w sakramencie pokuty dotykam korzeni 
moich grzechów, negatywnych uczuć i dotkliwych 
zranień? Czy wierzę, że Jezus może mnie z nich 
uzdrowić, uleczyć złe wspomnienia?

• Jezus wskazuje na siłę wspólnej modlitwy. Ojciec 
nie odmawia tym, którzy zgodnie o coś proszą. 
Powierzę Ojcu wszystkie najtrudniejsze sprawy 
i zranione relacje w mojej wspólnocie i rodzinie. 
Będę prosił z pokorą: „Pomóż mi przebaczyć moim 
krzywdzicielom!”. 

II niedziela września 14.09.2014, Podwyższenie 
Krzyża Świętego, Ewangelia z dnia: J 3, 13-17

O co proszę? O głęboki żal z powodu moich 
grzechów i o życie w prawdzie.
• Postaram się odprawić tę medytację przed wize-

runkiem Jezusa ukrzyżowanego. O ile to będzie dla 
mnie większym pożytkiem duchowym, rozważanie 
odprawię w nocy.

• Wejdę w klimat nocnej rozmowy Nikodema z Je-
zusem. Pragnienie Nikodema zostaje spełnione: 
może sam na sam spotkać się z Nauczycielem. Od 
głębi moich pragnień zależy głębia moich spotkań 
z Jezusem. Co mogę powiedzieć o moich pragnie-
niach w tej medytacji?

• „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni…”. Jezus 
konający na krzyżu ma moc, aby codziennie zbawiać 
moje życie. Potrzebna Mu jest jednak moja wiara. 

Będzie konał „poza moim życiem”, jeśli nie zauważę 
i nie przyjmę z wiarą Jego miłości.

• „Tak Bóg umiłował świat…”. Patrząc na krzyż, będę 
rozważał z miłością każde słowo w tym zdaniu. 
Uświadomię sobie, że na krzyżu wisi jedyne Dziecko 
Boga Ojca. Umiera za mnie. Jestem „całym świa-
tem Boga”. Jak każdy człowiek jestem dla Niego 
jedynym dzieckiem.

• Jezus zapewnia mnie, że Ojciec nie chce mojego 
potępienia, lecz zbawienia. To ja sam skazuję siebie 
na potępienie, gdy wątpię w Jego zbawczą miłość. 
Brak wiary w miłość i miłosierdzie Boga będzie 
prowadziło mnie do wewnętrznego niepokoju, 
zwątpienia i odrzucenia siebie. Czy wierzę w bez-
graniczną życzliwość Boga wobec mnie? Czy nie 
lękam się Go? Czy nie dostrzegam w sobie tendencji 
do samopotępienia?

• Wpatrując się w rany Ukrzyżowanego, będę szczerze 
rozmawiał z Nim o ranach mojego serca. Poproszę 
Go, aby odkrył przede mną grzechy, które sprawiają 
Mu najwięcej cierpienia. Wzbudzę głęboki żal z po-
wodu moich nieprawości. Pomodlę się Psalmem 50.

III niedziela września, 21.09.2014,  Ewangelia 
z dnia: Mt 20,1-16a

O co proszę? O hojność w odpowiadaniu na łaski 
otrzymywane w każdej godzinie życia.
• Jezus przyrównuje królestwo Boże do winnicy, 

w której pracują najęci przez Niego robotnicy. 
Każdemu z nich On sam wyznacza pracę i nagrodę. 
Uświadomię sobie głęboką prawdę, że powołanie 
do winnicy Pana jest czystą, niczym nie zasłużo-
ną łaską.

• Wrócę pamięcią do największych łask, jakich do-
znałem w moim dotychczasowym życiu. Popatrzę 
na historię mojego życia przez pryzmat działania 
opatrzności Bożej. Jak mnie prowadziła, strzegła, 
czuwała nade mną i moimi najbliższymi?

• Jezus przyrównuje siebie do wyrozumiałego go-
spodarza, który z cierpliwością szuka błąkających 
się robotników i zaprasza ich do swojej winnicy, 
nie zważając na porę dnia. Wyobrażę sobie, jak 
długimi godzinami, w spiekocie dnia, poszukuje 
„bezrobotnych” i zachęca, by przyłączyli się do 
Jego pracowników.

• Popatrzę z wdzięcznością na swoje życie. Przypo-
mnę sobie najpierw te chwile, w których czułem się 
zagubiony, bez motywacji do życia. W której porze 
mojego życia odnalazł mnie Jezus? Jak długo mnie 
szukał? Przypomnę sobie dzień, w którym mnie 
odnalazł. Podziękuję Mu za Jego miłość i cierpliwość, 
za dzień, w którym powołał mnie do swojej winnicy.

• Czy w mojej codzienności spotykam ludzi zagu-
bionych, dalekich od Boga, bez motywacji i sensu 
życia? Czy są takie osoby wśród moich najbliższych? 
Kto to jest? Czy wierzę, że nigdy nie jest za późno 
i że opatrzność Boża może je odnaleźć? Czy modlę 
się za te osoby?



7
W

rzesień 2014   A
N

IO
Ł KO

Ń
CZYCKI

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

• Jezus piętnuje wyrachowanie pracowników, którzy 
nie tolerują „robotników ostatniej godziny”. Będę 
prosił Jezusa, aby uwrażliwił mnie na maluczkich 
i ostatnich. Zachowam w sercu modlitwę: „Daj mi 
serce czułe i otwarte na pomoc najsłabszym!”.

IV niedziela września, 28.09.2014, Ewangelia 
z dnia: Mt 21, 28-32

O co proszę? O łaskę pogłębienia i umocnienia 
w życiowych decyzjach.
• Jezus przestrzega mnie przed religijnością budowaną 

na słowach, zamiast na konkretnych czynach. Daje 
mi przykład dwóch synów. Z którym z nich porów-
nałbym swoje zachowanie? Kim jestem najczęściej: 
człowiekiem obietnic i deklaracji, czy konkretnych 
decyzji i czynu?

• Czy składałem Bogu obietnice, których nie wypełni-
łem? Czy jestem konsekwentny w moich duchowych 
postanowieniach? Co mogę powiedzieć o mojej 
wierności przyrzeczeniom lub ślubom złożonym 
wobec Boga?

• Jezus rozumie moje opory, a nawet bunty w wypeł-
nianiu Jego woli. Daje mi czas. Oczekuje jednak, że 
się opamiętam i powiem ostatecznie Bogu: „Niech 
mi się stanie według słowa Twego”. Taka postawa 
jest Mu milsza od gładkiej mowy, z której nie wy-
nika żadna przemiana życia.

• Jezus przestrzega przed postawą formalizmu i re-
ligijnością budowaną na pozorach. Czy moja ze-
wnętrzna pobożność pokrywa się ze stanem mego 
serca? Czy w mojej religijnej postawie bardziej 
zależy mi na Bogu, czy na opinii człowieka?

• Jezus przestrzega mnie przed postawą zadufania 
w sobie. Zbawią się grzesznicy, którzy przyjmują 
upomnienie sprawiedliwego. Będę usilnie prosił 
Jezusa, aby demaskował we mnie pychę i udawanie: 
„Jezu, chcę być prawy i prostolinijny!”.

na podstawie książki 
„Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”  

Krzysztofa Wonsa SDS, Alina

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  
– 30.IX.2014 - Wtorek

   8.00 –  Msza św.
   8.30 -   9.00 -     Świerczyniec, Statek
   9.00 -   9.30 Róża I, II - Holica, Sośnie                   
  9.30 –  10.00 Róża III, IV - Odnóżka, Babilon       
10.00 -  10.30 Róża V, VI - Podkaczok, Wygoda
10.30 -  11.00 Róża VII, VIII   - ul. Dębina, ul. Zamkowa, Karłowiec
11.00 -  11.30 Róża IX, X -  ul. Ks. Olszaka, Ks. Kukli
11.30 -  12.00 Rudnik Centrum
12.00 -  12.30 Rudnik Porzędź
12.30  - 13.00 Rudnik Beresteczko  
13.00 -  13.30 Apostolstwo Dobrej Śmierci, Lewa Strona Piotrówki
13.30 -  14.00 ul. Kościelna, ul. Szkolna
14.00 -  14.30 Os. ,, Karolinka „
14.30 -  15.00 Dzieci Szkoły Podstawowej, Prawa Strona Piotrówki
15.00 -  15.30 Młodzież kl. III Gimnazjum , Pudłowiec, Stawiska
15.30 -  16.00 Dzieci kl. II - I -szo Komunijne, ministranci
16.00 -  16.30 Młodzież gimnazjalna - Oaza młodzieżowa 
16.30 – 17.00 Łubowiec I, Łubowiec II, Parafialna Rada Duszpasterska, 
   Parafianie, którzy nie byli w wyznaczonych godzinach
   Zakończenie Adoracji
17.00  Msza św.
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MODLITWA EWANGELIĄ

Modlitwa Ewangelią
I niedziela września, 07.09.2014,  Ewangelia 
z dnia: Mt 18,15-20
(skrót Mt 18,15-20 oznacza Ewangelia wg św. Mateusza, 
rozdział 18, wersety 15-20)

O co proszę? O łaskę przebaczenia moim krzyw-
dzicielom.
•  „Gdy bart twój zgrzeszy przeciw tobie…”. Wspomnę 

przed Jezusem moich krzywdzicieli. Kto zranił mnie 
najbardziej? Czy pielęgnuję w sercu gniew? Czy 
potrafię wybaczyć? Poproszę Jezusa, aby wypełnił 
moje serce miłością.

• Jezus przypomina mi, że nie wolno tłumić w sobie 
doznanej krzywdy. Przebaczenie zakłada przyznanie 
się najpierw przed sobą, a potem przed krzywdzi-
cielem, że zostałem zraniony. Czy przyznaję się 
przed sobą do zranień, które noszę w sercu? Czy 
jestem od nich wolny?

• Jedną z form wypowiadania doznanej krzywdy 
jest braterskie upomnienie. Nie jest ono sposobem 
wyrażania swoich żalów i pretensji, ale uświadomie-
niem krzywdzicielowi jego grzesznej postawy. Co 
mogę powiedzieć o mojej umiejętności upominania?

• Jezus zachęca, aby upominać w sposób opanowany: 
najpierw w cztery oczy, potem przy świadkach i w 
końcu wobec wspólnoty. Nie wolno ukrywać krzyw-
dzicieli i przemilczać krzywd. Czy nie zamieniam 
upomnienia w obmowy, żale i pretensje? Czy nie 
uciekam od napiętnowania krzywd i krzywdzicieli 
tam, gdzie żąda tego dobro osoby lub wspólnoty?

• Największą pomocą Jezusa w leczeniu doznanych 
zranień i w wybaczaniu krzywd jest sakrament 
pokuty. Czy w sakramencie pokuty dotykam korzeni 
moich grzechów, negatywnych uczuć i dotkliwych 
zranień? Czy wierzę, że Jezus może mnie z nich 
uzdrowić, uleczyć złe wspomnienia?

• Jezus wskazuje na siłę wspólnej modlitwy. Ojciec 
nie odmawia tym, którzy zgodnie o coś proszą. 
Powierzę Ojcu wszystkie najtrudniejsze sprawy 
i zranione relacje w mojej wspólnocie i rodzinie. 
Będę prosił z pokorą: „Pomóż mi przebaczyć moim 
krzywdzicielom!”. 

II niedziela września 14.09.2014, Podwyższenie 
Krzyża Świętego, Ewangelia z dnia: J 3, 13-17

O co proszę? O głęboki żal z powodu moich 
grzechów i o życie w prawdzie.
• Postaram się odprawić tę medytację przed wize-

runkiem Jezusa ukrzyżowanego. O ile to będzie dla 
mnie większym pożytkiem duchowym, rozważanie 
odprawię w nocy.

• Wejdę w klimat nocnej rozmowy Nikodema z Je-
zusem. Pragnienie Nikodema zostaje spełnione: 
może sam na sam spotkać się z Nauczycielem. Od 
głębi moich pragnień zależy głębia moich spotkań 
z Jezusem. Co mogę powiedzieć o moich pragnie-
niach w tej medytacji?

• „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni…”. Jezus 
konający na krzyżu ma moc, aby codziennie zbawiać 
moje życie. Potrzebna Mu jest jednak moja wiara. 

Będzie konał „poza moim życiem”, jeśli nie zauważę 
i nie przyjmę z wiarą Jego miłości.

• „Tak Bóg umiłował świat…”. Patrząc na krzyż, będę 
rozważał z miłością każde słowo w tym zdaniu. 
Uświadomię sobie, że na krzyżu wisi jedyne Dziecko 
Boga Ojca. Umiera za mnie. Jestem „całym świa-
tem Boga”. Jak każdy człowiek jestem dla Niego 
jedynym dzieckiem.

• Jezus zapewnia mnie, że Ojciec nie chce mojego 
potępienia, lecz zbawienia. To ja sam skazuję siebie 
na potępienie, gdy wątpię w Jego zbawczą miłość. 
Brak wiary w miłość i miłosierdzie Boga będzie 
prowadziło mnie do wewnętrznego niepokoju, 
zwątpienia i odrzucenia siebie. Czy wierzę w bez-
graniczną życzliwość Boga wobec mnie? Czy nie 
lękam się Go? Czy nie dostrzegam w sobie tendencji 
do samopotępienia?

• Wpatrując się w rany Ukrzyżowanego, będę szczerze 
rozmawiał z Nim o ranach mojego serca. Poproszę 
Go, aby odkrył przede mną grzechy, które sprawiają 
Mu najwięcej cierpienia. Wzbudzę głęboki żal z po-
wodu moich nieprawości. Pomodlę się Psalmem 50.

III niedziela września, 21.09.2014,  Ewangelia 
z dnia: Mt 20,1-16a

O co proszę? O hojność w odpowiadaniu na łaski 
otrzymywane w każdej godzinie życia.
• Jezus przyrównuje królestwo Boże do winnicy, 

w której pracują najęci przez Niego robotnicy. 
Każdemu z nich On sam wyznacza pracę i nagrodę. 
Uświadomię sobie głęboką prawdę, że powołanie 
do winnicy Pana jest czystą, niczym nie zasłużo-
ną łaską.

• Wrócę pamięcią do największych łask, jakich do-
znałem w moim dotychczasowym życiu. Popatrzę 
na historię mojego życia przez pryzmat działania 
opatrzności Bożej. Jak mnie prowadziła, strzegła, 
czuwała nade mną i moimi najbliższymi?

• Jezus przyrównuje siebie do wyrozumiałego go-
spodarza, który z cierpliwością szuka błąkających 
się robotników i zaprasza ich do swojej winnicy, 
nie zważając na porę dnia. Wyobrażę sobie, jak 
długimi godzinami, w spiekocie dnia, poszukuje 
„bezrobotnych” i zachęca, by przyłączyli się do 
Jego pracowników.

• Popatrzę z wdzięcznością na swoje życie. Przypo-
mnę sobie najpierw te chwile, w których czułem się 
zagubiony, bez motywacji do życia. W której porze 
mojego życia odnalazł mnie Jezus? Jak długo mnie 
szukał? Przypomnę sobie dzień, w którym mnie 
odnalazł. Podziękuję Mu za Jego miłość i cierpliwość, 
za dzień, w którym powołał mnie do swojej winnicy.

• Czy w mojej codzienności spotykam ludzi zagu-
bionych, dalekich od Boga, bez motywacji i sensu 
życia? Czy są takie osoby wśród moich najbliższych? 
Kto to jest? Czy wierzę, że nigdy nie jest za późno 
i że opatrzność Boża może je odnaleźć? Czy modlę 
się za te osoby?
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POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

Początek roku szkolnego
Wrzesień – pora wracać do szkół. Wypoczęli nauczy-

ciele i uczniowie, a przed nimi znów miesiące zmagań.
Człowiek potrzebuje wychowania, bowiem – inaczej 

niż inne istoty żywe, ma zredukowane do minimum 
instynkty. Tamte, w genach mają zaszyfrowane infor-
macje, jak reagować na różne bodźce. Człowiek został 
stworzony przez Boga jako jedyna istota, która jest 
obdarzona rozumem i wolną wolą, posiada sumienie, 
które pozwala decydować o wyborze dobra lub zła 
i za dokonany wybór ponosi odpowiedzialność. Wy-
chowanie jest więc zamierzonym przez wychowaw-
cę sposobem oddziaływania na innych ludzi w celu 
ukształtowania ich osobowości. Z istot stworzonych 
tylko człowiekowi przypisuje  się „tytuł” – OSOBA 
(tłumaczymy to, że tylko człowiek może decydować 
„O  SOBIE”). Dlatego też mówimy o „osobowości” 
wychowanka. W pedagogice współczesnej doliczyć 
się można dziesiątków różnych metod i koncepcji 
wychowawczych. Boję się, że w tej materii może i za-
kradł się do instytucji wychowawczych w świecie i w 
Polsce – chaos.

W bardzo dużym stopniu o kształcie kultury euro-
pejskiej, także o koncepcji wychowania, zdecydowała 
Biblia. Mojżesz, prorocy byli wielkimi wychowawcami. 
A księgi mądrościowe?  Sama nazwa mówi za siebie. 
Warto też byłoby przypomnieć, jakimi środkami 
wychowawczymi posługiwał się Chrystus, nasz wzór, 
w ciągu swej trzyletniej działalności publicznej. Dziś 
Europa nie chce słyszeć o chrześcijańskich korzeniach. 
Czy jednak w takiej Europie żyje się nam lepiej? 

Chrystus bywał często przez chodzących za Nim 
uczniów nazywany nauczycielem. Nauczał przykładem 
i słowem. Głoszenie jakiejś zasady przez przykład, jest 
dowodem, że zasady te nie są utopią. Chrzest w Jordanie 
był przykładem pokory. Jezus dawał przykład łagod-
ności i przebaczenia wobec skruszonych grzeszników. 
Był przystępny dla dzieci i ludzi prostych. Pochylał 
się nad chorymi i uzdrawiał. Nie tylko wzywał do 
niesienia swego krzyża, ale Sam swój krzyż dźwigał. 
Chrystus nauczał słowem. Korzystał z nadarzających 
się okazji np. uczta, nabożeństwo w synagodze, różne 
wydarzenia dnia codziennego. Cenne było naucza-
nie Jezusa w przypowieściach. Były to opowiadania 
może teoretyczne, nieprawdziwe, ale zawsze realne, 
możliwe. Przypowieści dawały coś do zrozumienia, 
podprowadzały słuchaczy. Nie były to jakieś nakazy, 
groźby  czy ferowane wyroki. Wielkie wartości warto 
czasem odsłaniać powoli. 

Problemem dyskutowanym przez pedagogów jest 
stosowany system nagród i kar w dzisiejszej szkole.

Kar, w ścisłym sensie, Chrystus nie stosował. Pod-
kreślał też, że nie przyszedł potępić, ale zbawić świat. 
Jedynym wyjątkiem było wypędzenie handlarzy ze 
świątyni. Nawet jednak i w tym wypadku Ewangelia 
nie odnotowała, by Chrystus kogoś uderzył. Stosował, 
owszem, Jezus pewne namiastki kar: nagany, wyrzuty, 
upomnienia. Znajdziemy w ewangeliach  nagany pod 

adresem faryzeuszów i uczonych w Piśmie (chciwość, 
brak miłosierdzia, obłudę, pychę). Liczne są słowa 
„biada” do nich się odnoszące. Do uczniów zwracał się 
Jezus często z wymówkami: „Jeszcze nie rozumiecie? 
Czemu bojaźliwi jesteście? Jak nieskore są serca wasze 
do wierzenia!” Często używał gróźb: „…przestronna 
droga wiedzie do zguby; nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego; jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec 
wasz nie przebaczy wam.”

Formą nagród jakie stosował Nauczyciel z Nazaretu 
były pochwały: pochwalił Natanaela za jego prawość 
(J1,47), uczonego w prawie za trafną odpowiedź (Mk 
12,34), ubogą wdowę za szczerość jej ofiary (Mk 
12,42), Marię Magdalenę za namaszczenie Mu nóg 
olejkiem (Mt 26).

Obietnice nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu 
nagrodami, ale wzbudzają nadzieję. W ewangeliach 
zapisano tych obietnic dużo. Są nimi np. błogosła-
wieństwa i zapowiedzi obfitej zapłaty w niebie.

Dobry wychowawca stosuje słowo zachęty i otuchy, 
takie też stosował Chrystus np. „Szczęśliwe oczy, które 
widzą, co wy widzicie (Mt 13,17). Nie bój się trzódko 
mała (Łk 12,32), odwagi, nie bójcie się! Ufajcie jam 
zwyciężył świat (J 16,33). 

Coraz trudniej dziś zastosować skuteczną metodę 
wychowawczą. Młodzi ludzie poddani są zewsząd róż-
nym naciskom. Oddziaływują na nich: grupy kolegów, 
internet, czasopisma brukowe, telewizja, sekty. Do 
tego dochodzą przypadki braku opieki nad dorastającą 
młodzieżą. Tylko w bieżącym roku zanotowaliśmy 
już sporo wypadków, jako skutków pozostawienia 
dzieci i młodzieży bez opieki. W tej sytuacji żadna 
metoda wychowawcza nie gwarantuje stuprocentowej 
skuteczności. Metody wychowawcze to nie automaty 
do produkcji ideałów. Wiedział o tym również Pan 
Jezus, który mówił, że tylko część zasiewu kiełkuje, 
wzrasta i przynosi plon. Mimo to ziarno trzeba siać, 
bo inaczej w ogóle nie byłoby plonu.

Józef
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PÓŁKOLONIE W RUDNIKU

Półkolonie w Rudniku
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik 

w Rudniku już po raz trzeci zainicjowało zorganizo-
wanie czasu wolnego dzieciom z Rudnika. W finan-
sowaniu działań kolonijnych pomogła podobnie jak 
w roku ubiegłym,  LGD Cieszyńska Kraina i Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego, dzięki któ-
rym uzyskaliśmy  wsparcie w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 
na lata 2007-2013r.   

Nasze półkolonie  nosiły nazwę „Cudze chwalicie 
swego nie znacie – wakacyjne warsztaty z edukacji 
regionalnej. Opiekunami dzieci były Panie nauczycielki 
z Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku:  Pani 
Dyrektor Beata Starzyk, Pani Katarzyna Czendlik oraz 
Pani Agata Nowakowska. W trakcie trwania półkolonii 
dzieci otrzymywały posiłki, a na zakończenie dnia 
częstowane były przez rudnickie mamy własnoręcznie 
upieczonymi ciastami. Półkolonie wzorem lat ubiegłych  
zorganizowane  były z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpiecznego wypoczynku, co przysporzyło  mnóstwo  
formalności.

W półkoloniach udział wzięło 30 dzieci.  Radość 
dzieci i relacje z każdego dnia można przeczytać na 
specjalnie utworzonym blogu  www.blizejregionu.
wordpress.com,  gdzie dzieci relacjonowały każdy dzień 
wspólnej zabawy. Większość zdjęć również będzie 
można zobaczyć na stronie internetowej Powszechnej 
Szkoły Podstawowej w Rudniku. 

Dzieci w czasie półkolonii  często wyjeżdżały na 
wycieczki, oglądając ciekawe miejsca i poznając wspa-
niałych ludzi. Po rozpoczęciu wypoczynku, wspólnych 
zabawach, konkursach i rozmowach w budynku szko-
ły, już drugiego dnia dzieci pojechały do Miasteczka 
Pszczelego Jana Gajdacza w Dzięgielowie , do powozow-
ni Andrzeja Lacela w Puńcowie, do Kościoła św. Jerzego 
w Puńcowie i na górę Tuł w Dzięgielowie. Trzeciego 
dnia przybyła do Szkoły w Rudniku Pani Ligia Gepfert 
w roli gawędziarki  ludowej, która prowadziła zajęcia 
z gwary cieszyńskiej – dzieci czytały wiersze pisane 
gwarą, śpiewały ludowe piosenki, a także brały udział 
w licznych konkursach z nagrodami. W czwartek uda-
liśmy się do Istebnej i Koniakowa, podążając szlakiem 
tradycyjnego rzemiosła. Mieliśmy okazję obserwo-
wać pracę wspaniałego kowala Pana Jana Juroszka 
w jego kuźni w Istebnej, a następnie podziwialiśmy 
przepiękne koniakowskie koronki i rzeźby w Izbie 

Twórczej  prowadzonej przez Mieczysława Kamieniorz 
w Koniakowie. Na koniec zdobyliśmy górę Ochodzita 
i zjedliśmy pyszne góralskie sery. Piątego dnia mieli-
śmy szansę sami spróbować swoich sił w heklowaniu, 
czyli robieniu serwetek na szydełku. Odwiedziła nas 
Pani koronczarka Emilia Dziadek, która pokazywała 
jak zrobić piękną serwetkę. Dzieci robiły łańcuszki, 
z których następnie tworzyły kolorowe bransoletki. 
Tak skończył się pierwszy tydzień naszych letnich 
półkolonii. Poniedziałek, 21 lipca spędziliśmy w Cie-
szynie, gdzie zwiedzaliśmy pracownię jubilerską Pana 
Marcina  i Wiktora Pieczonki, tworzącego filigran 
cieszyński. Później udaliśmy się do Firmy Styl Folk, 
zajmującej się szyciem i renowacją strojów ludowych. 
Następnie spotkaliśmy się z Panem Jerzym Wałgą, który 
wykonuje cieszynki – tradycyjne strzelby cieszyńskie. 
Na koniec udaliśmy się na wzgórze zamkowe, aby 
w cieniu drzew odpocząć od upału. We wtorek wyru-
szyliśmy na wycieczkę rowerową „Szlakiem zamków 
nad Piotrówką”. Najpierw przyjechaliśmy do Kończyc 
Wielkich, gdzie  podziwialiśmy pałac w stylu francu-
skiego baroku  i Kaplicę Opatrzności Bożej, park i liczne 
pomniki przyrody. Później udaliśmy się do Kończyc 
Małych, gdzie zwiedzaliśmy dwór obronny (zwany 
zamkiem)  i Izbę Regionalną Wsi Cieszyńskiej. Środę 
spędziliśmy w Skoczowie, w Teatrze Elektrycznym, 
zakładzie rymarskim, a także w cukierni Państwa 
Duś, gdzie dzieci otrzymały pyszne pierniki i lody. 
Na koniec pojechaliśmy do Pana Czesława Kanafka, 
zajmującego się wyrobem replik historycznych armat 
i rzeźbą , gdzie podziwialiśmy broń i rzeźby wyko-
nane przez mistrza. Czwartek upłynął pod znakiem  
warsztatów rzeźbiarskich, czyli lepienie w glinie 
i nie tylko. Zakończeniem tegorocznych półkolonii 
była wycieczka do Pszczyny. Najpierw zwiedzaliśmy 
piękne Muzeum Zamkowe  i cudowny park, a potem 
poszliśmy do Skansenu i Zagrody Żubrów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy nam 
pomagali w realizacji drugiej części wakacyjnych 
warsztatów regionalnych, nauczycielom, wolontariu-
szom, rodzicom. 

Oczywiście poszukujemy kolejnych konkursów, 
tak by pozyskać  środki finansowe na zrealizowanie 
półkolonii w  kolejne wakacje letnie.

Opracowanie 
Katarzyna  Czendlik  i Sylwia Grzebień.

Życzymy, by dobry Bóg hojnie obdarowywał swoimi łaskami 
Ks. Proboszcza Andrzeja, Ks. Wikarego Piotra, 

by zdrowie pozwalało im dalej tak wspaniale wypełniać duszpasterskie  
zadania, by nie zabrakło życzliwych i gotowych do współpracy ludzi.

Maryjo! Wstawiaj się za oddanymi Tobie Kapłanami!

            Z okazji urodzin życzą Parafianie i Redakcja
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POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

Początek roku szkolnego
Wrzesień – pora wracać do szkół. Wypoczęli nauczy-

ciele i uczniowie, a przed nimi znów miesiące zmagań.
Człowiek potrzebuje wychowania, bowiem – inaczej 

niż inne istoty żywe, ma zredukowane do minimum 
instynkty. Tamte, w genach mają zaszyfrowane infor-
macje, jak reagować na różne bodźce. Człowiek został 
stworzony przez Boga jako jedyna istota, która jest 
obdarzona rozumem i wolną wolą, posiada sumienie, 
które pozwala decydować o wyborze dobra lub zła 
i za dokonany wybór ponosi odpowiedzialność. Wy-
chowanie jest więc zamierzonym przez wychowaw-
cę sposobem oddziaływania na innych ludzi w celu 
ukształtowania ich osobowości. Z istot stworzonych 
tylko człowiekowi przypisuje  się „tytuł” – OSOBA 
(tłumaczymy to, że tylko człowiek może decydować 
„O  SOBIE”). Dlatego też mówimy o „osobowości” 
wychowanka. W pedagogice współczesnej doliczyć 
się można dziesiątków różnych metod i koncepcji 
wychowawczych. Boję się, że w tej materii może i za-
kradł się do instytucji wychowawczych w świecie i w 
Polsce – chaos.

W bardzo dużym stopniu o kształcie kultury euro-
pejskiej, także o koncepcji wychowania, zdecydowała 
Biblia. Mojżesz, prorocy byli wielkimi wychowawcami. 
A księgi mądrościowe?  Sama nazwa mówi za siebie. 
Warto też byłoby przypomnieć, jakimi środkami 
wychowawczymi posługiwał się Chrystus, nasz wzór, 
w ciągu swej trzyletniej działalności publicznej. Dziś 
Europa nie chce słyszeć o chrześcijańskich korzeniach. 
Czy jednak w takiej Europie żyje się nam lepiej? 

Chrystus bywał często przez chodzących za Nim 
uczniów nazywany nauczycielem. Nauczał przykładem 
i słowem. Głoszenie jakiejś zasady przez przykład, jest 
dowodem, że zasady te nie są utopią. Chrzest w Jordanie 
był przykładem pokory. Jezus dawał przykład łagod-
ności i przebaczenia wobec skruszonych grzeszników. 
Był przystępny dla dzieci i ludzi prostych. Pochylał 
się nad chorymi i uzdrawiał. Nie tylko wzywał do 
niesienia swego krzyża, ale Sam swój krzyż dźwigał. 
Chrystus nauczał słowem. Korzystał z nadarzających 
się okazji np. uczta, nabożeństwo w synagodze, różne 
wydarzenia dnia codziennego. Cenne było naucza-
nie Jezusa w przypowieściach. Były to opowiadania 
może teoretyczne, nieprawdziwe, ale zawsze realne, 
możliwe. Przypowieści dawały coś do zrozumienia, 
podprowadzały słuchaczy. Nie były to jakieś nakazy, 
groźby  czy ferowane wyroki. Wielkie wartości warto 
czasem odsłaniać powoli. 

Problemem dyskutowanym przez pedagogów jest 
stosowany system nagród i kar w dzisiejszej szkole.

Kar, w ścisłym sensie, Chrystus nie stosował. Pod-
kreślał też, że nie przyszedł potępić, ale zbawić świat. 
Jedynym wyjątkiem było wypędzenie handlarzy ze 
świątyni. Nawet jednak i w tym wypadku Ewangelia 
nie odnotowała, by Chrystus kogoś uderzył. Stosował, 
owszem, Jezus pewne namiastki kar: nagany, wyrzuty, 
upomnienia. Znajdziemy w ewangeliach  nagany pod 

adresem faryzeuszów i uczonych w Piśmie (chciwość, 
brak miłosierdzia, obłudę, pychę). Liczne są słowa 
„biada” do nich się odnoszące. Do uczniów zwracał się 
Jezus często z wymówkami: „Jeszcze nie rozumiecie? 
Czemu bojaźliwi jesteście? Jak nieskore są serca wasze 
do wierzenia!” Często używał gróźb: „…przestronna 
droga wiedzie do zguby; nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego; jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec 
wasz nie przebaczy wam.”

Formą nagród jakie stosował Nauczyciel z Nazaretu 
były pochwały: pochwalił Natanaela za jego prawość 
(J1,47), uczonego w prawie za trafną odpowiedź (Mk 
12,34), ubogą wdowę za szczerość jej ofiary (Mk 
12,42), Marię Magdalenę za namaszczenie Mu nóg 
olejkiem (Mt 26).

Obietnice nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu 
nagrodami, ale wzbudzają nadzieję. W ewangeliach 
zapisano tych obietnic dużo. Są nimi np. błogosła-
wieństwa i zapowiedzi obfitej zapłaty w niebie.

Dobry wychowawca stosuje słowo zachęty i otuchy, 
takie też stosował Chrystus np. „Szczęśliwe oczy, które 
widzą, co wy widzicie (Mt 13,17). Nie bój się trzódko 
mała (Łk 12,32), odwagi, nie bójcie się! Ufajcie jam 
zwyciężył świat (J 16,33). 

Coraz trudniej dziś zastosować skuteczną metodę 
wychowawczą. Młodzi ludzie poddani są zewsząd róż-
nym naciskom. Oddziaływują na nich: grupy kolegów, 
internet, czasopisma brukowe, telewizja, sekty. Do 
tego dochodzą przypadki braku opieki nad dorastającą 
młodzieżą. Tylko w bieżącym roku zanotowaliśmy 
już sporo wypadków, jako skutków pozostawienia 
dzieci i młodzieży bez opieki. W tej sytuacji żadna 
metoda wychowawcza nie gwarantuje stuprocentowej 
skuteczności. Metody wychowawcze to nie automaty 
do produkcji ideałów. Wiedział o tym również Pan 
Jezus, który mówił, że tylko część zasiewu kiełkuje, 
wzrasta i przynosi plon. Mimo to ziarno trzeba siać, 
bo inaczej w ogóle nie byłoby plonu.

Józef
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Różaniec! ... ratunkiem dla świata, 
Ojczyzny, rodziny, dla każdego 

O potędze tej modlitwy, kilka wieków później Kró-
lowa Różańca Świętego kilka razy pouczała swoich 
czcicieli, co maja czynić , aby odebrać łaski,  na których 
im zależało. Znany jest fakt ukazania się Matki Bożej  
nieuleczalnie chorej Fortunatynie Agrelli z Neapolu 
(lat 21), do której powiedziała:

Za każdym razem  gdy chcesz uzyskać ode mnie 
jakąś łaskę, odpraw na moją cześć trzy nowenny 
błagalne, odmawiając 15 tajemnic mojego różańca, 
a potem odpraw trzy nowenny dziękczynne. 

Po odprawieniu nowenny, Fortunatyna Agrelli zo-
stała cudownie uzdrowiona , co zostało potwierdzone  
orzeczeniem lekarskim. Był to początek nabożeństwa, 
które  polegało na odmawianiu przez 54 dni całego 
różańca  czyli trzech części różańca: radosną, bolesną 
i chwalebną. 0 tym, że jest to rzeczywiście  Nowenna 
nie do odparcia zaświadczają  niezliczone świadectwa, 
jedno z nich przytoczyłam poniżej. Przeczytaj!...jak 
Dziewica Maryja  uprasza  łaski u Syna Jezusa  dla  
dzieci Ją błagających. 

Dostała drugą szansę
Sandra  ciężko zachorowała. Diagnoza była straszli-

wa – ziarnica złośliwa. – Ksiądz Dariusz pisze: Miałem 
iść ją odwiedzić.  Nie wiedziałem, co mam jej w tej 
sytuacji powiedzieć. Przecież ta dziewczyna miała  
22 lata i małe dziecko. 

Sandra trafiła na 0ddział 0nkologii do Poznania. 
Po szczegółowych badaniach okazało się, że to ostat-
nie stadium choroby. Jeszcze przed Świętami Bożego 
Narodzenia kobieta dostała się na chemię. Potem, co 
dwa tygodnie, brała kolejną dawkę. Wzięła ich aż 14...
Nowenna Pompejanska

 Co powiedzieć młodej dziewczynie, matce, która 
może niebawem umrzeć..? Czułem, że muszę coś zrobić 
– coś, co młodej kobiecie da nadzieję…. Przypomniałem 
sobie  o Nowennie Pompejańskiej, o jej skuteczności. 
Mam w sobie takie przekonanie, że Pan Bóg błogo-
sławi tylko duże projekty, małe zostawia nam samym 
do realizacji. Od razu więc wszedłem na spotkanie 
grupy modlitewnej, gdzie opowiedziałem o Sandrze 
i poprosiłem o włączenie się ludzi w Nowennę. Od 
razu zgłosiło się osiem osób, w tym jeden mężczyzna, 
który nie wiedział na czym ona polega. Do pierwszej 
ósemki modlących się dołączyła sama Sandra i jej bli-
scy, którzy znaleźli kolejne osoby chętne do modlitwy. 
Jednym z modlących się był czternastoletni brat pani 
Sandry – Kamil. – To nie było takie łatwe, ale modliłem 
się każdego dnia za siostrę. Gdyby dziś trzeba było 
podjąć ten trud, na pewno ponownie zacząłbym się 
modlić – powiedział nam chłopiec.
Fala różańcowa

Choroba młodej mamy zjednoczyła na modlitwie 
blisko czterdzieści osób. Modlili się bliscy Sandry, 
kapłani, studenci, parafianie ze Świętej Góry, nawet 
z dalekiej Bydgoszczy i Koronowa. Wielu z nich nie 

 z  nas…
Potężna broń

Dzisiejszy świat ska-
żony ateizmem, materia-
lizmem i liberalizmem 

prowadzi do zatracenia najwyższych  wartości  chrze-
ścijańskich, które otwierają nam Niebo. Zło, niczym 
chwast, zarasta duszę nieśmiertelną, tworząc w niej 
własną „religię” bez Boga, „religię” zmierzającą ku po-
tępieniu wiecznemu. Módlmy się, wzrastajmy w wierze. 
Okazujmy miłość   nade wszystko biednym, pogubionym 
ludziom, ludziom o poskręcanych sumieniach, którzy 
swoimi grzechami wołają jak niegdyś tamci do Piłata 
„Ukrzyżuj Go”. Zanośmy ich przed tron Pana, szcze-
gólnie wtedy, kiedy korzystajmy ze szczytu miłości 
- Eucharystii!...Starajmy się, abyśmy kiedy staniemy  
przed Bogiem nie usłyszeli Jego słów, które wyda na 
potępieńców: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci w ogień 
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! I pójdą 
Ci na mękę wieczną (Mt.25,41,46).

Tak!..., w tym rozszalałym morzu ludzkiego życia  
jest  ratunek!... jest potężna broń, o której mówiła  
Dziewica Maryja  przekazując św. Dominikowi  oraz  
bł. Alanowi de la Roche: piętnaście obietnic dla tych, 
którzy będą odmawiać Różaniec święty. Wyjaśniając 
im  znaczenie tych obietnic poleciła, aby spisano je 
wraz z Jej słowami „komentarza”. Przytoczę  teraz 
pierwsze trzy obietnice:
- Ktokolwiek będzie Mi wiernie służył przez odma-
wianie różańca, otrzyma niezwykłe łaski.

Moje dziecko, nie żądam perfekcji. Proszę tylko, aby 
moje dzieci były wierne w odmawianiu różańca. Wtedy 
dostąpią łask prowadzących do wiecznego zjednoczenia  
z Bogiem w Trójcy Przenajświętszej.  
- Wszystkim tym, którzy odmawiają różaniec obiecuję 
moją szczególną opiekę i największe łaski.

Moje dziecko, ci, którzy odmawiają różaniec są pod 
moją szczególną opieką. Ofiaruję im tę opiekę nawet 
jeśli pomodlą się  różańcem tylko jeden raz. Kocham 
moje dzieci i jako ich Matka w niebie bronię ich przed 
podstępami szatana. Nie chcę żadnego z nich utracić, 
dlatego chronię je i obdarzam obfitymi łaskami, jeśli 
tylko one same tego pragną. 
- Różaniec jest potężną bronią przeciwko piekłu, ma 
moc zwalczać zło, zniszczyć grzech, pokonać herezję.

Moje dziecko, różaniec jest potężną bronią przeciwko 
szatanowi. Prowadzi duszę do doskonałości drogą łaski. 
Cnoty wzbudzone Bożą łaską osłabiają pożądliwość 
tego czym kusi szatan. Cnoty doprowadza moje dzieci 
do intymnego zjednoczenia z Najświętszą Trójcą, czyli 
z PRAWDĄ. Kiedy dusza człowieka pozna Prawdę, wtedy 
mogą być zwalczone herezje. Kiedy dusza pozna Prawdę, 
wtedy człowiek może uniknąć grzechu. 
Nowenna Pompejańska

RÓŻANIEC! ... RATUNKIEM DLA ŚWIATA, OJCZYZNY, RODZINY, DLA KAŻDEGO Z  NAS…
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Ogłoszenia Duszpasterskie

znało Sandry. Po prostu modlili się, poświęcali około 
godzinę dziennie dla kogoś kto potrzebował pomocy. 

Modlitwa dawała Sandrze ogromne wsparcie i po-
moc.

– Na tej modlitwie przeżywaliśmy różne chwile, 
także te zwątpienia. Choć początkowo nie było żadnej 
poprawy fenomenem było to, że Sandra była gotowa 
na każdą dawkę chemii.       

– W Święto Matki Bożej z Lourdes Sandra przyjęła 
Sakrament Namaszczenia Chorych. Modliliśmy się 
w jej intencji na co środowej nowennie, odprawiali-
śmy Msze św. z prośbą o jej uzdrowienie. Nowenna 
Pompejańska była jakby środkiem, sprawdzonym 
sposobem na umocnienie naszej wiary, że zawsze 
możliwy jest cud – tłumaczy filipin.
Poprawa

Któregoś dnia – już po zakończonej Nowennie 
Pompejańskiej ksiądz Dariusz otrzymał wiadomość, 
że pani Sandrze znacznie poprawiły się wyniki. – Ja 
nie wierzę w Boga łatwych rozwiązań – podkreśla ks. 
Dariusz. – Nie każda historia tak się kończy, ale wiem, 
że każda taka historia czegoś nas uczy. Ze zdziwieniem 

1. W poniedziałek, 1 września  rozpoczynamy nowy 
rok szkolny i katechetyczny. Msza św. dla uczniów 
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola o godz. 
8.00  w kościele parafialnym. Po Mszy św. poświęce-
nie tornistrów i przyborów szkolnych uczniom kl. I.
2. W niedzielę, 7 września dziękujemy Panu Bogu za 
szczęśliwie zebrane plony w tegorocznych żniwach. 
Msza św. dziękczynna w Rudniku o 9.30 i w kościele 
parafialnym o godz. 11.00
Również w tym dniu odbędzie się coroczna diecezjal-
na pielgrzymka do Cieszyna ku czci Św. Melchiora, 
prezbitera i męczennika.
3. W sobotę, 13 września - Dzień Fatimski. O godz. 
17.00 - nabożeństwo Fatimskie.
4. W niedzielę,  14 września – Odpust ku czci Najświęt-
szego Imienia Maryi w Rudniku. Suma odpustowa 
o godz. 11.00 i nieszpory o godz. 16.00 –        w Rudniku. 
Msze św. o godz. 7.30,  9.30 i 18.00  –                  w kościele 
parafialnym.  Słowo Boże wygłosi O. Leon Proboszcz 
parafii Wisła Nowa Osada.

5. W sobotę, 20 września odbędzie się doroczna piel-
grzymka rodzin naszej diecezji do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej.
6. W niedzielę, 21 września  obchodzimy Świato-
wy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Na sumie 
o godz. 11.00 – Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna 
dla rodziców  i chrzestnych w piątek 19 września po 
Mszy św. wieczornej.                         
7. W niedzielę, 28 września – przypada Odpust 
ku czci Św. Michała Archanioła. Suma odpustowa                   
o godz.11.30. Zapraszamy poczty sztandarowe, panów 
do baldachimu, panie w strojach regionalnych, dzieci 
I – szo Komunijne w strojach oraz wszystkich wier-
nych do licznego udziału w uroczystości odpustowej. 
Nieszpory odpustowe o godz. 17.30.
8. Od  września Msze św. w piątek w Rudniku spra-
wowane będą o godz. 16.00.
9.  Od poniedziałku, 29 września Msze św. wieczorne 
sprawowane będą o godz. 17.00.

patrzę na to, co Pan Bóg nam daje każdego dnia, jak 
nas prowadzi – dodaje. Kiedy pisaliśmy to świadectwo 
otrzymaliśmy wiadomość, że pani Sandra spodziewa 
się przyjścia na świat drugiego syna...

Historia Sandry i Nowenny Pompejańskiej nie jest 
jedyna na Świętej Górze. – Po tym jak zachorowała 
Sandra i jak zwarliśmy szeregi okazało się, że pe-
wien pan jest bardzo chory na nerki. Konieczna była 
transplantacja. Pod dużym wpływem córki chorego, 
znowu duża grupa ludzi – tym razem około pięćdzie-
sięciu – zaczęła odmawiać Nowennę Pompejańską. 
Po jej zakończeniu wszyscy spotkali się na Mszy św. 
dziękczynnej. Dzisiaj jako wielką łaskę tej modlitwy 
odczytują fakt, że dawcą nerki może być jego żona… 
Wielka jest siła wspólnej  modlitwy i przynosi zaska-
kujące rozwiązania – podkreśla ks. Dariusz...

Nie wahaj się sięgnij po różaniec, zawierz Maryi… 
bo jak mówi w swojej obietnicy: obiecuję moją szcze-
gólną opiekę i największe łaski.

Cdn…

www.pompejanska.pl, www.kamera.pompejanska.pl 
Lidia Wajdzik 

ZAPROSZENIE
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  

odbędzie się 20.09.2014 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 

Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  

19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl
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Różaniec! ... ratunkiem dla świata, 
Ojczyzny, rodziny, dla każdego 

O potędze tej modlitwy, kilka wieków później Kró-
lowa Różańca Świętego kilka razy pouczała swoich 
czcicieli, co maja czynić , aby odebrać łaski,  na których 
im zależało. Znany jest fakt ukazania się Matki Bożej  
nieuleczalnie chorej Fortunatynie Agrelli z Neapolu 
(lat 21), do której powiedziała:

Za każdym razem  gdy chcesz uzyskać ode mnie 
jakąś łaskę, odpraw na moją cześć trzy nowenny 
błagalne, odmawiając 15 tajemnic mojego różańca, 
a potem odpraw trzy nowenny dziękczynne. 

Po odprawieniu nowenny, Fortunatyna Agrelli zo-
stała cudownie uzdrowiona , co zostało potwierdzone  
orzeczeniem lekarskim. Był to początek nabożeństwa, 
które  polegało na odmawianiu przez 54 dni całego 
różańca  czyli trzech części różańca: radosną, bolesną 
i chwalebną. 0 tym, że jest to rzeczywiście  Nowenna 
nie do odparcia zaświadczają  niezliczone świadectwa, 
jedno z nich przytoczyłam poniżej. Przeczytaj!...jak 
Dziewica Maryja  uprasza  łaski u Syna Jezusa  dla  
dzieci Ją błagających. 

Dostała drugą szansę
Sandra  ciężko zachorowała. Diagnoza była straszli-

wa – ziarnica złośliwa. – Ksiądz Dariusz pisze: Miałem 
iść ją odwiedzić.  Nie wiedziałem, co mam jej w tej 
sytuacji powiedzieć. Przecież ta dziewczyna miała  
22 lata i małe dziecko. 

Sandra trafiła na 0ddział 0nkologii do Poznania. 
Po szczegółowych badaniach okazało się, że to ostat-
nie stadium choroby. Jeszcze przed Świętami Bożego 
Narodzenia kobieta dostała się na chemię. Potem, co 
dwa tygodnie, brała kolejną dawkę. Wzięła ich aż 14...
Nowenna Pompejanska

 Co powiedzieć młodej dziewczynie, matce, która 
może niebawem umrzeć..? Czułem, że muszę coś zrobić 
– coś, co młodej kobiecie da nadzieję…. Przypomniałem 
sobie  o Nowennie Pompejańskiej, o jej skuteczności. 
Mam w sobie takie przekonanie, że Pan Bóg błogo-
sławi tylko duże projekty, małe zostawia nam samym 
do realizacji. Od razu więc wszedłem na spotkanie 
grupy modlitewnej, gdzie opowiedziałem o Sandrze 
i poprosiłem o włączenie się ludzi w Nowennę. Od 
razu zgłosiło się osiem osób, w tym jeden mężczyzna, 
który nie wiedział na czym ona polega. Do pierwszej 
ósemki modlących się dołączyła sama Sandra i jej bli-
scy, którzy znaleźli kolejne osoby chętne do modlitwy. 
Jednym z modlących się był czternastoletni brat pani 
Sandry – Kamil. – To nie było takie łatwe, ale modliłem 
się każdego dnia za siostrę. Gdyby dziś trzeba było 
podjąć ten trud, na pewno ponownie zacząłbym się 
modlić – powiedział nam chłopiec.
Fala różańcowa

Choroba młodej mamy zjednoczyła na modlitwie 
blisko czterdzieści osób. Modlili się bliscy Sandry, 
kapłani, studenci, parafianie ze Świętej Góry, nawet 
z dalekiej Bydgoszczy i Koronowa. Wielu z nich nie 

 z  nas…
Potężna broń

Dzisiejszy świat ska-
żony ateizmem, materia-
lizmem i liberalizmem 

prowadzi do zatracenia najwyższych  wartości  chrze-
ścijańskich, które otwierają nam Niebo. Zło, niczym 
chwast, zarasta duszę nieśmiertelną, tworząc w niej 
własną „religię” bez Boga, „religię” zmierzającą ku po-
tępieniu wiecznemu. Módlmy się, wzrastajmy w wierze. 
Okazujmy miłość   nade wszystko biednym, pogubionym 
ludziom, ludziom o poskręcanych sumieniach, którzy 
swoimi grzechami wołają jak niegdyś tamci do Piłata 
„Ukrzyżuj Go”. Zanośmy ich przed tron Pana, szcze-
gólnie wtedy, kiedy korzystajmy ze szczytu miłości 
- Eucharystii!...Starajmy się, abyśmy kiedy staniemy  
przed Bogiem nie usłyszeli Jego słów, które wyda na 
potępieńców: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci w ogień 
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! I pójdą 
Ci na mękę wieczną (Mt.25,41,46).

Tak!..., w tym rozszalałym morzu ludzkiego życia  
jest  ratunek!... jest potężna broń, o której mówiła  
Dziewica Maryja  przekazując św. Dominikowi  oraz  
bł. Alanowi de la Roche: piętnaście obietnic dla tych, 
którzy będą odmawiać Różaniec święty. Wyjaśniając 
im  znaczenie tych obietnic poleciła, aby spisano je 
wraz z Jej słowami „komentarza”. Przytoczę  teraz 
pierwsze trzy obietnice:
- Ktokolwiek będzie Mi wiernie służył przez odma-
wianie różańca, otrzyma niezwykłe łaski.

Moje dziecko, nie żądam perfekcji. Proszę tylko, aby 
moje dzieci były wierne w odmawianiu różańca. Wtedy 
dostąpią łask prowadzących do wiecznego zjednoczenia  
z Bogiem w Trójcy Przenajświętszej.  
- Wszystkim tym, którzy odmawiają różaniec obiecuję 
moją szczególną opiekę i największe łaski.

Moje dziecko, ci, którzy odmawiają różaniec są pod 
moją szczególną opieką. Ofiaruję im tę opiekę nawet 
jeśli pomodlą się  różańcem tylko jeden raz. Kocham 
moje dzieci i jako ich Matka w niebie bronię ich przed 
podstępami szatana. Nie chcę żadnego z nich utracić, 
dlatego chronię je i obdarzam obfitymi łaskami, jeśli 
tylko one same tego pragną. 
- Różaniec jest potężną bronią przeciwko piekłu, ma 
moc zwalczać zło, zniszczyć grzech, pokonać herezję.

Moje dziecko, różaniec jest potężną bronią przeciwko 
szatanowi. Prowadzi duszę do doskonałości drogą łaski. 
Cnoty wzbudzone Bożą łaską osłabiają pożądliwość 
tego czym kusi szatan. Cnoty doprowadza moje dzieci 
do intymnego zjednoczenia z Najświętszą Trójcą, czyli 
z PRAWDĄ. Kiedy dusza człowieka pozna Prawdę, wtedy 
mogą być zwalczone herezje. Kiedy dusza pozna Prawdę, 
wtedy człowiek może uniknąć grzechu. 
Nowenna Pompejańska

RÓŻANIEC! ... RATUNKIEM DLA ŚWIATA, OJCZYZNY, RODZINY, DLA KAŻDEGO Z  NAS…
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INTENCJE 

INTENCJE MSZALNE
01.09.2014  Poniedziałek   Wspomnienie Bł. Bronisławy, 

dziewicy
 8.00  W intencji uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum         

i Przedszkola z prośbą o Boże błogosławieństwo w no-
wym roku szkolnym i katechetycznym. 

18.00  Za ++ Marię Stoszek, rodziców, ++ z rodziny; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

02.09.2014    Wtorek
  8.00    Za + Tadeusza Kubok, ++ Księży, którzy pracowali   

w naszej Parafii.
18.00 Z okazji 16 urodzin Jakuba z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.
03.09.2014   Środa   Wspomnienie Św. Grzegorza 

Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
16.00  Rudnik:  Za ++ Marię Szczypka, męża Ludwika, córki, 

synów. zięciów, wnuki, wszystkich ++ z pokrewień-
stwa.

18.00 Za ++ Stanisława Macurę, rodziców, teściów, szwa-
grów Leona i Jana, Emilię, Gustawa Bijok; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

04.09.201   I Czwartek 
18.00   1. Za ++ Wiktora Staniek, jego rodziców, dziadków: 

Marię Józefa, Annę, Alojzego Szajter, chrzestną Marię 
Szajter.  

 2. Za ++ Emilię Piekar w 7 rocznicę śmierci, męża  
Józefa, syna Stanisława.

05.09.2014   I Piątek
16.00  Rudnik: 1. Za ++ Stefanię, Roberta Brychcy, córkę 

Marię, ++ zięciów. 
2. za +Józefa Dędys w 10 rocz. śmierci, żonę Irenę  
i teścia Franciszka.

18.00 Msza św. szkolna: Z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla całej rodziny Machej.

06.09.2014   I Sobota 
8.00  Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
18.00   Za ++ rodziców Wandę, Tadeusza Bortlik, Franciszka 

Kłósko; domostwo do Opatrzności Bożej
07.09.2014 XXIII NIEDZIELA  ZWYKŁA
7.30    Za ++ Franciszka Wawrzyczek w 4 rocznicę śmierci, brata 

Bronisława, teściów, Helenę, Bronisława Kula, dziadków  
z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.      

  9.30  Rudnik: 1. Z podziękowaniem za szczęśliwie zebrane 
plony w tegorocznych żniwach.

 2. W intencji Katarzyny i Józefa z okazji 15 rocznicy ślu-
bu z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny.

11.00  Z podziękowaniem za szczęśliwie zebrane plony w te-
gorocznych żniwach.

17.30  Nieszpory
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świę-

tego dla Marianny z okazji 16 urodzin. 
08.09.2014  Poniedziałek   Święto Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny
18.00   Za + Franciszka Brychcy w 5 rocznicę śmierci, jego ro-

dziców Zofię i Józefa Brychcy; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

09.09.2014  Wtorek
  8.00  Za ++ Kazimierza Szweda, żonę Annę, ++ z rodzin Szwe-

da i Goryczka oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ męża Antoniego, siostrę Marię, brata Stanisława, 
++ rodziców i teściów; domostwo do Opatrzności Bożej.

10.09.2014  Środa
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Franciszka Chmiel, ojców Justynę  

i Rudolfa, ++ Justynę, Józefa i Władysława Tomica, Bro-
nisława, Józefa i Helenę Gabzdyl, Zdzisława Werłos, 
Annę, Leopolda Josiek; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. + Irenę Dędys.
18.00   Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Izabeli i Macieja z okazji 2 rocz-
nicy ślubu.  

11.09.2014    Czwartek
18.00 1. Za ++ Karola Smelik, 2 żony, 3 synów, synową He-

lenę, + męża Alojzego Kula, jego rodziców, siostrę, ++ 
całą rodzinę Kulową i Smelikową, + Ks. Stanisława 
Kuklę i wszystkich Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii oraz za domostwo do Opatrzności Bożej. 

 2. Za ++ Bronisława Mokrzyckiego, brata Teofila, ro-
dziców Annę, Alojzego Gocman, Annę, Alojzego Stoły, 
++ dzieci, ++ Wiktora i Marcelę Stoły, rodziców z obu 
stron, ++ pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.

12.09.2014   Piątek   Wspomnienie Najświętszego Imienia 
Maryi

16.00 Rudnik: Za + Adolfa Kałużę.
18.00  Msza św. szkolna: Za ++ Herminę Żyła, 2 mężów, syna 

Adolfa, córkę Monikę, zięcia Erwina, ++ z rodzin Joj-
ko, Chmiel i Tomica.

13.09.2014   Sobota  Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, 
biskupa i doktora Kościoła

  8.00 Za ++ Bronisławę Karpińską, męża Franciszka, syna 
Jarosława, brata Rudolfa, rodziców, + Bronisława Stu-
chlik, Ks. Tadeusza Czerneckiego i jego siostrę Elżbie-
tę.

13.00 Ślub rzym. - kat. : Klaudia Pszczółka - Łukasz Borski
17.00 Nabożeństwo Fatimskie
18.00 Dziękczynna - w 15 rocznicę ślubu Barbary i Tomasza 

oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.
14.09.2014   NIEDZIELA  ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO   - Odpust ku czci 
Imienia Maryi       w Rudniku

  7.30 Za ++ rodziców Annę i Wawrzyńca Świerkosz, Alojzję  
i Józefa Czakon, ++ siostry i szwagrów.

 9.30 Za ++ Bolesława i Henryka Wątroba; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Rudnik:  1. Za Parafian  
 2. Dziękczynna - w 20 rocznicę ślubu Sylwii i Andrzeja   

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzno-
ści Bożej dla domostwa.

 3. + Irenę Dędys.
16.00 Nieszpory  - w Rudniku
18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalszą opiekę potrzebne łaski  
i zdrowie dla Przemysława z okazji 25 urodzin

15.09.2014    Poniedziałek   Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Bolesnej

18.00   Za ++ Józefa Rokiciak w 2 rocznicę śmierci, żonę Ma-
rię, ++ rodziców, teściów, siostrę Marię, dusze w czyść-
cu cierpiące. 

16.09.2014  Wtorek   Wspomnienie Świętych 
męczenników Korneliusza, papieża i 
Cypriana, biskupa

  8.00   Za ++ Małgorzatę Krótki w 21 rocznicę śmierci, syna 
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Kazimierza, rodziców z obu stron ; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ męża Piotra, jego matkę Ludmiłę, ++ z pokre-
wieństwa, Annę i Henryka Pucek, ++ z pokrewieństwa 
z obu stron; za domostwo do Opatrzności Bożej.   

21.00 Apel Jasnogórski 

17.09.2014   Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Emila Tomicę, żonę Elżbietę, syna Wil-

helma, zięcia Wilhelma, całą ++ rodzinę Tomicową  
i Handzlową.              

18.00 Za ++ Emilię, Józefa Pupek, synową Ludmiłę, wnuczkę 
Janinę, wnuków: Bronisława i Jana, zięciów:  Władysła-
wa i Franciszka, ++ Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej. 

18.09.2014  Czwartek   Święto Św. Stanisława Kostki, 
zakonnika, Patrona Polski

18.00 1. Za + żonę Marię Szajter w 3 rocznicę śmierci, ++ 
jej rodziców, teściów, ++  dziadków: domostwo do 
Opatrzności Bożej .  

 2.  Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stani-
sławę.

19.09.2014   Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Agnieszkę Jarosz w 10 rocznicę śmierci, 

męża Franciszka, + Franciszka Parchańskiego, ++ z ro-
dzin Jarosz i Parchański.

18.00 Msza św. szkolna:  Za ++ z rodzin Walica, Ciesielski, Wit-
czyk i Tengler oraz za rodzinę do Bożej Opatrzności.

20.09.2014      Sobota   Wspomnienie Świętych męczenników 
Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong 
Hasang i Towarzyszy

  8.00   Za ++ Zofię, Karola Żyła, syna Ferdynanda, 2 żony: Wandę  
i Genowefę, ++ Martę, Gustawa i Rudolfa Widenka; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00   Za ++ Marię, Alojzego Ociepka, Alojzję, Jana Węglarzy,  
++ Bronisławę, Annę, Rudolfa i Anielę, Karola i Alojze-
go, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii. 

21.09.2014    XXV NIEDZIELA  ZWYKŁA
  7.30  1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Prob. 

Kan. Andrzeja z okazji urodzin. 
 2.  Za + Franciszka Machej w 14 rocznicę śmierci, zię-

cia Władysława ; domostwo do Opatrzności Bożej.
  9.30  Rudnik: 1.  Za + Zdzisławę Jarosz w 1 rocznicę śmierci. 
 2. Za ++ Annę, Alojzego Gabzdyl, 2 synów, synową 

Helenę, Monikę, Jana Matuszek, Krystynę, Kazimierza 
Wiśniowskich; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00   Chrzty - Roczki
17.30   Nieszpory
18.00   Za ++ Emilię Gabzdyl, córkę Helenę, Helenę, Karola 

Machej, syna Leona, dziadków Teresę, Józefa Handzel, 
Joannę, Franciszka Machej, ++ Mariannę, Józefa Szaj-
ter, syna Edwarda, ++ Księży Franciszka Kubaloka, 
Tadeusza Czerneckiego; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

22.09.2014    Poniedziałek
18.00   Za ++ Jana, Karolinę Bijok, córki Zofię i Marię, syna 

Józefa, synową Albinę, Jana Kamińskiego, Emila             
i Marię Bijok, ++ z rodzin Bijok, Kamiński, dusze           
w czyśćcu cierpiące.

23.09.2014  Wtorek     Wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny, 
prezbitera

  8.00   Za ++ rodziców Emilię, Franciszka Matuszek, Zofię, 
Stanisława Tymon, ++ rodzeństwo oraz dziadków  
z obu stron.

18.00 Za ++ Helenę, Stanisława Gabzdyl, Bronisławę Wróbel, 
Józefa Tomicę, Jana Szajter i ich rodziców.    

24.09.2014  Środa    Święto Rocznicy Poświęcenia 
Kościoła Katedralnego w Bielsku - Białej

16.00 Rudnik:  Za + męża Zdzisława Werłos w 4 rocznicę 
śmierci; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ Karola Gabzdyl w 2 rocznicę śmierci, żonę Marię  
w 6 rocznicę śmierci,  Ludwika. i Marię Wawrzyczek, 
Karola i Zuzannę Gabzdyl. 

25.09.2014   Czwartek Wspomnienie Bł. Władysława       
z Gielniowa

18.00  1. Za + Marię Bierską w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców, 
rodzeństwo oraz za całe domostwo do Opatrzności Bożej.  

 2.  Za ++ rodziców Marię, Józefa Brachaczek, siostrę 
Antoninę, braci Wiktora i Józefa, bratową Zofię, szwa-
gra Emila, Emilię, Walentego i Stanisława Sztymon, 
++ z rodzin Szajter, Brachaczek i Fusik; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

26.09.2014    Piątek  
16.00 Rudnik: Za ++ Janinę Raszka, siostrę Helenę, syna 

Pawła.
18.00 Msza św. 6 tyg. 
27.09.2014   Sobota  Wspomnienie Św. Wincentego  

a Paulo, prezbitera
  8.00   Za ++ Annę Pilch w 8 rocznicę śmierci, syna Kazimie-

rza w 11 rocznicę śmierci, + męża Waleriana.
18.00  Za ++ Franciszka, Zofię Walica, Zofię, Ludwika, Doro-

tę Berek, ++ z rodzin Walica, Berek i Machej, ++ Księ-
ży, którzy pracowali w naszej Parafii.

28.09.2014   XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA – Odpust ku 
czci Św. Michała Archanioła

  7.30   Za + Antoninę Sztuchlik w 14 rocznicę śmierci, rodzi-
ców Emilię i Karola, brata Gustawa, jego syna Tade-
usza, bratową Bronisławę, ++ z rodziny Siekierka.

9.30   Rudnik:  1. Za ++ Pawła Gabzdyl w 28 rocznicę śmier-
ci, żonę Annę, syna Juliusza, synową Wandę,  ++ z ro-
dziny.

 2. W intencji Patryka z okazji 18 urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie.

11.30   1. Za Parafian
 2. W intencji Ofiarodawców i Budowniczych Kościoła
 3. W intencji Kapłanów, którzy pracowali w naszej Pa-

rafii oraz za ++ Kapłanów.
 4. Z okazji 50 rocznicy ślubu Hildegardy i Alojzego  

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na 
dalsze lata.

17.30    Nieszpory
18.00 Za ++ Alojzego Walicę, ojca Alojzego, Marię, Rudolfa 

Tengler, Stanisława Śleziak, ++ z rodziny Walica.
29.09.2014   Poniedziałek   ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 

ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, GABRIELA 
I RAFAŁA

17.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Św. Mi-
chała Archanioła, Chórów Anielskich i całego Dworu 
Niebieskiego z prośbą o zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla rodziny, a dla ++ rodziców i syna Jarosława  
o Wieczną Szczęśliwość.

30.09.2014 Wtorek    Wspomnienie Św. Hieronima, 
prezbitera i doktora Kościoła

  8.00 Z okazji urodzin córki Małgorzaty z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę dla rodziny.

17.00 1. Za ++ Władysława Żyłę w 7 rocznicę śmierci, ro-
dziców z obu stron, brata Wincentego, ++ zięciów, 
szwagrów, siostrę Bronisławę Tomosz; za domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

 2. Za ++ Józefa Szczyrbę, żonę Annę.
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INTENCJE MSZALNE
01.09.2014  Poniedziałek   Wspomnienie Bł. Bronisławy, 

dziewicy
 8.00  W intencji uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum         

i Przedszkola z prośbą o Boże błogosławieństwo w no-
wym roku szkolnym i katechetycznym. 

18.00  Za ++ Marię Stoszek, rodziców, ++ z rodziny; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

02.09.2014    Wtorek
  8.00    Za + Tadeusza Kubok, ++ Księży, którzy pracowali   

w naszej Parafii.
18.00 Z okazji 16 urodzin Jakuba z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.
03.09.2014   Środa   Wspomnienie Św. Grzegorza 

Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
16.00  Rudnik:  Za ++ Marię Szczypka, męża Ludwika, córki, 

synów. zięciów, wnuki, wszystkich ++ z pokrewień-
stwa.

18.00 Za ++ Stanisława Macurę, rodziców, teściów, szwa-
grów Leona i Jana, Emilię, Gustawa Bijok; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

04.09.201   I Czwartek 
18.00   1. Za ++ Wiktora Staniek, jego rodziców, dziadków: 

Marię Józefa, Annę, Alojzego Szajter, chrzestną Marię 
Szajter.  

 2. Za ++ Emilię Piekar w 7 rocznicę śmierci, męża  
Józefa, syna Stanisława.

05.09.2014   I Piątek
16.00  Rudnik: 1. Za ++ Stefanię, Roberta Brychcy, córkę 

Marię, ++ zięciów. 
2. za +Józefa Dędys w 10 rocz. śmierci, żonę Irenę  
i teścia Franciszka.

18.00 Msza św. szkolna: Z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla całej rodziny Machej.

06.09.2014   I Sobota 
8.00  Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
18.00   Za ++ rodziców Wandę, Tadeusza Bortlik, Franciszka 

Kłósko; domostwo do Opatrzności Bożej
07.09.2014 XXIII NIEDZIELA  ZWYKŁA
7.30    Za ++ Franciszka Wawrzyczek w 4 rocznicę śmierci, brata 

Bronisława, teściów, Helenę, Bronisława Kula, dziadków  
z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.      

  9.30  Rudnik: 1. Z podziękowaniem za szczęśliwie zebrane 
plony w tegorocznych żniwach.

 2. W intencji Katarzyny i Józefa z okazji 15 rocznicy ślu-
bu z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny.

11.00  Z podziękowaniem za szczęśliwie zebrane plony w te-
gorocznych żniwach.

17.30  Nieszpory
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świę-

tego dla Marianny z okazji 16 urodzin. 
08.09.2014  Poniedziałek   Święto Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny
18.00   Za + Franciszka Brychcy w 5 rocznicę śmierci, jego ro-

dziców Zofię i Józefa Brychcy; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

09.09.2014  Wtorek
  8.00  Za ++ Kazimierza Szweda, żonę Annę, ++ z rodzin Szwe-

da i Goryczka oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ męża Antoniego, siostrę Marię, brata Stanisława, 
++ rodziców i teściów; domostwo do Opatrzności Bożej.

10.09.2014  Środa
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Franciszka Chmiel, ojców Justynę  

i Rudolfa, ++ Justynę, Józefa i Władysława Tomica, Bro-
nisława, Józefa i Helenę Gabzdyl, Zdzisława Werłos, 
Annę, Leopolda Josiek; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. + Irenę Dędys.
18.00   Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Izabeli i Macieja z okazji 2 rocz-
nicy ślubu.  

11.09.2014    Czwartek
18.00 1. Za ++ Karola Smelik, 2 żony, 3 synów, synową He-

lenę, + męża Alojzego Kula, jego rodziców, siostrę, ++ 
całą rodzinę Kulową i Smelikową, + Ks. Stanisława 
Kuklę i wszystkich Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii oraz za domostwo do Opatrzności Bożej. 

 2. Za ++ Bronisława Mokrzyckiego, brata Teofila, ro-
dziców Annę, Alojzego Gocman, Annę, Alojzego Stoły, 
++ dzieci, ++ Wiktora i Marcelę Stoły, rodziców z obu 
stron, ++ pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.

12.09.2014   Piątek   Wspomnienie Najświętszego Imienia 
Maryi

16.00 Rudnik: Za + Adolfa Kałużę.
18.00  Msza św. szkolna: Za ++ Herminę Żyła, 2 mężów, syna 

Adolfa, córkę Monikę, zięcia Erwina, ++ z rodzin Joj-
ko, Chmiel i Tomica.

13.09.2014   Sobota  Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, 
biskupa i doktora Kościoła

  8.00 Za ++ Bronisławę Karpińską, męża Franciszka, syna 
Jarosława, brata Rudolfa, rodziców, + Bronisława Stu-
chlik, Ks. Tadeusza Czerneckiego i jego siostrę Elżbie-
tę.

13.00 Ślub rzym. - kat. : Klaudia Pszczółka - Łukasz Borski
17.00 Nabożeństwo Fatimskie
18.00 Dziękczynna - w 15 rocznicę ślubu Barbary i Tomasza 

oraz za rodzinę do Opatrzności Bożej.
14.09.2014   NIEDZIELA  ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO   - Odpust ku czci 
Imienia Maryi       w Rudniku

  7.30 Za ++ rodziców Annę i Wawrzyńca Świerkosz, Alojzję  
i Józefa Czakon, ++ siostry i szwagrów.

 9.30 Za ++ Bolesława i Henryka Wątroba; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Rudnik:  1. Za Parafian  
 2. Dziękczynna - w 20 rocznicę ślubu Sylwii i Andrzeja   

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzno-
ści Bożej dla domostwa.

 3. + Irenę Dędys.
16.00 Nieszpory  - w Rudniku
18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalszą opiekę potrzebne łaski  
i zdrowie dla Przemysława z okazji 25 urodzin

15.09.2014    Poniedziałek   Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Bolesnej

18.00   Za ++ Józefa Rokiciak w 2 rocznicę śmierci, żonę Ma-
rię, ++ rodziców, teściów, siostrę Marię, dusze w czyść-
cu cierpiące. 

16.09.2014  Wtorek   Wspomnienie Świętych 
męczenników Korneliusza, papieża i 
Cypriana, biskupa

  8.00   Za ++ Małgorzatę Krótki w 21 rocznicę śmierci, syna 
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –  piątek po Mszy św. szkolnej

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – sobota godz. 10.00
Młodzież  -  piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca o 
godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 17.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
18.00 

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.
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

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

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

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

Odwiedziny Chorych – w I sobotę  
tj. 6 września od godz. 9.00

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

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
06. IX.  –    Rodziny Rolników  -  sobota   

12. IX.  -   Lewa Str. Piotrówki    -  piątek
  ul. Ks. Olszaka  39, 41, 43, 45
  ul. Młyńska  8

19. IX.  -  Lewa Str. Piotrówki  - piątek
  ul. Młyńska 6, 4
  ul.  Ks. Olszaka 58, 54, 52

26. IX  -  Lewa Str. Piotrówki   -  piątek
  ul. Ks. Olszaka 28, 26, 20, 18, 14
  ul. Sosnowa 3,  4

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.09. – wspomnienie Św. Bronisławy, dziewicy
03.09. –  wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, 

papieża i doktora Kościoła
08.09. –  Święto Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny
13.09. –  wspomnienie Św. Jana Chryzostoma,  

biskupa i doktora Kościoła 
14.09. –  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15.09. – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Bolesnej
16.09. – wspomnienie Świętych męczenników  

Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa
18.09. – Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, 

patrona Polski 
20.09. – wspomnienie Świętych męczenników  

Andrzeja Kim Taegon, prezbitera,  
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 

23.09. – wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
24.09. – święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła  

Katedralnego w Bielsku Białej
25.09. – wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa,  

prezbitera
27.09. – wspomnienie Św. Wincentego a Paulo,  

prezbitera 
29.09. – Święto Świętych Archaniołów: Michała, 

Gabriela i Rafała
30.09. – wspomnienie Św. Hieronima, prezbitera               

i doktora Kościoła



Półkolonie w Rudniku
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –  piątek po Mszy św. szkolnej

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – sobota godz. 10.00
Młodzież  -  piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca o 
godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 17.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
18.00 

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.
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

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

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

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

Odwiedziny Chorych – w I sobotę  
tj. 6 września od godz. 9.00
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SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
06. IX.  –    Rodziny Rolników  -  sobota   

12. IX.  -   Lewa Str. Piotrówki    -  piątek
  ul. Ks. Olszaka  39, 41, 43, 45
  ul. Młyńska  8

19. IX.  -  Lewa Str. Piotrówki  - piątek
  ul. Młyńska 6, 4
  ul.  Ks. Olszaka 58, 54, 52

26. IX  -  Lewa Str. Piotrówki   -  piątek
  ul. Ks. Olszaka 28, 26, 20, 18, 14
  ul. Sosnowa 3,  4

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.09. – wspomnienie Św. Bronisławy, dziewicy
03.09. –  wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, 

papieża i doktora Kościoła
08.09. –  Święto Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny
13.09. –  wspomnienie Św. Jana Chryzostoma,  

biskupa i doktora Kościoła 
14.09. –  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15.09. – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Bolesnej
16.09. – wspomnienie Świętych męczenników  

Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa
18.09. – Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, 

patrona Polski 
20.09. – wspomnienie Świętych męczenników  

Andrzeja Kim Taegon, prezbitera,  
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 

23.09. – wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
24.09. – święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła  

Katedralnego w Bielsku Białej
25.09. – wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa,  

prezbitera
27.09. – wspomnienie Św. Wincentego a Paulo,  

prezbitera 
29.09. – Święto Świętych Archaniołów: Michała, 

Gabriela i Rafała
30.09. – wspomnienie Św. Hieronima, prezbitera               

i doktora Kościoła



Pielgrzymka na Jasną Górę


