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NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

NARODZENIE  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Dnia ósmego września obchodzimy Święto Narodzenia NMP. Maryja - Matka Chrystusa ujrzała światło dzienne 
w palestyńskim Nazaret. Według tradycji starochrześcijańskiej była córką Joachima i Anny. Rodzice długo przeży-
wali smutek bezdzietności. Obydwoje zanosili do Boga gorące modlitwy o dar dziecka. Musiała ta modlitwa być 
bardzo żarliwa i pobożna skoro Bóg jej wysłuchał tak hojnie, bo nie tylko dał im dziecko ale właśnie to dziecko 
wybrał i przeznaczył na Matkę swojego Syna - na Matkę Zbawiciela. 

Wielki to dzień, w którym na świecie, między ludźmi pojawiła się przyszła Matka Syna Bożego. Dlatego w mo-
dlitwach tego dnia, Kościół woła w zachwycie - Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, Dziewico, ogłosiło radość 
całemu światu. Z Ciebie bowiem narodzi się słońce sprawiedliwości, Pan Nasz Jezus Chrystus. 

Pachnie jesienią…
Pachnie jesienią…

Bo już w ogrodzie po pierwszym chłodzie

Świeże jabłka się rumienią…

Drzewa złociste…

Tkają sonaty i barwne szaty

W strój wplatając złoty listek…

O zmierzchu deszczem…

Sierpień bogatym pożegnał kwiaty,

A to przecież lato jeszcze…

A jarzębina…

Znowu korale wkłada na bale,

W lesie uczta się zaczyna…

I poszarzało…

Niebo się chmurzy jakby mu burzy

Z dni majowych było mało…

Jeszcze się mienią… 

Łzy rosy w lecie, ale na świecie

Słodko pachnie wiatr jesienią…

A Matka Boża…

Z różańcem w ręce o Syna Męce

Myśli,  idąc przez bezdroża…

                       Justyna Cyrzyk

W dniu narodzenia Maryja była w zewnętrznej postaci 
jak inne dzieci, ale wewnętrznie różniła się od innych. 
W Jej sercu już mieszkał Bóg od chwili poczęcia. Dla 
Niej niepotrzebny był chrzest. Ona od pierwszej chwili 
swego istnienia była pełna łaski, niepokalanie poczęta. 

Święto Narodzenia Matki Bożej ma w polskiej po-
bożności nazwę - Matki Bożej Siewnej. W tym dniu 
rolnicy niosą do kościoła ziarno, aby spojrzała na nie 
i napełniła je mocą życia. Rolnicy proszą, aby jako 
najlepsza Matka i Opiekunka rozciągnęła płaszcz swej 
opieki nad polami. Błagają też Matkę Bożą Siewną, aby 
pola ominęły burze, słoty i posuchy. 

Piękna jest ta polska tradycja. Ukazuje się w niej 
prosta i głęboka wiara polskiego ludu, który zdaje sobie 
sprawę z prawdziwości słów psalmisty - Na nic się zdaje 
wstawać o północy, jeżeli Pańskiej nie będzie pomocy.

Warto rozważając treść Narodzenia Maryi pomyśleć, 
czy zgodnie z polską religijną tradycją, na moim polu 
rośnie poświęcone ziarno. Czy przez to poświęcenie 
dałem Maryi prawo wstępu na nasze pola, by Bóg przez 
Jej ręce użyźniał ziemię, odpychał gdzieś daleko czarne 
gradowe chmury. 

Tak czynili nasi ojcowie 
i dziadowie. Wiara im mó-
wiła, że rolnik ziarno wrzu-
ca w ziemie, ale wzrost daje 
Bóg. Żegnali pierwszą skibę 
zaoranego pola, skrapiali 
swe zagony wodą święconą, 
a ciężką pracę przerywali 
na głos dzwonu z wieży ko-
ścioła, wzmacniając ducha 
szeptem modlitwy Anioł 
Pański. Maryja uśmiecha 
się łaskawie do swych spra-
cowanych dzieci, uprasza 
u Boga błogosławieństwo 
i obfitość Bożych darów, by 
nikomu nie zabrakło chleba.

Szczęść Boże 
Ks. Andrzej
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DOBA ŁASKI Z JEZUSEM MIŁOSIERNYM...

Od dłuższego czasu byliśmy przy-
gotowywani na tę uroczystą chwilę. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego w III 
piątki miesiąca weszła już w tradycję 
od kilku lat, a od roku odmawiana 
jest w każdą niedzielę przed sumą. 
W homiliach, kazaniach pasyjnych, 
rekolekcjach wielkopostnych kapłani 
nawiązywali  do Boga bogatego w mi-
łosierdzie. Redakcja gazetki Anioł 
Kończycki poświęciła cykl artykułów 
przybliżających rozwój kultu Miło-
sierdzia Bożego. Bezpośrednio jednak 
przygotowaliśmy się do nawiedze-
nia przez trwające 4 dni rekolekcje, 
które prowadził o. Zygmunt Tokarz 
ze Zgromadzenia Księży Saletynów 
z Dębowca w dniach 3-6 maja. Pro-
gram był bardzo bogaty. Oprócz nauk 
ogólnych, były nauki stanowe dla 
kobiet, mężczyzn, młodzieży i dzieci. 
Ojciec odwiedził chorych z posługą 
sakramentalną. Była modlitwa za 
zmarłych na cmentarzu. Środa (4.05) 
była dniem pokuty, kiedy wnikliwie 
spojrzeliśmy w nasze życie i dokonali przed Bogiem 
rachunku sumienia i zrozumieli, jak wielkim nieszczę-
ściem jest grzech. Czwartek był dniem pojednania się 
z Bogiem, a hasłem ostatniego dnia było: „ Dziś Jezus 
zamieszka w moim sercu”.

Zwrócę uwagę na Apele Maryjne o 20.00. Mimo, że 
były one maryjne, to jednak miały wydźwięk chrysto-
centryczny. Chrystus - „Światłość ze Światłości” nauczał, 
że nie chowa się światła w ukryciu, lecz trzeba je nieść 
światu – do naszych domów i środowisk. Odważne 
kroczenie w świetle ustrzeże nas przed zejściem na 
błędne drogi. Wzruszający był to widok, kiedy wierni 
wracali wieczorem do domów z zapalonymi świecami. 
Tych przeżytych chwil łatwo nie zapomnimy.

W pierwszą sobotę, 7 maja o godz. 16.00, wypełniła 
się nasza świątynia, by rozpocząć modlitewne ocze-
kiwanie na przybycie niecodziennego Gościa: obrazu 
Jezusa Miłosiernego i relikwii świętych – Jana Pawła 
II i Faustyny. Po modlitwie, w podniosłej atmosferze, 
kościół opuścili wszyscy udając się na przywitanie. Byli 
obecni strażacy, którzy za chwilę wniosą św. Ikonę  do 
świątyni, rodziny, które poniosą relikwie, wszystkie 
poczty sztandarowe, Dzieci Maryi, panie w strojach 
regionalnych, służba liturgiczna i kapłani, którym prze-
wodził głęboko wzruszony ks. kan. Andrzej Wieliczka 
– proboszcz parafii. Był też obecny nasz kleryk Maciej, 

Doba Łaski z Jezusem Miłosiernym 
w parafii pw św. Michała Archanioła 

w Kończycach Wielkich 7-8 maja 2016 r. 
który towarzyszył w uroczystościach aż 
do pożegnania. Trasa przejazdu Świę-
tych Znaków Miłosierdzia jak i okna 
domów były przyozdobione – mieliśmy 
przecież przeżywać niezapomniane 
Nawiedzenie. Ścieżka do świątyni wy-
tyczona była palącymi się zniczami, 
co – zwłaszcza wieczorem – wzruszało 
głęboko niejednego z nas.

O godz. 16:40 przyjechał samochód 
wiozący Święte Znaki. Na przywitanie 
przybył ks. bp Piotr Greger. Kapłani 
ucałowali Ikonę i relikwie, śpiewali-
śmy w postawie klęczącej suplikacje 
– Święty Boże… Przy śpiewie pieśni 
orszak wprowadził do kościoła Ikonę 
i relikwie, a tam oczekiwało dwudziestu 
trzech kandydatów do Bierzmowania 
wraz ze świadkami. Przed rozpoczę-
ciem Mszy św. pod przewodnictwem 
JE ks. bp. Piotra Gregera nastąpił do-
niosły moment uroczystości: Ks. bp 
zapalił Płomień Miłosierdzia Bożego. 
Rozpoczęła się doba szczególnej Łaski 
dla całej wspólnoty parafialnej.

W homilii poprzedzającej udzielenie sakramentu 
Bierzmowania, ks. Bp skupił się na przeczytanej przy-
powieści o miłosiernym Samarytaninie. Dla bohatera tej 
przypowieści liczy się tylko poraniony i potrzebujący 
człowiek, bez pytania o jego pochodzenie czy poglądy. 
Miłość miłosierna przedstawiona tu przez Chrystusa 
jest niemal szaleństwem, gdyż nie czeka na odwza-
jemnienie i uwzględnia nawet wrogów. Nie jest łatwo 
być miłosiernym tam, gdzie atakują nas nieprzyjaciele. 
Zbawiciel nakazuje kochać tych, którzy są wrogo nasta-
wieni do nas. „Taki Jezus przechodzi dziś przez naszą 
parafię” - zakończył ks. Bp homilię.

O godz. 20.00 gromadziliśmy się na Godzinie Mi-
łosierdzia, po której był Apel Jasnogórski, a o 21.00 
rozpoczęła się Kapłańska Pasterka – Msza św. o po-
wołania kapłańskie, sprawowana przez księży, którzy 
w przeszłości posługiwali w naszej parafii. Przyjechało 
9 kapłanów. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Wiesław 
Bajger, a homilię wygłosił ks. Paweł Ściskała – nasz 
rodak, który rok temu przyjął święcenia kapłańskie.

Po skończonej Pasterce rozpoczęła się, trwająca do 
niedzielnego popołudnia, adoracja Świętych Znaków. 
Wierni składali swoje intencje na karteczkach, któ-
re w Godzinie Miłosierdzia odczytywał o. Zygmunt. 
Nie było takiej godziny – nawet w środku nocy – by 
nie było kilkudziesięciu adorujących. Przez całą dobę  
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MIŁOSIERDZIA NADSZEDŁ CZAS, CZYLI CZAS PRZEMIANY NASZYCH SERC

Miłosierny Pan wysłuchiwał naszych podziękowań 
i próśb oraz przemawiał do ludzi swoimi miłosiernymi 
oczyma, gestem podniesionej ręki i otwartym sercem, 
z którego wypływają życiodajne promienie łask.

W niedzielną uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego o godz. 11.00 świątynia wypełniła się ludźmi 
chorymi i starszymi. Celebrujący Mszę św. ksiądz Ku-
stosz Roman Kanafek, przemówił do chorych. Chrystus 
też cierpiał i usunął cierpienia, ale sprawił, że może 
ono nas i innych ubogacić. „Każde cierpienie ma sens; 
prowadzi do pełni życia.” Sakrament Namaszczenia 
Chorych, którego udzielili kapłani, ma być pomocą 
w znoszeniu ciężaru choroby i jej przetrwania oraz 
odkrycia sensu cierpienia. Może on również przynieść 
ulgę w cierpieniu, jeśli jest taka wola Boga. Chrystus 
zostawił go nam jako miłosierny dar.

Na godz. 12.00 licznie przybyli rodzice z dziećmi, 
także ci, którzy oczekują na narodzenie dziecka. Z gra-
tulacjami zwrócił się o. Zygmunt do matek w stanie 
błogosławionym i udzielił im i ojcom specjalnego bło-
gosławieństwa. W słowach do rodziców pełnych zasad 
pedagogiki chrześcijańskiej, o. Zygmunt nie stronił od 
przestróg wobec fali zła: „ Nie bójcie się być świętymi, 
bo od waszego przykładu zależeć będzie III tysiąclecie”. 
Nastąpiło błogosławieństwo medalików i ich nałożenie 
dzieciom. Również rodzice błogosławili swe pociechy, 
a na końcu błogosławili je kapłani.

O godz. 15.00 przy obecności bardzo licznie przy-
byłych parafian, rozpoczęła się Msza św. dziękczynna 
i pożegnalna. Po raz ostatni przemówił do nas o. Zyg-
munt. Długo pozostaną w naszej pamięci Jego słowa: 
„Non possumus – nie pozwólmy! - muszą usłyszeć 
ci, którzy chcą usunąć ewangelię z życia, zamknąć 
ją w kościele, bądź wykpić!” „Miłosierdzie Boże to 
źródło, które nigdy nie wysycha” - donośnym głosem 
dodawał nam otuchy. „Przestań się lękać – Bóg bogaty 
w miłosierdzie jest – i z tym przesłaniem was zosta-
wiam.” Po skończonej Eucharystii, wzruszony głęboko 
ks. proboszcz Andrzej zawierzył parafię Miłosierdziu 
Bożemu. Poświęcone zostały pamiątki, obrazki przy-
niesione przez wiernych. Uformowała się procesja 
– jak wczoraj. Do samochodu znosili Obraz górnicy. 
Ruszyły Święte Znaki do kolejnej parafii. Nostalgiczne 
echa pieśni pożegnalnej towarzyszyły odjeżdżającemu 
samochodowi, aż zniknął za zakrętem.

Pan Jezus nie zostawił nas sierotami. Została świeca, 
która będzie Go przypominać. Będziemy oczekiwać, 
kiedy wędrujący w parafii, poświęcony Tryptyk zawita 
pod nasz dach. Na pewno liczba czcicieli Miłosierdzia 
Bożego wśród nas wzrośnie. Zostanie modlitwa, myśli, 
które głęboko zapadły w serce, postanowienia. Nikt 
nam ich z serc nie wyrwie.

Józef Żyła

Miłosierdzia nadszedł czas,  
czyli czas przemiany naszych serc

Ile owoców nam ten rok przyniesie?  
Jak wiele znaczy dla chrześcijanina dzielenie się wiarą? 

serc, dusz. Niewątpliwie wielu z nas do-
świadczyło niemal namacalnie obecność 
Jezusa Chrystusa, wiele się wówczas 
działo w naszych duszach... Jak wiele 
serc zostało skruszonych? Pewnie niejed-
nemu adorując Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie zakręciła się

w oku łza. Obecność w naszym ko-
ściele obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii świę-
tych  przeżywaliśmy w sposób osobisty, indywidualny. 
Powierzaliśmy swe troski i zmartwienia, czuliśmy się 
bezpiecznie zanurzeni w Bożej miłości. Nasza wspólnota 
parafialna zjednoczyła się w doświadczaniu obecności 
Boga miłosiernego pośród nas. 

Obecnie Jezus wędruje po domach naszej parafii, puka 
od drzwi do drzwi. Przyjmowany jest przede wszystkim 
w sposób duchowy, a symbolem Jego obecności pośród 
nas jest kopia obrazu Jezusa Miłosiernego. Niektórzy 
z nas już gościli w swym domu naszego Pana, inni 

Mam wrażenie, iż przeżywany rok mi-
łosierdzia jest dla nas rokiem łask, darów. 
Jest czasem nam danym, aby umocnić 
się w wierze, by móc wydać dobre owo-
ce. Może warto tutaj przytoczyć przypo-
wieść z ewangelii św. Łukasza o drzewie 
figowym: «Pewien człowiek miał drzewo 
figowe zasadzone w swojej winnicy; przy-
szedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.  Rzekł 
więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę 
i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. 
Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”  Lecz on mu 
odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja 
okopię je i obłożę nawozem;  może wyda owoc. A jeśli 
nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».(Łk 13, 6-9)

Nie tak dawno uczestniczyliśmy w rekolekcjach 
oraz w nawiedzeniu naszej parafii przez obraz Jezusa 
Miłosiernego, relikwie świętej Faustyny oraz świętego 
Jana Pawła II. Był to piękny czas – otwarcia naszych 

4

W
rz

es
ie

ń 
 2

01
6 

  A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI

DOBA ŁASKI Z JEZUSEM MIŁOSIERNYM...

Od dłuższego czasu byliśmy przy-
gotowywani na tę uroczystą chwilę. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego w III 
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przypowieści liczy się tylko poraniony i potrzebujący 
człowiek, bez pytania o jego pochodzenie czy poglądy. 
Miłość miłosierna przedstawiona tu przez Chrystusa 
jest niemal szaleństwem, gdyż nie czeka na odwza-
jemnienie i uwzględnia nawet wrogów. Nie jest łatwo 
być miłosiernym tam, gdzie atakują nas nieprzyjaciele. 
Zbawiciel nakazuje kochać tych, którzy są wrogo nasta-
wieni do nas. „Taki Jezus przechodzi dziś przez naszą 
parafię” - zakończył ks. Bp homilię.

O godz. 20.00 gromadziliśmy się na Godzinie Mi-
łosierdzia, po której był Apel Jasnogórski, a o 21.00 
rozpoczęła się Kapłańska Pasterka – Msza św. o po-
wołania kapłańskie, sprawowana przez księży, którzy 
w przeszłości posługiwali w naszej parafii. Przyjechało 
9 kapłanów. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Wiesław 
Bajger, a homilię wygłosił ks. Paweł Ściskała – nasz 
rodak, który rok temu przyjął święcenia kapłańskie.

Po skończonej Pasterce rozpoczęła się, trwająca do 
niedzielnego popołudnia, adoracja Świętych Znaków. 
Wierni składali swoje intencje na karteczkach, któ-
re w Godzinie Miłosierdzia odczytywał o. Zygmunt. 
Nie było takiej godziny – nawet w środku nocy – by 
nie było kilkudziesięciu adorujących. Przez całą dobę  
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MIŁOSIERDZIA NADSZEDŁ CZAS, CZYLI CZAS PRZEMIANY NASZYCH SERC

oczekują Jego przyjścia. Będąc w gronie oczekujących, 
zastanawiam się kiedy drogi Jezu zapukasz do drzwi 
naszego domu? Jak Cię przyjmiemy? Czy jesteśmy odpo-
wiednio przygotowani ?  Na ile skorzystać ze wskazań 
książeczki, którą gorąco polecam: Ks. Wojciecha Pala 
Modlitewnik w formie listów o Miłosierdziu Bożym? 
Tysiąc myśli przelatuje mi przez głowę, a Ty nasuwasz 
mi obraz ewangelicznej Marty i Marii. Pragniesz naszej 
autentycznej obecności - jak Maria mamy usiąść u Twych 
stóp, aby wpatrzeni zasłuchać się w Tobie... 

Ten rok jest dla nas obfitujący w wydarzenia umac-
niające nas w wierze, skłaniające nas do refleksji nad 
naszą wiarą. Dopiero pożegnaliśmy się z goszczącym 
na polskiej ziemi papieżem Franciszkiem - niesamowi-
tym przeżyciem dla nas były Światowe Dni Młodzieży. 
Śledziliśmy każdy dzień pielgrzymki Ojca świętego, 
chłonęliśmy niemal każde głoszone słowo. Ile z tego 
pozostanie w nas? Liczne świadectwa wiary są nam 
ukazywane w postawie pielgrzymów. Może osobiście nie 
jesteśmy w stanie oderwać się od swej codzienności, aby 
podjąć jakże piękny trud pielgrzymowania, ale możemy 
czerpać siłę wiary z postawy innych. Mimo, iż w naszej 
parafii nie gościliśmy pielgrzymów licznie przybyłych 
do naszego kraju, to niewątpliwie udzielił się nam ich 
entuzjazm wiary. Koleżanka gościła pielgrzymów z Włoch 
– podobnie jak jej sąsiedzi i rodzina – niemal każdego 
dnia dzieliła się ze mną niesamowitymi wrażeniami 
związanymi z pobytem pielgrzymów w ich domu. Mówiła 
o osobach rozmodlonych, rozśpiewanych, zarażających 
entuzjazmem i pogodą ducha. W osobach pielgrzymów 
w ich domach obecny był Jezus, który tam pozostał. 
Najbardziej poruszającym wydarzeniem związanym ze 
Światowymi Dniami Młodzieży i przebywającymi piel-
grzymami w jej rodzinie, jest cud dotknięcia przez Pana 
Jezusa serca brata koleżanki – jego wymiar i istota jest 
tak naprawdę znana tylko najbliższym... Sparaliżowany 
od kilkunastu lat mężczyzna, przeżywający w ostatnim 
czasie kryzys sensu istnienia otworzył się na przybyłych, 
napełnił się radością – Bożą radością. Obecnie dziękuje 
za pobyt pielgrzymów, gdyż sparaliżowane bólem jego 
serce zaczęło znów bić.

Podobny powiew „Bożego entuzjazmu” związany 
z przebywającymi na naszej polskiej ziemi pielgrzymami 
można odczuć praktycznie wszędzie. Będąc z rodziną 
w Częstochowie, podczas modlitwy się przed obrazem 
Czarnej Madonny, zewsząd dochodziły do nas głośne 

śpiewy i muzyka odprawianych w tym czasie w różnych 
językach mszy św. W jednym momencie odnieśliśmy 
wrażenie, że śpiewy uczestników poszczególnych mszy 
przy akompaniamencie różnorodnych instrumentów 
są coraz głośniejsze, jakby każda grupa pielgrzymów 
pragnęła, aby ich śpiew był lepiej słyszalny przez Boga, 
aby dać świadectwo wiary, uwielbienia Boga w swym 
życiu. Jeszcze bardziej wymowne jest świadectwo war-
tości podejmowania trudu pielgrzymowania. 

Sąsiadka opisując trudy i radości uczestnictwa w Pie-
szej Pielgrzymce na Jasną Górę  pewnie nawet nie 
uzmysłowiła sobie jak wiele znaczą jej słowa o skwarze 
słońca, chłodzie  deszczu;  modlitwie i śpiewie na ustach, 
o niesamowicie gościnnych ludziach oferujących noclegi 
i niecodziennych spotkaniach w drodze.

Rok miłosierdzia trwa. I trwa czas przemiany na-
szych serc... Wysłuchaliśmy niejednej homilii, audycji; 
obejrzeliśmy film, przeczytaliśmy różne publikacje, 
uczestniczyliśmy w rekolekcjach, a następnie pere-
grynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, niektórzy z nas 
uczestniczyli w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem 
podczas Światowych Dni Młodzieży, braliśmy udział 
w pielgrzymce... 

Na ile udało się nam wykorzystać ten czas nam przez 
Boga ofiarowany?  Ile jeszcze przed nami pozostało 
okazji do pogłębienia swej wiary?

Może niejednemu z nas w duszy zawrzało, zagotowało 
się, że chciałoby się dać świadectwo, lecz... brak słów. 
Jako wspólnota parafialna módlmy się, aby jak najwięcej 
z nas – z parafii pw. Michała Archanioła w Kończycach 
Wielkich – w tym roku miłosierdzia odczuło chwilę 
bezpośredniego zetknięcia się z Bogiem. 

Na zakończenie jeszcze przytoczę jeden fragment, któ-
ry dla mnie niezwykłym, wręcz zaskakującym wyrazem 
Bożego Miłosierdzia „Największy z cudów, siła spływająca 
wprost od Stwórcy ku stworzeniu, dar, o który modlą się 
latami pustelnicy w puszczy, pobożni zakonnicy w celi, 
promień, co niejednokrotnie omija świętego, a spada na 
nie oczekującego go grzesznika lub zbrodniarza, jedna 
chwila bezpośredniego zetknięcia się z Bogiem, wystar-
czająca, by duszę na całe życie oczyścić i ubłogosławić... 
W poczuciu doznanego szczęścia, pełności nadziemskiej, 
rozsadzającej swym bogactwem dusze, niezdolny objąć 
promiennej radości, nie mający przy sobie nikogo, z kim 
by mógł się nią podzielić, dygoczący i zalany łzami..”*(Zo-
fia Kossak Krzyżowcy. Tom trzeci Wieża trzech sióstr).

Parafianka
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OD JANA PAWŁA DO FRANCISZKA
Światowe Dni Młodzieży po raz pierwszy zorganizowane zostały w 1985 roku w Rzymie z inicjatywy papieża 

Jana Pawła II. W tym czasie papież spotkał się z ponad 300 tysiącami młodych ludzi, którzy przybyli do Rzymu 
z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. W tym czasie zrodził się trwający latami serdeczny dialog papieża 
z młodymi z całego świata. Na spotkanie młodzież przyniosła drewniany krzyż, który rok wcześniej otrzymała 
od Jana Pawła II na zakończenie roku Świętego. Stał się on głównym symbolem ŚDM i do dzisiaj podróżuje do 
miejsc kolejnych spotkań.

Gospodarzem ŚDM w 1987 r. była stolica Argentyny 
– Buenos Aires, a główne uroczystości zgromadziły po-
nad 2 miliony uczestników. Drugie ŚDM były głównym 
punktem pielgrzymki Jana Pawła II do Ameryki Połu-
dniowej, podczas której Ojciec Święty gościł również 
w Urugwaju i Chile. Celem podróży było podziękowanie 
Bogu za pokojowe rozwiązanie stuletniego konfliktu ar-
gentyńsko-chilijskiego. Papież gorąco apelował, również 
do młodzieży, o zachowanie pokoju.

Kolejne ŚDM odbyły się w mieście św. Jakuba – Santia-
go de Compostela w Hiszpanii, jednym z głównych miast 
pielgrzymkowych w Europie. Na spotkanie z papieżem 
przybyło pół miliona młodych z całego świata. W orę-
dziu do nich papież wzywał do odkrywania Chrystusa, 
który jest Drogą, Prawdą i Życiem. 

W 1991 r. ŚDM odbyły się w Częstochowie. Na bło-
niach jasnogórskich papież zawierzył młodych z całego 
świata Matce Boskiej. Przybyło ich do Polski 1,5 mln. 
Pamiątką po tym spotkaniu jest pieśń „Abba, Ojcze” - 
hymn ŚDM.

Dwa lata później, w 1993 r. spotkanie młodzieży 
zorganizowane zostało w Denver w USA i było częścią 
papieskiej pielgrzymki do Ameryki Północnej, podczas 
której papież odwiedził również Jamajkę i Meksyk. 
W piątek, 13 sierpnia, ulicami Denver przeszła uroczy-
sta Droga Krzyżowa, która z powodu ogromnej liczby 
uczestników nazwana została Wielką Drogą Krzyżową 
i weszła na stałe do harmonogramu ŚDM.

W 1995 r. dni młodzieży po raz pierwszy odbyły 
się w Azji, a gospodarzem były Filipiny. Na spotkanie 
z Ojcem Świętym do Luneta Park przybyła rekordowa 
liczba uczestników – ponad 5 milionów. Do tego wyni-
ku frekwencyjnego zbliżyła się jak dotąd pielgrzymka 
Franciszka z 2015 r., również na Filipiny. 

Kolejne dwie edycje ŚDM zostały zorganizowane 
w Europie – w 1997 r. w Paryżu, a w 2000 r. w Rzymie. 
W Rzymie po raz pierwszy spotkaniom towarzyszyła 
ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, zwanej Matką 
Bożą Śnieżną, która odtąd podróżuje po całym globie, 

razem z drugim symbolem – krzyżem. Ostatnie ŚDM, 
którym przewodniczył papież Jan Paweł II, odbyły się 
w Toronto w Kanadzie w 2002 r. Ojciec Święty ape-
lował do młodych całego świata, by walczyli o pokój 
i nawiązywał do tragicznego zamachu terrorystycznego 
z 11 września.

Po śmierci Jana Pawła II trzem edycjom ŚDM patro-
nował papież Benedykt XVI. Pierwsze odbyły się w Ko-
lonii w Niemczech w 2005 r. Papież w swojej ojczyźnie 
witany był bardzo serdecznie. Do Kolonii przyjechało 
1,2 miliona wiernych z 80 państw. Spotkaniom tym 
towarzyszyło niespotykane dotąd zainteresowanie 
mediów. Kolejne ŚDM zorganizowane zostały „na końcu 
świata” - w Sydney w Australii w 2008 r. Oprócz wąt-
ków religijnych Benedykt XVI poruszył problem ochro-
ny środowiska, a młodzież nazwał „prorokami nowej 
epoki” i przekazał jej 35 idei współczesnego młodego 
chrześcijanina. W Australii Benedykta słuchało ponad 
400 tys. wiernych. 

Gospodarzem kolejnych spotkań młodzieży w 2011 r. 
była stolica Hiszpanii – Madryt. I tym razem nie zabrakło 
mszy, Drogi Krzyżowej, nocnych czuwań, katechez, a pa-
pież wygłosił szereg poruszających homilii. W ostatnim 
dniu nad madryckim lotniskiem przeszła ogromna ulewa: 
uczestnicy zostali przemoczeni do suchej nitki, a silny 
wiatr poprzewracał namioty raniąc kilka osób. W ŚDM 
w Madrycie uczestniczyły ponad 2 miliony wiernych. 

Pierwsze ŚDM pod przywództwem papieża Franciszka 
odbyły się w 2013 r. w najludniejszym kraju Ameryki 
Południowej – Brazylii. W uroczystościach zorganizowa-
nych w Rio de Janeiro uczestniczyły prawie 4 miliony 
wiernych. Papież apelował do młodych o niesienie 
Ewangelii, przeciwstawianie się złu i przemocy oraz 
o walkę z nienawiścią i nietolerancją. Jak każe tradycja 
ogłosił gospodarza kolejnych ŚDM. Został nim Kraków. 

Krystyna Stoszek
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oczekują Jego przyjścia. Będąc w gronie oczekujących, 
zastanawiam się kiedy drogi Jezu zapukasz do drzwi 
naszego domu? Jak Cię przyjmiemy? Czy jesteśmy odpo-
wiednio przygotowani ?  Na ile skorzystać ze wskazań 
książeczki, którą gorąco polecam: Ks. Wojciecha Pala 
Modlitewnik w formie listów o Miłosierdziu Bożym? 
Tysiąc myśli przelatuje mi przez głowę, a Ty nasuwasz 
mi obraz ewangelicznej Marty i Marii. Pragniesz naszej 
autentycznej obecności - jak Maria mamy usiąść u Twych 
stóp, aby wpatrzeni zasłuchać się w Tobie... 

Ten rok jest dla nas obfitujący w wydarzenia umac-
niające nas w wierze, skłaniające nas do refleksji nad 
naszą wiarą. Dopiero pożegnaliśmy się z goszczącym 
na polskiej ziemi papieżem Franciszkiem - niesamowi-
tym przeżyciem dla nas były Światowe Dni Młodzieży. 
Śledziliśmy każdy dzień pielgrzymki Ojca świętego, 
chłonęliśmy niemal każde głoszone słowo. Ile z tego 
pozostanie w nas? Liczne świadectwa wiary są nam 
ukazywane w postawie pielgrzymów. Może osobiście nie 
jesteśmy w stanie oderwać się od swej codzienności, aby 
podjąć jakże piękny trud pielgrzymowania, ale możemy 
czerpać siłę wiary z postawy innych. Mimo, iż w naszej 
parafii nie gościliśmy pielgrzymów licznie przybyłych 
do naszego kraju, to niewątpliwie udzielił się nam ich 
entuzjazm wiary. Koleżanka gościła pielgrzymów z Włoch 
– podobnie jak jej sąsiedzi i rodzina – niemal każdego 
dnia dzieliła się ze mną niesamowitymi wrażeniami 
związanymi z pobytem pielgrzymów w ich domu. Mówiła 
o osobach rozmodlonych, rozśpiewanych, zarażających 
entuzjazmem i pogodą ducha. W osobach pielgrzymów 
w ich domach obecny był Jezus, który tam pozostał. 
Najbardziej poruszającym wydarzeniem związanym ze 
Światowymi Dniami Młodzieży i przebywającymi piel-
grzymami w jej rodzinie, jest cud dotknięcia przez Pana 
Jezusa serca brata koleżanki – jego wymiar i istota jest 
tak naprawdę znana tylko najbliższym... Sparaliżowany 
od kilkunastu lat mężczyzna, przeżywający w ostatnim 
czasie kryzys sensu istnienia otworzył się na przybyłych, 
napełnił się radością – Bożą radością. Obecnie dziękuje 
za pobyt pielgrzymów, gdyż sparaliżowane bólem jego 
serce zaczęło znów bić.

Podobny powiew „Bożego entuzjazmu” związany 
z przebywającymi na naszej polskiej ziemi pielgrzymami 
można odczuć praktycznie wszędzie. Będąc z rodziną 
w Częstochowie, podczas modlitwy się przed obrazem 
Czarnej Madonny, zewsząd dochodziły do nas głośne 

śpiewy i muzyka odprawianych w tym czasie w różnych 
językach mszy św. W jednym momencie odnieśliśmy 
wrażenie, że śpiewy uczestników poszczególnych mszy 
przy akompaniamencie różnorodnych instrumentów 
są coraz głośniejsze, jakby każda grupa pielgrzymów 
pragnęła, aby ich śpiew był lepiej słyszalny przez Boga, 
aby dać świadectwo wiary, uwielbienia Boga w swym 
życiu. Jeszcze bardziej wymowne jest świadectwo war-
tości podejmowania trudu pielgrzymowania. 

Sąsiadka opisując trudy i radości uczestnictwa w Pie-
szej Pielgrzymce na Jasną Górę  pewnie nawet nie 
uzmysłowiła sobie jak wiele znaczą jej słowa o skwarze 
słońca, chłodzie  deszczu;  modlitwie i śpiewie na ustach, 
o niesamowicie gościnnych ludziach oferujących noclegi 
i niecodziennych spotkaniach w drodze.

Rok miłosierdzia trwa. I trwa czas przemiany na-
szych serc... Wysłuchaliśmy niejednej homilii, audycji; 
obejrzeliśmy film, przeczytaliśmy różne publikacje, 
uczestniczyliśmy w rekolekcjach, a następnie pere-
grynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, niektórzy z nas 
uczestniczyli w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem 
podczas Światowych Dni Młodzieży, braliśmy udział 
w pielgrzymce... 

Na ile udało się nam wykorzystać ten czas nam przez 
Boga ofiarowany?  Ile jeszcze przed nami pozostało 
okazji do pogłębienia swej wiary?

Może niejednemu z nas w duszy zawrzało, zagotowało 
się, że chciałoby się dać świadectwo, lecz... brak słów. 
Jako wspólnota parafialna módlmy się, aby jak najwięcej 
z nas – z parafii pw. Michała Archanioła w Kończycach 
Wielkich – w tym roku miłosierdzia odczuło chwilę 
bezpośredniego zetknięcia się z Bogiem. 

Na zakończenie jeszcze przytoczę jeden fragment, któ-
ry dla mnie niezwykłym, wręcz zaskakującym wyrazem 
Bożego Miłosierdzia „Największy z cudów, siła spływająca 
wprost od Stwórcy ku stworzeniu, dar, o który modlą się 
latami pustelnicy w puszczy, pobożni zakonnicy w celi, 
promień, co niejednokrotnie omija świętego, a spada na 
nie oczekującego go grzesznika lub zbrodniarza, jedna 
chwila bezpośredniego zetknięcia się z Bogiem, wystar-
czająca, by duszę na całe życie oczyścić i ubłogosławić... 
W poczuciu doznanego szczęścia, pełności nadziemskiej, 
rozsadzającej swym bogactwem dusze, niezdolny objąć 
promiennej radości, nie mający przy sobie nikogo, z kim 
by mógł się nią podzielić, dygoczący i zalany łzami..”*(Zo-
fia Kossak Krzyżowcy. Tom trzeci Wieża trzech sióstr).

Parafianka
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DOŚWIADCZYĆ MIŁOSIERDZIA

DOŚWIADCZYĆ MIŁOSIERDZIA
Zorganizowane w Roku Miłosierdzia Światowe Dni Młodzieży przeszły już do historii. Kraków, miasto ini-

cjatora tego gigantycznego przedsięwzięcia, Jana Pawła II, w dniach od 26 do 31 lipca przeżywał prawdziwe 
oblężenie. Wierni przyjechali tu z niespełna 200 krajów świata. Papież Franciszek dołączył do pielgrzymów 27 
lipca. Był na Jasnej Górze w Częstochowie, nawiedził były obóz Auschwitz-Birkenau. Z młodymi spotkał się na 
Polach Miłosierdzia w Brzegach. W spotkaniu tym uczestniczyło prawie 2,5 miliona osób. Była tam również 
grupa wiernych z Kończyc Wielkich i Rudnika. 

pewno pomagało w budowaniu fantastycznej atmosfery 
– relacjonuje Józef Piekar, który do tej pory uczestniczył 
w wielu papieskich pielgrzymkach do Polski. 

JAK UCHODŹCY
Po nocy spędzonej „pod chmurką”, z której na razie 

nie spadła ani kropla deszczu, rozpoczął się kolejny 
upalny dzień. Szybkie śniadanie, mycie zębów wodą 
mineralną z butelki i szykowanie się do niedzielnej mszy. 
Pielgrzymi dzielili się chlebem, konserwami i pomagali 
sobie, jak tylko mogli. Czuło się zrozumienie i sympa-
tię. Papież znów mówił o odwadze w podejmowaniu 
decyzji, realizowaniu marzeń, nie uleganiu złym wpły-
wom, pokonywaniu własnych słabości. – Gdy wybieramy 
wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, 
którą płacimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: tracimy 
wolność – podkreślił Ojciec Święty. 

Choć adresatem spotkań z definicji jest młodzież, 
papież Franciszek kilkakrotnie zwracał się do osób star-
szych, do małżeństw. A do młodych apelował o pamięć 
i prosił, aby „porozmawiali z babcią i dziadkiem”. Nie 
zawsze też mówił o radości. Kiedy wszyscy oczekiwali 
żartu, on opowiedział historię Maćka Cieśli, młodego 
wolontariusza, który zmarł na nowotwór na miesiąc 
przed rozpoczęciem ŚDM.

Deszcz, na który w niedzielę zbierało się od połu-
dnia, w końcu lunął, ale dopiero w trakcie opuszczania 
campusu przez pielgrzymów. Większość z nich znalazła 
się już na asfaltowej drodze. Wydostanie się z Krakowa 
nie było łatwe. – Byliśmy zziębnięci i zmoknięci do suchej 
nitki. Czuliśmy się jak uchodźcy. Na szczęście znów ludzie 
dobrej woli przyszli nam z pomocą. Nagle okazało się, że 
ktoś obcy zupełnie bezinteresownie wpuścił nas do swego 
domu, udostępnił nam łazienkę. Mogliśmy się przebrać 
i napić ciepłej herbaty – wspomina pani Dorota. 

Krystyna Stoszek

UPAŁ I ASFALT
To w Brzegach papież powiedział słynne już słowa 

o schodzeniu z kanapy. Na wielu pielgrzymach wywar-
ły one duże wrażenie, podobnie jak inne, krótkie, ale 
obrazowe wypowiedzi Franciszka. – Mnie najbardziej 
poruszyły słowa papieża o pozytywnym naładowaniu się. 
Papież powiedział: „Przyjechaliście tutaj, aby się duchowo 
dotlenić”. Poczułam, że to jest to! Być tu i nabrać siły, 
która pozwoli oddychać w późniejszym czasie – mówi 
Dorota Stoły, która w ŚDM postanowiła uczestniczyć 
już trzy lata temu, tuż po ogłoszeniu, że odbędą się 
one w Krakowie. W uroczystościach w Brzegach wzięła 
udział 9-osobowa grupa wiernych z kończyckiej para-
fii z ks. Piotrem Bratkiem. Wyruszyli w sobotę przed 
południem zabierając po drodze pielgrzymów z Zabo-
rza i Strumienia. Po dotarciu do Krakowa-Płaszowa 
udali się w stronę Campus Misericordiae. Czekało ich 
pokonanie pieszo 15-kilometrowej trasy. W upale, po 
rozgrzanym asfalcie.

– Już wtedy doświadczyliśmy ludzkiej dobroci. Okoliczni 
mieszkańcy rozdawali wodę mineralną, a nawet polewali 
nas wodą z ogrodowych szlauchów, co wielu pielgrzymów 
przyjmowało z wielką ulgą – wspomina pani Dorota.

Sektor F1, gdzie trafili „nasi” znajdował się około 1 km 
od głównego ołtarza. Wszyscy odnosili wrażenie, że jest 
bezpiecznie. Nie brakowało policji, ochrony i innych służb 
porządkowych. Po kilku godzinach oczekiwania pojawił 
się papież Franciszek i rozpoczęło się nabożeństwo 
z nocnym czuwaniem, a po nim międzynarodowy kon-
cert. – Największe wrażenie wywarła na mnie wspaniała 
atmosfera. Obok nas znalazła się pielgrzymka młodzieży 
z Włoch. To niesamowite, jak oni potrafią emocjonalnie 
wszystko przeżywać. Ich zapał i radość udzielały się 
wszystkim dookoła. Dzięki zestawom radiowym lub za 
pomocą komórek istniała możliwość słuchania wszystkich 
przemówień we własnym języku. To było świetne i na 
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MARYJA… NIOSĄCA JEZUSA

Maryja… niosąca Jezusa
Rekolekcje na łonie natury
Tego lata kilka dni spędziliśmy  w Bieszczadach. 

W przestrzeni zieleni, ciszy, szemrzących potoków, 
spokojnej tafli jeziora Solińskiego, ubarwionych różno-
rodnymi kwiatami stoków górskich… jakby zatrzymał 
się czas. Wszystko mówiło o obecności Stwórcy, budziło 
w głębi serca pragnienie Boga, nieustanne wysławianie 
Go i pragnienie Jego łaski. Cudowne obrazy Matki Bożej 
czy to Pięknej Miłości w sanktuarium w Polańczyku 
czy Pięknego Życia, przypominały jak wielkim darem 
Boga jest obecność Maryi wśród nas wszystkich i Jej 
pomoc często i w prozaicznych sprawach, i tych bardzo 
istotnych, a nade wszystko w walce duchowej. Wędrując 
szlakami z różańcem w ręku chciało się wykrzyczeć!...
Patrz! … Maryjo, dziękujemy Ci za broń, którą nam 
dałaś – Różaniec Święty -  na usta cisnęły się słowa 
sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego: Różaniec 
to łańcuch bezpieczeństwa na stromych zboczach gór, 
nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy, bo pełnia 
szczęścia jest u szczytu. 

Maryi odpowiedziałem - tak
Dopełnieniem trwającej głębi ducha, tuż po przyjeź-

dzie, były odwiedziny w naszym domu kapłana z odległej, 
bo leżącej ponad 600 km miejscowości Świerki z diecezji 
elbląskiej. Ksiądz Mieczysław Bojda – proboszcz, paste-
rzuje parafianom w kościele św. Bartłomieja Apostoła  
oraz przyległych do parafii kościołów:  Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Myszewie i MB Wspomożycielki 
Wiernych w Lipince.

Z entuzjazmem wspominał peregrynację obrazu 
z wizerunkiem  Królowej Różańca Świętego z Pom-
pejów - rodem z sanktuarium św. Jana Sarkandra ze 
Skoczowa. Wcześniej Maryja peregrynowała po Warmii 
i Mazurach, a obecnie peregrynuje po kościołach i ro-
dzinach w Bydgoszczy. 

To był radosny czas – mówił,  kiedy Królowa Różańca 
przyszła do naszej parafii, do naszych rodzin – niosąc  
w ramionach Dziecię Jezus i w Ich dłoniach zwisające 
różańce. Przyszła  w towarzystwie wielkich nauczycieli 
Kościoła: św. Dominika -  prekursora modlitwy różańco-
wej oraz św. Katarzyny ze  Sieny – doktora Kościoła. Ta 
peregrynacja przybrała formę  trzymiesięcznych rekolekcji 
różańcowych – mówił. Był to czas poznania nowenny 
pompejańskiej, czas zapoznania się ze świadectwami 
ludzi dotkniętych łaską po odmówieniu nowenny. Był to 
też czas powrotu osób do modlitwy różańcowej, a także 
sięgnięcia niektórych  po raz pierwszy po różaniec. Raduje 
się moje serce,  że w parafii są  modlący się nowenną 
pompejańską. W  Jubileuszowym Roku Miłosierdzia czynem 
i modlitwą niosą pomoc  zatroskanym o różne życiowe 
sprawy i problemy zawierzając je Bogu miłosiernemu. 
Rok Miłosierdzia jest czasem wielkich łask i darów od 

Boga, które trzeba pomnażać i rozwijać  w naszym 
chrześcijańskim, codziennym życiu. 

Wiem, że Królowa Różańca Świętego z Pompejów przy-
szła i do mnie, kapłana z zaproszeniem do odmawiania 
nowenny pompejańskiej. Maryi odpowiedziałem  – tak. 
Ta forma modlitwy weszła w rytm mojego kapłańskiego 
życia. I już chyba nic mnie nie zatrzyma… pragnę w niej 
trwać i zachęcać!... Mam ufność, że Maryja sprawi, byśmy 
wszyscy szli  według rytmu Jezusa w tych trudnych  czasach 
dla kościoła, czasach, kiedy lud traci wiarę i odchodzi od 
pobożnych zwyczajów naszych ojców, praojców - mówił 
ks. Mieczysław.

Jak widać wszyscy żyjemy na „zwiększonych obrotach”, 
zapewne każdemu z nas rodzi się potrzeba zatrzymania 
w modlitwie przy Jezusie i Maryi, dlatego  kiedy piel-
grzymuję z parafianami nie ma „pustych przebiegów” 
– modlimy się nowenną, koronką i jak mówią ta forma 
pielgrzymowania im odpowiada. Tak, dzisiejszy świat po-
trzebuje modlitwy…  by ratować nas samych, by ratować 
tych, których dotknęło apogeum duchowej nędzy i nie 
mają już siły zwracać się do Boga o pomoc. Potrzebuje 
modlitwy aby nastąpiło prawdziwe nawrócenie - dodaje.

Owoce peregrynacji i modlitwy
Wczytajmy się w słowa Ani: Uprosiłam wiele łask 

za wstawiennictwem Królowej Różańca Świętego. Wieść 
o tym, że Pani Pompejańska peregrynuje po rodzinach 
w sąsiedniej parafii wywołała u mnie  pragnienie serca, 
by nawiedziła nasz dom. I tak się stało. Przed Jej cudow-
nym wizerunkiem  zebrało się kilkanaście osób. Każda 
z nas wzruszona, z oczyma pełnymi łez, wpatrywała się  
w pełne miłości oblicze Maryi i błagała sercem o pomoc 
w trudnych sprawach. Ja gorliwie modliłam się prosząc 
tak jak w nowennie o nawrócenie w rodzinie, bo i do 
naszej rodziny wkradł się grzeszny  obyczaj, dziś tak 
bardzo modny, życia w związku niesakramentalnym  
oraz  o  rozstrzygnięcie mojej drogi życiowej.  Maryja 
„odczytała” mój ból serca i dość szybko przyszła z łaską. 
Siostra żyje już w małżeństwie sakramentalnym, a ja 
otrzymałam łaskę powołania do życia w świecie jako 
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DOŚWIADCZYĆ MIŁOSIERDZIA

DOŚWIADCZYĆ MIŁOSIERDZIA
Zorganizowane w Roku Miłosierdzia Światowe Dni Młodzieży przeszły już do historii. Kraków, miasto ini-

cjatora tego gigantycznego przedsięwzięcia, Jana Pawła II, w dniach od 26 do 31 lipca przeżywał prawdziwe 
oblężenie. Wierni przyjechali tu z niespełna 200 krajów świata. Papież Franciszek dołączył do pielgrzymów 27 
lipca. Był na Jasnej Górze w Częstochowie, nawiedził były obóz Auschwitz-Birkenau. Z młodymi spotkał się na 
Polach Miłosierdzia w Brzegach. W spotkaniu tym uczestniczyło prawie 2,5 miliona osób. Była tam również 
grupa wiernych z Kończyc Wielkich i Rudnika. 

pewno pomagało w budowaniu fantastycznej atmosfery 
– relacjonuje Józef Piekar, który do tej pory uczestniczył 
w wielu papieskich pielgrzymkach do Polski. 

JAK UCHODŹCY
Po nocy spędzonej „pod chmurką”, z której na razie 

nie spadła ani kropla deszczu, rozpoczął się kolejny 
upalny dzień. Szybkie śniadanie, mycie zębów wodą 
mineralną z butelki i szykowanie się do niedzielnej mszy. 
Pielgrzymi dzielili się chlebem, konserwami i pomagali 
sobie, jak tylko mogli. Czuło się zrozumienie i sympa-
tię. Papież znów mówił o odwadze w podejmowaniu 
decyzji, realizowaniu marzeń, nie uleganiu złym wpły-
wom, pokonywaniu własnych słabości. – Gdy wybieramy 
wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, 
którą płacimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: tracimy 
wolność – podkreślił Ojciec Święty. 

Choć adresatem spotkań z definicji jest młodzież, 
papież Franciszek kilkakrotnie zwracał się do osób star-
szych, do małżeństw. A do młodych apelował o pamięć 
i prosił, aby „porozmawiali z babcią i dziadkiem”. Nie 
zawsze też mówił o radości. Kiedy wszyscy oczekiwali 
żartu, on opowiedział historię Maćka Cieśli, młodego 
wolontariusza, który zmarł na nowotwór na miesiąc 
przed rozpoczęciem ŚDM.

Deszcz, na który w niedzielę zbierało się od połu-
dnia, w końcu lunął, ale dopiero w trakcie opuszczania 
campusu przez pielgrzymów. Większość z nich znalazła 
się już na asfaltowej drodze. Wydostanie się z Krakowa 
nie było łatwe. – Byliśmy zziębnięci i zmoknięci do suchej 
nitki. Czuliśmy się jak uchodźcy. Na szczęście znów ludzie 
dobrej woli przyszli nam z pomocą. Nagle okazało się, że 
ktoś obcy zupełnie bezinteresownie wpuścił nas do swego 
domu, udostępnił nam łazienkę. Mogliśmy się przebrać 
i napić ciepłej herbaty – wspomina pani Dorota. 

Krystyna Stoszek

UPAŁ I ASFALT
To w Brzegach papież powiedział słynne już słowa 

o schodzeniu z kanapy. Na wielu pielgrzymach wywar-
ły one duże wrażenie, podobnie jak inne, krótkie, ale 
obrazowe wypowiedzi Franciszka. – Mnie najbardziej 
poruszyły słowa papieża o pozytywnym naładowaniu się. 
Papież powiedział: „Przyjechaliście tutaj, aby się duchowo 
dotlenić”. Poczułam, że to jest to! Być tu i nabrać siły, 
która pozwoli oddychać w późniejszym czasie – mówi 
Dorota Stoły, która w ŚDM postanowiła uczestniczyć 
już trzy lata temu, tuż po ogłoszeniu, że odbędą się 
one w Krakowie. W uroczystościach w Brzegach wzięła 
udział 9-osobowa grupa wiernych z kończyckiej para-
fii z ks. Piotrem Bratkiem. Wyruszyli w sobotę przed 
południem zabierając po drodze pielgrzymów z Zabo-
rza i Strumienia. Po dotarciu do Krakowa-Płaszowa 
udali się w stronę Campus Misericordiae. Czekało ich 
pokonanie pieszo 15-kilometrowej trasy. W upale, po 
rozgrzanym asfalcie.

– Już wtedy doświadczyliśmy ludzkiej dobroci. Okoliczni 
mieszkańcy rozdawali wodę mineralną, a nawet polewali 
nas wodą z ogrodowych szlauchów, co wielu pielgrzymów 
przyjmowało z wielką ulgą – wspomina pani Dorota.

Sektor F1, gdzie trafili „nasi” znajdował się około 1 km 
od głównego ołtarza. Wszyscy odnosili wrażenie, że jest 
bezpiecznie. Nie brakowało policji, ochrony i innych służb 
porządkowych. Po kilku godzinach oczekiwania pojawił 
się papież Franciszek i rozpoczęło się nabożeństwo 
z nocnym czuwaniem, a po nim międzynarodowy kon-
cert. – Największe wrażenie wywarła na mnie wspaniała 
atmosfera. Obok nas znalazła się pielgrzymka młodzieży 
z Włoch. To niesamowite, jak oni potrafią emocjonalnie 
wszystko przeżywać. Ich zapał i radość udzielały się 
wszystkim dookoła. Dzięki zestawom radiowym lub za 
pomocą komórek istniała możliwość słuchania wszystkich 
przemówień we własnym języku. To było świetne i na 
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WAKACYJNY CZAS W RUDNIKU 

Wakacyjny czas w Rudniku 
Któż na ten moment nie czeka z utęsknieniem, aby rozległ się, radośniej niż przez cały rok, ostatni dzwonek, 

obwieszczający zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji. Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego 
2015/16 rozpoczęła się uroczystą mszą świętą celebrowaną przez Naszego Księdza Proboszcza, a następnie 
udaliśmy się do szkoły, aby odebrać: świadectwa, pochwały, gratulacje i nagrody za pracę przez cały rok szkolny 
2015/16. Tym większa była radość, bo wszyscy nasi uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Trochę 
było nam smutno, bo mury naszej szkoły opuścili najstarsi uczniowie: Nikoletta Cieślar, Wojciech Czendlik, Da-
mian Machaj oraz Weronika Wawrzyczek, którzy swoją edukację w przyszłym roku będą kontynuować w szkole 
w Kończycach. Życzymy im z całego serc  powodzenia. 

Tegoroczne wakacje rozpoczęliśmy I Rodzinnym 
Rajdem Rowerowym (którego organizatorami były 
wszystkie organizacje z Rudnika pod patronatem Rady 
Sołeckiej  i finansowaniu z Gminnego Ośrodka Kultury 
z Hażlacha  ).

dziewica konsekrowana.  Bożej łaski doświadczyły też 
dwie sąsiadki modlące się nowenną. Jedna z nich błagała 
o zdrowie dla córki po udarze mózgu. Żyje i jest dobrze. 
Druga prosiła o rozpoznanie choroby córki, która przez 
kilka lat była leczona bez określenia choroby. Po zakoń-
czeniu nowenny lekarze postawili właściwą diagnozę 
i chora powoli wraca do zdrowia. Ania cały czas krzewi 
nowennę  rozdając obrazki z modlitwą. 

Maryja wysłuchuje!... Zachęcam Was - mówi Ania… 
weźcie do ręki różaniec a rozwiązanie przyjdzie z nieba. 

 Bądź wywyższona i uwielbiona – Maryjo!...dodaje.      

Nie czekaj!...
…otwórz drzwi swojego domu, przyjmij wędrującą 

Maryję z  Jezusem, by i w twoim domu, tak jak w Kanie 
Galilejskiej w czasie uczty weselnej, Maryja rozeznała 
problemy, potrzeby, zatroskanie  i zainterweniowała 
u Syna aby im zaradzić!...

Żyjmy przesłaniem św. Teresy z Avila – Różaniec 
to najpotężniejsza modlitwa. Kiedy się modlisz, jakbyś 
wiązał sznur na szyi szatana.  

Jeżeli pragniesz zaproszenia pielgrzymującej Matki 
Boga na stronie pompejańska.pl w zakładce „Peregry-
nacja” znajdziesz pełną dokumentację związaną z pere-
grynacją obrazu. Kontakty także przez powyższą stronę. 

Lidia Wajdzik

Rajd będzie cykliczny i już teraz zapraszamy  na 
2017 rok. 

Jak co roku Nasza Szkoła przygotowała dla swoich 
uczniów i małych mieszkańców Rudnika półkolonie. Jej 
program był podobny do tego z zeszłego roku, ale było 
o wiele więcej atrakcji i nowych gier, które cieszyły się 
wielkim wzięciem, m.in. prawie regulaminowo wymia-
rowy krykiet.

Była wycieczka do Goczałkowic i Ogrodów Kapiasa, 
gdzie podziwialiśmy  piękne rośliny, z których można 
utworzyć nie tylko formy ozdobne ale też dają możliwości 
rekreacyjno-poznawcze. Największym powodzeniem 
cieszył się labirynt z krzewów, gdzie niektórzy mieli 
kłopoty z orientacją, ale dzięki wrodzonemu GPS wszy-
scy odnaleźli drogę do wyjścia. W drodze powrotnej 
zaczepiliśmy o Warownie w Pszczynie. I to dopiero była 
prawdziwa podróż w czasie: w świat zamków, rycerzy, 
smoków i białogłów. Nasza radosna wakacyjna grupa 
(nie grupka, bo było nas ok 30 osób) była też w kinie 
w Cieszynie i na lodach nie w Lublinie ale w Cieszynie. 
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OGŁOSZENIA

Ogłoszenia Duszpasterskie

Ostatnią wycieczką autokarową był wyjazd do Pszczyny, 
gdzie bawiliśmy się w Sali Zabaw. Te wyjazdy były możli-
we dzięki uprzejmości Pana Dyrektora GOK w Hażlachu,  
który zasponsorował  przejazd – Dziękujemy.

Oprócz wycieczek autokarowych była także wyciecz-
ka rowerowa z podchodami i rebusami. Jak pięknie 
i bezpiecznie wyglądaliśmy w nowych kamizelkach 
odblaskowych, żaden zwierz leśny nie ośmielił się wejść 
nam w drogę tak oślepiający blask od nas bił. Innym 
razem nasi kolarze pojechali na cały dzień do Ochab, do 
tradycyjnej zagrody rolnej, które coraz trudniej spotkać. 
Bardzo ciekawym był dzień eksperymentów i dzień zajęć 
artystycznych. Codziennie był ubaw po pachy i żaden 
deszcz i burza, a nawet Olka – Demolka i Filip – Wolny 
nie był nam straszny. Wszyscy mieliśmy na twarzach 
banana od ucha do ucha. Naszą radość powiększył Pan 
Roman Somerlik z Piekarni w Zebrzydowicach, od któ-
rego dostaliśmy słodkie pączki z lukrem, a kto takiego 
zje bez oblizania się ni razu to gieroj jest. W dowód 
wdzięczności nasze dzieci wykonały piękne rysunki. 
Reportaż na stronie: psprudnik.strefa.pl

Kiedy pisze ten artykuł przed moimi oczami rozpo-
ścierają się czarne chmury końca wakacji i nowego roku 
szkolnego, który rozpoczniemy jak zwykle 1 września 
o godz. 8.00 uroczystą mszą świętą, a następnie udamy 
się do szkoły by dopełnić formalne obowiązki. W roku 
szkolnym 2016/17 w Naszej Szkole będzie 21 dzieci 

1. W czwartek, 1 września  rozpoczynamy nowy rok 
szkolny i katechetyczny. O godz. 8.15 - Msza św. 
w intencji uczniów Szkoły Podstawowej, Przedszkola, 
młodzieży Gimnazjum oraz nauczycieli i wychowaw-
ców. Po Mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych uczniom kl. I 

2. W sobotę, 3 września w naszej Parafii odbędą się 
Gminne Uroczystości Dożynkowe. Msza św. dzięk-
czynna za szczęśliwie zebrane plony w tegorocznych 
żniwach o godz. 14.00 - w kościele parafialnym.

3. W Rudniku - Msza św. dziękczynna za szczęśliwie 
zebrane plony - w niedzielę 4 września o godz. 9.30 - 

4. W niedzielę, 11 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 7.30 i 9.30 - w kościele parafialnym oraz 
o 17.00 – w kaplicy Opatrzności Bożej.

w oddziale przedszkolnym i 16 dzieci w szkole oraz 
oczywiście wychowawcy na czele z Panią Dyrektor. 
Ciekawe kto będzie najbardziej opalony??? I myślę też, 
że kiedy się wszyscy spotkamy, to te chmury znikną 
i zaświeci słońce. A w roku szkolnym zapowiada się 
wiele atrakcji i nowych zajęć edykacyjno - wychowaw-
czych, których do tej pory nie było. Ruszą bowiem  trzy 
projekty. Pierwszy o nazwie  „PZU po lekcjach” (fun-
dator Fundacja PZU)  będą to zajęcia sportowe (min. 
nauka jazdy na łyżwach i rolkach oraz uni-hokej)  na 
basenie  drugi projekt o nazwie Dotyk dźwięku (Pro-
gram Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej) czyli  warsztaty i zajęcia muzyczne 
dla dzieci i dorosłych zakończone koncertem w naszej 
kaplicy - tradycyjne  „Jasełka” w dniu 6.01.2017 oraz 
konkursem z nagrodami o wiedzy na temat muzyki 
poważnej w kinematografii. Zostanie  również dopo-
sażona biblioteka szkolna z „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa” finansowana przez Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach. 

Więcej informacji i zdjęć znajdą Państwo na stro-
nie internetowej Naszej Szkoły: psprudnik.strefa.pl. 
Zachęcamy do śledzenia wydarzeń, także na facebook 
Powszechnej Szkoły w Rudniku.

W dniu 13.07.2016 odbył się również festyn z oka-
zji 30 lecia Klubu Sportowego w Rudniku. Naszym 
sportowcom, działaczom życzymy sukcesów, rozwoju, 
wspaniałej kadry oraz życzliwych ludzi pomagających 
w działalności sportowej. 

Tegoroczny czas wakacji, to również czas pożegnać. 
W dniu 21.08.2016, pożegnaliśmy  naszego dotychcza-
sowego wikarego - ks. Piotra Bratka,  który przez jeden 
semestr był również katechetą w naszej rudnickiej 
szkole, jak również przez cały okres posługi opiekował 
się naszymi ministrantami. 

Księdzu Piotrowi życzymy błogosławieństwa  bożego 
oraz  wszelkich łask  zdrowia, życzliwych i dobrych 
parafian. 

Opracowała: Monika Tatka 

5. W sobotę, 17 września odbędzie się doroczna piel-
grzymka rodzin naszej diecezji do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej.

6. W niedzielę, 18 września obchodzimy Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

7. W niedzielę, 25 września – Odpust ku czci  
Św. Michała Archanioła - Patrona naszej Parafii. 
Suma odpustowa o godz. 11.30. Słowo Boże wygłosi 
Ks. Tomasz Sroka. Zapraszamy poczty sztandarowe, 
panów do baldachimu, panie w strojach regional-
nych, dzieci oraz wszystkich wiernych do licznego 
udziału w uroczystości odpustowej. 

     Nieszpory odpustowe o godz. 16.30.
8. W piątek, 30 września w naszej Parafii przypada 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Początek adoracji po Mszy św. o godz. 8.00 i zakoń-
czenie Mszą św. o 17.00 
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WAKACYJNY CZAS W RUDNIKU 

Wakacyjny czas w Rudniku 
Któż na ten moment nie czeka z utęsknieniem, aby rozległ się, radośniej niż przez cały rok, ostatni dzwonek, 

obwieszczający zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji. Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego 
2015/16 rozpoczęła się uroczystą mszą świętą celebrowaną przez Naszego Księdza Proboszcza, a następnie 
udaliśmy się do szkoły, aby odebrać: świadectwa, pochwały, gratulacje i nagrody za pracę przez cały rok szkolny 
2015/16. Tym większa była radość, bo wszyscy nasi uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Trochę 
było nam smutno, bo mury naszej szkoły opuścili najstarsi uczniowie: Nikoletta Cieślar, Wojciech Czendlik, Da-
mian Machaj oraz Weronika Wawrzyczek, którzy swoją edukację w przyszłym roku będą kontynuować w szkole 
w Kończycach. Życzymy im z całego serc  powodzenia. 

Tegoroczne wakacje rozpoczęliśmy I Rodzinnym 
Rajdem Rowerowym (którego organizatorami były 
wszystkie organizacje z Rudnika pod patronatem Rady 
Sołeckiej  i finansowaniu z Gminnego Ośrodka Kultury 
z Hażlacha  ).

dziewica konsekrowana.  Bożej łaski doświadczyły też 
dwie sąsiadki modlące się nowenną. Jedna z nich błagała 
o zdrowie dla córki po udarze mózgu. Żyje i jest dobrze. 
Druga prosiła o rozpoznanie choroby córki, która przez 
kilka lat była leczona bez określenia choroby. Po zakoń-
czeniu nowenny lekarze postawili właściwą diagnozę 
i chora powoli wraca do zdrowia. Ania cały czas krzewi 
nowennę  rozdając obrazki z modlitwą. 

Maryja wysłuchuje!... Zachęcam Was - mówi Ania… 
weźcie do ręki różaniec a rozwiązanie przyjdzie z nieba. 

 Bądź wywyższona i uwielbiona – Maryjo!...dodaje.      

Nie czekaj!...
…otwórz drzwi swojego domu, przyjmij wędrującą 

Maryję z  Jezusem, by i w twoim domu, tak jak w Kanie 
Galilejskiej w czasie uczty weselnej, Maryja rozeznała 
problemy, potrzeby, zatroskanie  i zainterweniowała 
u Syna aby im zaradzić!...

Żyjmy przesłaniem św. Teresy z Avila – Różaniec 
to najpotężniejsza modlitwa. Kiedy się modlisz, jakbyś 
wiązał sznur na szyi szatana.  

Jeżeli pragniesz zaproszenia pielgrzymującej Matki 
Boga na stronie pompejańska.pl w zakładce „Peregry-
nacja” znajdziesz pełną dokumentację związaną z pere-
grynacją obrazu. Kontakty także przez powyższą stronę. 

Lidia Wajdzik

Rajd będzie cykliczny i już teraz zapraszamy  na 
2017 rok. 

Jak co roku Nasza Szkoła przygotowała dla swoich 
uczniów i małych mieszkańców Rudnika półkolonie. Jej 
program był podobny do tego z zeszłego roku, ale było 
o wiele więcej atrakcji i nowych gier, które cieszyły się 
wielkim wzięciem, m.in. prawie regulaminowo wymia-
rowy krykiet.

Była wycieczka do Goczałkowic i Ogrodów Kapiasa, 
gdzie podziwialiśmy  piękne rośliny, z których można 
utworzyć nie tylko formy ozdobne ale też dają możliwości 
rekreacyjno-poznawcze. Największym powodzeniem 
cieszył się labirynt z krzewów, gdzie niektórzy mieli 
kłopoty z orientacją, ale dzięki wrodzonemu GPS wszy-
scy odnaleźli drogę do wyjścia. W drodze powrotnej 
zaczepiliśmy o Warownie w Pszczynie. I to dopiero była 
prawdziwa podróż w czasie: w świat zamków, rycerzy, 
smoków i białogłów. Nasza radosna wakacyjna grupa 
(nie grupka, bo było nas ok 30 osób) była też w kinie 
w Cieszynie i na lodach nie w Lublinie ale w Cieszynie. 
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INTENCJE MSZALNE
01.09.2016  I Czwartek Wspomnienie Bł. Bronisławy, 

dziewicy
 8.15  W intencji uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 

i Przedszkola z prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym 
roku szkolnym i katechetycznym.

17.00 1. W intencji Katarzyny i Grzegorza z okazji 15 rocznicy ślu-
bu, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny. 

 2. Za ++ Bronisławę, Alojzego Siekierka, syna Wiesława, 
++ z rodziny.

02.09.2016 I Piątek
16.00 Rudnik: Za + ojca Adolfa Kałużę.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Marię, Jana Stoszek, Henryka i Bo-

lesława Wątroba, Jadwigę, Józefa Pala, Andrzeja Paruzel, 
++ dziadków.

03.09.2016 I Sobota Wspomnienie Św. Grzegorza 
Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny.

14.00 Dziękczynna - za szczęśliwie zebrane plony 
 w tegorocznych żniwach.
17.00 1. Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marzeny i Bartło-
mieja z okazji kolejnej rocznicy ślubu.

 2. Z okazji 18 urodzin Michała i 30 urodzin Magdaleny z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej.

04.09.2016 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Franciszka Wawrzyczka, brata Bronisława, teściów 

Helenę i Bronisława Kula, wszystkich ++ z rodziny; domo-
stwo do Opatrzności Bożej. 

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

11.00 W 80 rocznicę urodzin Emilii z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
w dalszym życiu.

16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00  Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Antoninę, Józefa Han-

dzel, Anielę, Maksymiliana Penkala, + bratanka Dariusza 
Handzla, wszystkich ++ z rodzin Handzel i Penkala.

 05.09.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Tadeusza Kubok, ++ Księży, którzy pracowali w na-

szej Parafii.
 2. Za + Irenę Hanzel - od rodzin Frydecki i Czakon. 
06.09.2016 Wtorek
17.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Machej.
 2. Za ++ Emilię Piekar w 9 rocznicę śmierci, męża Józefa 

i syna Stanisława.
07.09.2016 Środa Wspomnienie Św. Melchiora 

Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
16.00 Rudnik: Za ++ Jana Hanzla, rodziców Janinę, Józefa Wę-

glorz, Helenę, Karola Herman, siostrę Emilię; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.00 Za + Stanisława Macurę, ++ rodziców, teściów, szwagrów Le-
ona i Jana; domostwo do Opatrzności Bożej.

08.09.2016 Czwartek ŚWIĘTO NARODZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

17.00 1. Z okazji 18 urodzin Marianny z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie. 

 2. Za ++ Antoniego Kuchejdę, rodziców, ++ Antoninę 
i Adolfa Czempiel. 

09.09.2016 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Justynę, Józefa Tomica, brata Władysława, 

Helenę, Alojzego Drobek, dusze w czyśćcu cierpiące; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Mariannę Folwarczny w 15 rocz-
nicę śmierci, męża Mikołaja, 3 córki, 2 synów, ++ szwagrów 
i szwagierki.

10.09.2016 Sobota
 8.00 Z okazji 60 urodzin Bronisława z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
w dalszym życiu.

13.00 Ślub rzym.: Anita Bijok - Michał Juroszek
17.00 1. O radość wieczną dla ++ Piotra Kisiały, jego matki Ludmi-

ły, ++ z pokrewieństwa, Anny i Henryka Pucek, ++ z pokre-
wieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Marię, Władysława i Stanisława Szafarczyk, Karola, 
Zofię Pieron, rodziców Annę, Henryka Pucek, + Piotra Ki-
siałę, ++ rodziców.

11.09.2016 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Odpust 
ku czci Imienia Maryi - w Rudniku

 7.30 Za ++ rodziców Marię, Józefa Brachaczek, siostrę Antoninę, 
braci Józefa i Wiktora, bratową Zofię, szwagrów Emila i Sta-
nisława, teściów Emilię, Walentego Sztymon, ++ z rodzin 
Szajter, Brachaczek, Fusik.

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

11.00 Rudnik: 1. Za Parafian 
  2. Za + Irenę Hanzel - od Anny Machej, Bolesława Czakon, 

Karola Czendlik, Małgorzaty Parchańskiej i Zofii Żyła.
 3. Za + Zdzisławę Jarosz w 3 rocznicę śmierci.
16.00 Rudnik - Nieszpory 
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. Za ++ Kazimierza Pasickiego, 

brata Józefa, ich ojca Józefa, ++ z rodzin Buchta, Handzel, 
Kowalczyk, Wiszczur, + Agnieszkę Szymiczek i Marię Pa-
sicką; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Franciszka Brychcy w 7 rocznicę śmierci, ++ rodzi-
ców Zofię i Józefa; domostwo do Opatrzności Bożej.

12.09.2016 Poniedziałek Wspomnienie 
Najświętszego Imienia Maryi

 8.00 Za ++ Irenę Hanzel, Helenę Foltyn i Zofię Chudy - od kole-
żanek z Koła Gospodyń Wiejskich w Kończycach Wielkich.

13.09.2016 Wtorek Wspomnienie Św. Jana 
Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

16.00 Nabożeństwo Fatimskie
17.00 1. Za ++ rodziców Emilię, Józefa Pupek, syna Władysława, 

synową Ludmiłę, zięciów Władysława i Franciszka, wnu-
ków Bronisława i Jana, wnuczkę Janinę, dziadków z obu 
stron, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

 2. Za ++ Annę, Kazimierza Szweda, ++ z rodzin Goryczka 
i Koczor; domostwo do Opatrzności Bożej.

14.09.2016 Środa ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO

16.00 Rudnik: Za ++ Marię, Ludwika Szczypka, synów, córki, zię-
ciów, wnuków, + Ludwika Zorychtę, rodziców, rodzeństwo; 
domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 Za ++ rodziców Annę, Wawrzyńca Świerkosz, Alojzję, Jó-
zefa Czakon, ++ siostry i szwagrów, wszystkich ++ z ro-
dzin Czakon i Świerkosz oraz o opiekę Opatrzności Bożej 
dla rodziny.

15.09.2016 Czwartek Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

17.00 1. Za ++ z rodzin Ciesielski, Walica, Tengler, ++ Księży, 
którzy pracowali w naszej Parafii; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

 2. Za ++ Antoninę Sztuchlik w 16 rocznicę śmierci, rodzi-
ców Emilię i Karola, brata Gustawa, jego syna Tadeusza, 
bratową Bronisławę, ++ z rodziny Siekierka.
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16.09.2016 Piątek Wspomnienie Świętych 
męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, 
biskupa

16.00 Rudnik: Za ++ Genowefę, Józefa Handzel, Franciszka, 
Franciszkę Tomica, Marię, Franciszka Handzel, syna Wła-
dysława, ++ z rodzin Handzel - Tomica.

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazi-
mierza, Stanisławę, + Ojca Ottona.

21.00 Apel Jasnogórski
17.09.2016 Sobota 
 8.00 Za ++ Annę, Jana Wija, ++ z rodzin Nedwed i Wija, + Ja-

dwigę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za całe domostwo do 
Opatrzności Bożej

12.00 Ślub rzym.: Sylwia Hanzel - Adam Stęchły
17.00 Za ++ Karola Smelik, 2 żony, 3 synów, synową Helenę, 

męża Alojzego Kulę, jego rodziców, siostrę, ++ całą rodzinę 
Kulową i Smelikową, + Ks. Stanisława Kuklę oraz wszyst-
kich Księży, którzy pracowali w naszej Parafii ; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

18.09.2016 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Opatrzności Bo-
żej z okazji urodzin Stanisławy.

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Agnieszkę, Franciszka Jarosz, synową 
Zdzisławę, Marię Jarosz, 2 mężów, Pawła i Marię Parchań-
ski, Bruno i Martę Brachaczek, Jana i Helenę Lipa.

 2. Za ++ Józefa Dędys w 12 rocznicę śmierci, żonę Irenę.
11.00 1. Z okazji 70 urodzin Marii z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w dal-
szym życiu.

 2. Z okazji 55 urodzin Renaty z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Opatrzności Bożej w dalszym jej życiu oraz całej rodziny.

16.30  Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + żonę Marię Szajter 

w 5 rocznicę śmierci, jej rodziców, teściów, dziadków; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

19.09.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za ++ Emilię, Franciszka Matuszek, Zofię, Stanisława Ty-

mon, ++ rodzeństwo i dziadków z obu stron.
 2. Za ++ Irenę Hanzel - od koleżanek Machej, Matloch, Ski-

ba, Kraus, Stoły i Gabzdyl.
20.09.2016 Wtorek Wspomnienie Świętych 

męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, 
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy.

17.00 1. Z podziękowaniem za łaskę sakramentu małżeństwa 
w 1 rocznicę ślubu Weroniki i Dominika, z prośbą o zdro-
wie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalszą 
wspólną drogę.

 2. Za ++ Bronisławę Karpińską, męża Franciszka, syna Ja-
rosława, brata Rudolfa, rodziców, + Bronisława Stuchlika, 
+ Ks. Tadeusza Czerneckiego, siostrę Elżbietę. 

21.09.2016 Środa Wspomnienie Św. Mateusza, 
Apostoła i Ewangelisty

16.00 Rudnik: Za + Otylię Foltyn - od siostry Antoniny i rodziny 
Wawrzyczek

17.00 Za ++ Franciszkę i Józefa Żyła, + Justyna Grzybek.
22.09.2016 Czwartek
17.00  1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy z okazji 

urodzin. 
 2. Za ++ Antoninę i Stefana Chudek w 24 rocznicę śmierci, 

Józefę i Emila Chudek, Julię i Jana Dyjak, ++ z rodziny.
19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.09.2016 Piątek Wspomnienie Św. Pio 

z Pietrelciny, prezbitera
16.00 Rudnik: Za + Janinę Raszka, siostrę Helenę, syna Pawła 

poległego na wojnie oraz o opiekę Opatrzności Bożej nad 
całą rodziną.

17.00 Za ++ Emilię, Leona Gabzdyl, córkę Helenę, Helenę, Karola 
Machej, syna Leona, ich rodziców Teresę, Józefa Handzel, 

Joannę, Franciszka Machej, Mariannę, Józefa Szajter, syna 
Edwarda, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

24.09.2016 Sobota ŚWIĘTO ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 
KATEDRALNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

 8.00 Za ++ Annę Pilch w 10 rocznicę śmierci, syna Kazimierza 
w 13 rocznicę śmierci, + męża Waleriana.

13.00 Ślub rzym.: Magdalena Lach - Janusz Brudny
15.00 Rudnik: Ślub rzym.: Olga Spandel - Arkadiusz Machnik 
17.00  Za ++ rodziców Marię, Alojzego Ociepka, dziadków, + z ro-

dzin Ociepka i Węglarzy, ++ Księży, którzy pracowali w na-
szej Parafii.

25.09.2016 NIEDZIELA – Odpust ku czci Świętego 
Michała Archanioła

 7.30 1. Za + Stanisława Kuczaj 
 2. Za + Zbigniewa Koczy w II rocznicę śmierci - od syna Da-

riusza.
 9.30 Rudnik:  Za + męża Zdzisława Werłos w 6 rocznicę śmier-

ci, Helenę, Józefa Gabzdyl, dziadków z obu stron; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

11.30 1. Za Parafian
 2. W intencji Ofiarodawców i Budowniczych Kościoła
 3. W intencji Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.
 4. W intencji Marii i Władysława w 40 rocznicę ślubu z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej.

 5. Za + Marię Tengler - od pracowników Firmy KOAM 
w Skoczowie.

16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Karola Żyłę, jego rodziców Zofię i Karola, brata Fer-

dynanda, jego 2 żony : Wandę i Genowefę, Martę, Gustawa 
i Rudolfa Widenka; domostwo do Opatrzności Bożej. 

26.09.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Irenę Hanzel - od II Róży Żywego Różańca.
 2. Za + Helenę Foltyn - od rodziny Majętny, Machej
27.09.2016 Wtorek Wspomnienie Św. Wincentego  

a Paulo, prezbitera
17.00  1. Z okazji urodzin córki Małgorzaty z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo na dalsze lata życia dla Solenizantki i całej ro-
dziny.

 2. Z okazji urodzin Justynki z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i Dary Ducha Świętego.

28.09.2016 Środa  Wspomnienie Św. Wacława, 
męczennika

16.00 Rudnik: Za ++ Lidię Majkut, rodziców Otylię i Gustawa, 
teściów Genowefę i Mieczysława; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

17.00 Za ++ Alojzego Walicę, ojca Alojzego, Marię, Rudolfa Ten-
gler, Stanisława Śleziak, ++ z rodzin Walica, Tengler i Cie-
sielski.

29.09.2016 Czwartek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, GABRIELA I 
RAFAŁA 

17.00 1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Św. Michała 
Archanioła, Chórów Anielskich i całego Dworu Niebieskie-
go o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny, a dla 
+ syna Jarosława i ++ rodziców o Wieczną Szczęśliwość.

 2. Za + Władysława Żyłę, jego rodziców i teściów, brata 
Wincentego, zięciów, szwagrów, szwagierkę, domostwo do 
Opatrzności Bożej.

30.09.2016 Piątek Wspomnienie Św. Hieronima, 
prezbitera i doktora Kościoła

 8.00 Za + Irenę Hanzel i jej męża Władysława - od rodzi-
ny Czempiel.

16.00 Rudnik: Do Matki Bożej Różańcowej i Opatrzności Bożej 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą 
o dalszą opiekę dla członków Różańca Świętego i ich rodzin 
oraz o radość życia wiecznego dla Zmarłych.

17.00 Za + Helenę Foltyn - 6 tygodni po śmierci. 
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INTENCJE MSZALNE
01.09.2016  I Czwartek Wspomnienie Bł. Bronisławy, 

dziewicy
 8.15  W intencji uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 

i Przedszkola z prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym 
roku szkolnym i katechetycznym.

17.00 1. W intencji Katarzyny i Grzegorza z okazji 15 rocznicy ślu-
bu, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny. 

 2. Za ++ Bronisławę, Alojzego Siekierka, syna Wiesława, 
++ z rodziny.

02.09.2016 I Piątek
16.00 Rudnik: Za + ojca Adolfa Kałużę.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Marię, Jana Stoszek, Henryka i Bo-

lesława Wątroba, Jadwigę, Józefa Pala, Andrzeja Paruzel, 
++ dziadków.

03.09.2016 I Sobota Wspomnienie Św. Grzegorza 
Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny.

14.00 Dziękczynna - za szczęśliwie zebrane plony 
 w tegorocznych żniwach.
17.00 1. Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marzeny i Bartło-
mieja z okazji kolejnej rocznicy ślubu.

 2. Z okazji 18 urodzin Michała i 30 urodzin Magdaleny z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej.

04.09.2016 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ Franciszka Wawrzyczka, brata Bronisława, teściów 

Helenę i Bronisława Kula, wszystkich ++ z rodziny; domo-
stwo do Opatrzności Bożej. 

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

11.00 W 80 rocznicę urodzin Emilii z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
w dalszym życiu.

16.30 Nieszpory - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00  Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ Antoninę, Józefa Han-

dzel, Anielę, Maksymiliana Penkala, + bratanka Dariusza 
Handzla, wszystkich ++ z rodzin Handzel i Penkala.

 05.09.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Tadeusza Kubok, ++ Księży, którzy pracowali w na-

szej Parafii.
 2. Za + Irenę Hanzel - od rodzin Frydecki i Czakon. 
06.09.2016 Wtorek
17.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Machej.
 2. Za ++ Emilię Piekar w 9 rocznicę śmierci, męża Józefa 

i syna Stanisława.
07.09.2016 Środa Wspomnienie Św. Melchiora 

Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
16.00 Rudnik: Za ++ Jana Hanzla, rodziców Janinę, Józefa Wę-

glorz, Helenę, Karola Herman, siostrę Emilię; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.00 Za + Stanisława Macurę, ++ rodziców, teściów, szwagrów Le-
ona i Jana; domostwo do Opatrzności Bożej.

08.09.2016 Czwartek ŚWIĘTO NARODZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

17.00 1. Z okazji 18 urodzin Marianny z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie. 

 2. Za ++ Antoniego Kuchejdę, rodziców, ++ Antoninę 
i Adolfa Czempiel. 

09.09.2016 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Justynę, Józefa Tomica, brata Władysława, 

Helenę, Alojzego Drobek, dusze w czyśćcu cierpiące; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Mariannę Folwarczny w 15 rocz-
nicę śmierci, męża Mikołaja, 3 córki, 2 synów, ++ szwagrów 
i szwagierki.

10.09.2016 Sobota
 8.00 Z okazji 60 urodzin Bronisława z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
w dalszym życiu.

13.00 Ślub rzym.: Anita Bijok - Michał Juroszek
17.00 1. O radość wieczną dla ++ Piotra Kisiały, jego matki Ludmi-

ły, ++ z pokrewieństwa, Anny i Henryka Pucek, ++ z pokre-
wieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Marię, Władysława i Stanisława Szafarczyk, Karola, 
Zofię Pieron, rodziców Annę, Henryka Pucek, + Piotra Ki-
siałę, ++ rodziców.

11.09.2016 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Odpust 
ku czci Imienia Maryi - w Rudniku

 7.30 Za ++ rodziców Marię, Józefa Brachaczek, siostrę Antoninę, 
braci Józefa i Wiktora, bratową Zofię, szwagrów Emila i Sta-
nisława, teściów Emilię, Walentego Sztymon, ++ z rodzin 
Szajter, Brachaczek, Fusik.

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

11.00 Rudnik: 1. Za Parafian 
  2. Za + Irenę Hanzel - od Anny Machej, Bolesława Czakon, 

Karola Czendlik, Małgorzaty Parchańskiej i Zofii Żyła.
 3. Za + Zdzisławę Jarosz w 3 rocznicę śmierci.
16.00 Rudnik - Nieszpory 
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. Za ++ Kazimierza Pasickiego, 

brata Józefa, ich ojca Józefa, ++ z rodzin Buchta, Handzel, 
Kowalczyk, Wiszczur, + Agnieszkę Szymiczek i Marię Pa-
sicką; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Franciszka Brychcy w 7 rocznicę śmierci, ++ rodzi-
ców Zofię i Józefa; domostwo do Opatrzności Bożej.

12.09.2016 Poniedziałek Wspomnienie 
Najświętszego Imienia Maryi

 8.00 Za ++ Irenę Hanzel, Helenę Foltyn i Zofię Chudy - od kole-
żanek z Koła Gospodyń Wiejskich w Kończycach Wielkich.

13.09.2016 Wtorek Wspomnienie Św. Jana 
Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

16.00 Nabożeństwo Fatimskie
17.00 1. Za ++ rodziców Emilię, Józefa Pupek, syna Władysława, 

synową Ludmiłę, zięciów Władysława i Franciszka, wnu-
ków Bronisława i Jana, wnuczkę Janinę, dziadków z obu 
stron, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

 2. Za ++ Annę, Kazimierza Szweda, ++ z rodzin Goryczka 
i Koczor; domostwo do Opatrzności Bożej.

14.09.2016 Środa ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO

16.00 Rudnik: Za ++ Marię, Ludwika Szczypka, synów, córki, zię-
ciów, wnuków, + Ludwika Zorychtę, rodziców, rodzeństwo; 
domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 Za ++ rodziców Annę, Wawrzyńca Świerkosz, Alojzję, Jó-
zefa Czakon, ++ siostry i szwagrów, wszystkich ++ z ro-
dzin Czakon i Świerkosz oraz o opiekę Opatrzności Bożej 
dla rodziny.

15.09.2016 Czwartek Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

17.00 1. Za ++ z rodzin Ciesielski, Walica, Tengler, ++ Księży, 
którzy pracowali w naszej Parafii; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

 2. Za ++ Antoninę Sztuchlik w 16 rocznicę śmierci, rodzi-
ców Emilię i Karola, brata Gustawa, jego syna Tadeusza, 
bratową Bronisławę, ++ z rodziny Siekierka.
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Spotkania:
Ministranci i Lektorzy – sobota godz. 9.30

Ministranci rudnik – środa po Mszy św.

Młodzież  – piątek po Mszy św.

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, Anna Matuszek, Józef Żyła, Tadeusz Machej,  
Krystyna Stoszek, Monika Tatka, Lidia Wajdzik, Dorota Klimosz, Justyna Cyrzyk.

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

Nabożeństwa  
Pompejańskie 

22 września (tj. czwartek)  
godzina 19.00

Zapraszamy do licznego udziału

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

papieża i doktora Kościoła
07.09. – Wspomnienie Św. Melchiora 

Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
08.09. – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny
12.09. – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
14.09. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15.09. –Wwspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Bolesnej
16.09 – Wspomnienie Świętych męczenników 

Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa
20.09. – Wspomnienie Świętych męczenników 

Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła 
Chong Hasang i Towarzyszy

21.09. – Święto Św. Mateusza, Apostoła i 
Ewangelisty

23.09. – Wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny, 
prezbitera

24.09 – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła 
Katedralnego w Bielsku-Białej

27.09. – Wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, 
prezbitera  

28.09. – Wspomnienie Św. Wacława, męczennika
29.09. – Święto Świętych Archaniołów : Michała, 

Gabriela i Rafała
30.09. – Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i 

doktora Kościoła 

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta
Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

Spowiedź św.  –  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota –  godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych – w I piątek  
tj. 2 września od godz. 9.00

02. IX.  –    Rodziny Rolników
09. IX.  -   Wygoda    -  piątek
 ul. Podlesie  3, 7, 18, 13, 4
16. IX.  -   Wygoda  - piątek
 ul.  Spacerowa  5,  5 A, 9, 
 ul.  Wygoda 2 ul.  Dworcowa 5
23. IX.  -  Wygoda   -  piątek
 ul. Wygoda 4, 5, 7, 8 
 ul. Cieszyńska 53    
30. IX.  -  Wygoda  -  piątek
 ul. Wygoda 9, 11 ul. Dworcowa 1
 ul. Cieszyńska 70 ul. Ks. Kukli 13

 - 
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W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta
Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

Spowiedź św.  –  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota –  godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych – w I piątek  
tj. 2 września od godz. 9.00

02. IX.  –    Rodziny Rolników
09. IX.  -   Wygoda    -  piątek
 ul. Podlesie  3, 7, 18, 13, 4
16. IX.  -   Wygoda  - piątek
 ul.  Spacerowa  5,  5 A, 9, 
 ul.  Wygoda 2 ul.  Dworcowa 5
23. IX.  -  Wygoda   -  piątek
 ul. Wygoda 4, 5, 7, 8 
 ul. Cieszyńska 53    
30. IX.  -  Wygoda  -  piątek
 ul. Wygoda 9, 11 ul. Dworcowa 1
 ul. Cieszyńska 70 ul. Ks. Kukli 13

 - 



Jubileuszowa 25.  
Piesza Pielgrzymka Cieszyńska


