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ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
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Rozpoczęcie nowego
roku szkolnego
Już czwartego września, po wakacyjnej
przerwie, musimy powrócić do szkolnej
rzeczywistości. Ten fakt jedni przyjmują
z pewną niechęcią, inni z wielkim entuzjazmem i zapałem. Wszyscy wiedzą jednak,
że jest to konieczność.
Święty Jan Paweł II 14 czerwca 1999 roku
w Łowiczu powiedział: „Mam osobisty dług
wdzięczności wobec polskiej szkoły, wobec
nauczycieli i wychowawców, których pamiętam
do dzisiaj i modlę się za nich codziennie. To,
co otrzymałem w latach szkolnych, do dziś
owocuje w moim życiu.” Następnie w Wadowicach powiedział: „Myślą i sercem wracam
nie tylko do domu, w którym się urodziłem,
obok kościoła, ale również do szkoły podstawowej (...) w rynku.”
Drodzy Rodzice, pomagajcie Waszym
dzieciom w umiłowaniu szkoły, nauki. One
muszą mieć w Was oparcie na co dzień. Nie
pomogą żadne kazania, żadne katechezy,
jeśli młodzież nie poczuje, że interesujecie
się szkołą i postępami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Drodzy Nauczyciele, bądźcie zawsze świadomi, jak ważną misję pełnicie dla społeczeństwa, bo ucząc dzieci i młodzież oraz
wychowując ich, służycie sprawie najpiękniejszej- kształtujecie pomyślną przyszłość
naszej Ojczyzny.

Kochane Dzieci - bądźcie na
Mszy Świętej obecne wszystkie,
wraz z rodzicami i nauczycielami.
Niech Dobry Bóg błogosławi Wam
w zdobywaniu wiedzy i umacnia
Was w rozwoju duchowym.
Szczęść Boże!
Ks. Proboszcz
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Rozpoczniemy nowy rok szkolny i katechetyczny Mszą Świętą, aby prosić
najlepszego Nauczyciela - Jezusa Chrystusa o Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego.
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AKT ODDANIA SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

AKT ODDANIA SIĘ

ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI
Najchwalebniejszy Książę chórów anielskich,
dzielny obrońco Boga Najwyższego,
gorliwy miłośniku chwały Bożej,
postrachu zbuntowanych duchów, umiłowanie
i radości aniołów sprawiedliwych.
Św. Michale Archaniele,
pragnąc należeć do grona Twoich czcicieli
Tobie ofiaruję się i poświęcam.
Oddaję Twojej czujnej opiece siebie samego,
moją rodzinę, moją pracę, przyjaciół i wszystko co posiadam.
Będąc biednym grzesznikiem, mizerna jest moja ofiara,
ale Ty nie pogardzisz uczuciami mego serca.
Pamiętaj, że od dzisiaj jestem pod Twoją szczególną opieką,
proszę Cię więc, nie opuszczaj mnie przez całe moje życie.
Wybłagaj mi u Pana przebaczenie
moich licznych i ciężkich grzechów,
łaskę ukochania całym sercem mojego Boga,
drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
najsłodszą Matkę Maryję i wszystkich ludzi, moich braci,
umiłowanych przez Boga Ojca i odkupionych przez Syna Bożego.
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Upraszaj mi wszelką pomoc niezbędną do otrzymania korony chwały niebieskiej.
Broń mnie zawsze od nieprzyjaciół mojej duszy,
a w sposób szczególny w ostatnim momencie mego życia.
Przybądź mi z pomocą chwalebny Archaniele,
bądź przy mnie podczas duchowych zmagań,
oddal ode mnie w czeluści piekielne anioła sprzeniewierzonego i pysznego,
którego pokonałeś i upokorzyłeś podczas walki na niebie.
Zaprowadź mnie przed tron Boga Najwyższego,
abym głosił razem z Tobą, o Święty Michale Archaniele,
i ze wszystkimi Aniołami cześć, chwałę i dziękczynienie Temu,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

MICHALE, WSPOMAGAJ
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Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
nam obroną – modlimy się do naszego patrona po mszach świętych. Renesans modlitwy do Michała
Archanioła trwa w naszej parafii już kilka lat.

MICHALE, WSPOMAGAJ
Życzeniem Leona XIII było, żeby modlitwę do
Michała Archanioła odmawiać „po wsze czasy”. Tak
się jednak nie stało. Na szczęście nie wszyscy włożyli
diabła między średniowieczne bajki. O modlitwę do
pogromcy szatana upominali się kolejni papieże. Paweł
VI w 1972 r. mówił o „swądzie szatana”, który wciska
się do Kościoła pod postacią kontestacji, wolności
i swobody obyczajów. W tym samym roku podczas
audiencji generalnej postawił pytanie i sam na nie
odpowiedział: „Jakie są dzisiaj najważniejsze potrzeby
Kościoła? Jedna z najważniejszych potrzeb jest obrona
przed tym złem, które nazywamy Demonem”.
Jan Paweł II często podkreślał, że żyjemy w „cywilizacji śmierci”, a sto lat po tym, jak Leon XIII ułożył swoją
modlitwę przestrzegał, że los ludzi jest w poważnym
niebezpieczeństwie i wzywał wszystkich do odmawiania
modlitwy do św. Michała „aby otrzymać pomoc w walce
przeciw siłom ciemności”. Z kolei w swoim rozważaniu
po Regina Coeli w kwietniu 1994 r. przywołał modlitwę
Leona XIII mówiąc: „Niech ta modlitwa umacnia nas
do walki duchowej, o której mowa w liście do Efezjan:
W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą jego potęgi”.
Papież Franciszek w święto Michała Archanioła
29 września 2014 r. zachęcał, aby „odmawiać tę piękną
modlitwę do Michała Archanioła, żeby nadal walczył
w obronie największej tajemnicy ludzkości: że Słowo
stało się ciałem, że On umarł i zmartwychwstał. To jest
nasz skarb. Niech Michał nadal walczy, aby jej strzec”.
ANIELSKI PATRON
Modlitwę oficjalnie odmawia się dziś w Zgromadzeniach św. Michała i należących do nich parafiach
oraz w wielu innych, takich jak nasza, dzięki czemu
zapewnia się ciągłość dawnego zwyczaju i broni modlitwy zakorzenionej w tradycji Kościoła.
Czy jednak modlitwa do św. Michała ma szansę
na stałe zagościć we wszystkich polskich parafiach,
również tam, gdzie wierni jej nie znają, a może i niewiele wiedzą na temat samego świętego? To pytanie
zadaje sobie Fundacja Pomocnicy Królowej Różańca
Świętego, która w tym roku razem ze wspólnotą Ojców
Michalitów rozpoczęła akcję „Anielski patron” mającą
na celu rozpowszechnienie modlitwy w całej Polsce.
Pierwszym etapem jest gromadzenie informacji, czy
modlitwa jest lub nie jest odmawiana w parafiach.
Służy do tego mapka zamieszczona na stronie www.
anielskipatron, na której wystarczy odnaleźć swoją
parafię i zaznaczyć na formularzu właściwą odpowiedź.
Drugim etapem będzie zachęcenie proboszczów i wiernych do odmawiania modlitwy.
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Był 13 października 1884 r. Papież Leon XIII kończył
odprawiać mszę św., gdy nagle doznał wstrząsającej
wizji: ujrzał szatana grożącego zawładnięciem ludzkością. Natychmiast udał się do swej kancelarii i jeszcze
pod wpływem doznanych przeżyć napisał modlitwę
do Michała Archanioła. Następnego dnia rozesłał ją do
wszystkich biskupów Kościoła z nakazem odmawiania
przez wiernych.
Te wydarzenia miały miejsce ponad sto trzydzieści
lat temu. Modlitwa do 1969 r. była odmawiana w parafiach przed rozpoczęciem mszy świętej. Po Soborze
Watykańskim II w ramach reformy liturgicznej została
zaniechana i zalecana jedynie do prywatnego odmawiania. Dziś modlitwa wraca do łask. Episkopat zalecił,
żeby ponownie modlić się do św. Michała po mszach
we wszystkich polskich parafiach. W naszej parafii tak
się stało, choć początki nie były takie oczywiste. Nie
wszyscy znali tę modlitwę, na dodatek krążyło kilka jej
wersji, np. w jednej z nich mówi się „broń nas w walce”,
w innej „wspomagaj nas w walce”, jest „złość” lub „niegodziwość” złego ducha, a samego Michała Archanioła
raz nazywa się ”Księciem wojska niebieskiego” innym
razem „Wodzem zastępów niebieskich”. W unifikacji
tekstu w naszej parafii pomogły rozprowadzane obrazki z tekstem modlitwy i wizerunkiem świętego. Dziś
dodatkowo treść modlitwy wyświetla się na czytniku,
choć mało komu jest już potrzebna. Modlitwa do św.
Michała wróciła do łask również w innych parafiach, np.
w parafii św. Anny w Pruchnej, a w Cieszynie w parafii
św. Marii Magdaleny czy u franciszkanów.
PAPIESKIE REMEDIUM
Leon XIII był wielkim czcicielem Michała Archanioła.
Ułożona przez niego modlitwa miała być narzędziem
do walki ze złem. W Księciu przesławnym, cechującym
się niezachwianą wiarą i wielką pokorą, papież widział
pogromcę szatana. ”Któż jak Bóg?” - z tym okrzykiem
według tradycji św. Michał jako pierwszy wystąpił
przeciw zbuntowanym aniołom i po zwycięskiej walce
i strąceniu Lucyfera do piekła stanął na czele zastępów
niebieskich, by bronić chwały Boga. Leon XIII rozwinął kult do św. Michała, jednak postać Wodza wojska
niebieskiego znana była już w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa. W szczególny sposób kult rozwinął
się we Włoszech, gdzie wyjątkowym miejscem jest do
dziś góra Gargano z miastem i sanktuarium św. Michała.
Tu Michał Archanioł objawił się czterokrotnie: w 490,
491, 493 i 1656 roku. W Polsce św. Michała zaczęto
czcić na szeroka skalę za sprawą bł. ks. Bronisława
Markiewicza, założyciela zakonu michalitów.
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ŚWIĘTY METROPOLITA
Można sobie wyobrazić, że papież Leon XIII układając treść modlitwy miał przed oczyma apokaliptyczny
obraz walki Michała Archanioła z szatanem. Ten moment stał się zresztą ulubionym motywem malarzy
podejmujących się zobrazować św. Michała. Również
w naszym parafialnym kościele obraz z ołtarza głównego
przedstawia Michała Archanioła uzbrojonego w miecz
i tarczę, pragnącego zadać szatanowi leżącemu u jego

stóp ostateczny cios. Lecz szatan jeszcze nie zginął. Co
prawda leży pokonany, ale wciąż żyje i próbuje owinąć
ogon wokół nogi swego pogromcy i pociągnąć go za
sobą w ciemność. Obraz namalował Paul Assmann
z Opawy. Co ciekawe, powstał w 1885 r., a więc rok
po wizji papieża Leona XIII i, co jest całkiem możliwe, w odpowiedzi na wzmożony „raban” do Michała
Archanioła w parafiach.
Krystyna Stoszek

Święty metropolita
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122 lata temu, 17 września 1895 roku w Krakowie zmarł Zygmunt
Szczęsny Feliński arcybiskup i metropolita warszawski w trudnym czasie
niewoli narodowej. Św. Jan Paweł II mówił o nim, że „wytrwale wzywał
do ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytucji wychowawczych
i zakładów dobroczynnych. Sam otworzył sierociniec i szkołę w stolicy,
które oddał pod opiekę założonego przez siebie w 1857 roku Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi”.
Przyszły arcybiskup pochodził z wołyńskiej szlachty i urodził się w Wojutynie koło Łucka, w święto
Wszystkich Świętych 1822 roku. Jako mały chłopiec
był niezwykle energiczny i nawet trochę porywczy.
Sam wspominał, że kiedyś służąc do Mszy św. zauważył
biegającą po kościele mysz i nie namyślając się wiele
rzucił w nią ministranckim dzwonkiem. Ale nad jego
prawym charakterem czuwała mądra i bardzo pobożna mama Ewa, którą władze carskie zesłały za udział
w spisku Szymona Konarskiego na Sybir.
Zygmunt studiował matematykę, a w Paryżu przyjaźnił się z Juliuszem Słowackim, którego odwiedzał
także w czasie choroby i był przy śmierci wieszcza.
W stolicy Francji utrzymywał także kontakty z żołnierzami napoleońskimi i powstańcami listopadowymi,
znał również Krasińskiego, Mickiewicza, Norwida
i Czartoryskich. Wziął udział w powstaniu 1848 roku
w Poznańskiem, a jego upadek ciężko przeżywał:
„uczucia patriotyczne tak dalece górowały nad wszystkimi innymi, nawet nad uczuciem religijnym, że nie
pojmowałem szczęścia dla siebie póki ojczyzna moja
jęczała w kajdanach, samo życie wydawało mi się
ciężarem”. Ostatecznie wrócił do zaboru rosyjskiego
i w Żytomierzu wstąpił do seminarium duchownego,
bo uważał, że w ten sposób przysłuży się ojczyźnie.
W 1855 roku został wyświęcony na księdza. Pracował
w parafii w Petersburgu, przy klasztorze dominikanów
uczył matematyki. Duszpasterzował też wśród nawróconych na katolicyzm Rosjan z wyższych sfer. Założył
również potajemnie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi zajmujące się sierotami i staruszkami.
Niespodziewanie mianowano go arcybiskupem
metropolitą warszawskim. Został nim niedługo przed

wybuchem Powstania Styczniowego, gdy prawie w całym społeczeństwie obudził się patriotyczny zapał.
Warszawiacy uważali go za zdrajcę, który służy carowi.
Arcybiskup Feliński był przeciwny walce zbrojnej, bo
nie chciał, aby jego rodacy przelewali krew i ginęli.
Ale kiedy rozpoczęło się powstanie, napisał do cara
list, prosząc o wstrzymanie prześladowań i namawiając, aby uczynił z Polaków naród niepodległy. Car
uznał to za zdradę i kazał aresztować arcybiskupa.
W czasie przesłuchań w Petersburgu nie zgodził się
udzielić poparcia antypolskiej polityce cara, mówiąc:
„jest trzeci obóz, co walczy w obronie bezwzględnej
prawdy i nieomylnej sprawiedliwości, ale nie karabinem
i sztyletem, jedno mieczem Bożego słowa”. Zesłano
go do Jarosławia nad Wołgą. Wtedy dopiero Polacy
zrozumieli, że był prawdziwym patriotą.
Z zesłania zwolniono go po dwudziestu latach. Osiadł
w Galicji, w Dźwiniaczce, ponieważ do Warszawy nie
pozwolono mu wrócić. Jako prosty ksiądz żył wśród katolików i unitów, pomagając Sybirakom. Zmarł 17 września
1895 w pałacu bpa Jana Puzyny w Krakowie. Po pogrzebie na cmentarzu Rakowickim, przewieziono trumnę do
Dźwiniaczki. Ćwierć wieku później, w 1921 roku, prochy
Arcybiskupa spoczęły w podziemiach katedry w Warszawie.
Zygmunt Szczęsny Feliński był człowiekiem niezwykłej pokory. Wszystkim co posiadał dzielił się
z biednymi, których często gościł pod swoim dachem.
Miał niewiele własnych rzeczy. Umartwiał się i pościł,
a swoje cierpienia ofiarowywał za naród i Kościół.
Błogosławionym ogłosił go w 2002 roku na Błoniach
w Krakowie papież Jan Paweł II, a świętym Benedykt
XVI w 2009 roku w Rzymie.
Joanna Wieliczka-Szarkowa
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NIE MA CHRZEŚCIJAŃSTWA BEZ KRZYŻA

Nie ma chrześcijaństwa bez Krzyża
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Są dwie doroczne okazje, kiedy Kościół szczególnie oddaje cześć krzyżowi świętemu. Pierwsza to okres
Wielkiego Postu z kulminacją we Wielki Piątek, kiedy to wszyscy wierzący adorują krzyż. W tym dniu przed
krzyżem trzeba koniecznie uklęknąć, tak jak to czynimy przed Najświętszym Sakramentem. Drugim takim
dniem jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzone co roku 14 września. Nie znaczy to bynajmniej,
że poza Wielkim Postem i 14. dniem września Kościół pomija krzyż milczeniem.
Każda Msza św. jest ofiarą, która czyni obecną
– uobecnia – ofiarę krzyża. Dokumenty Soboru
Trydenckiego mówią: „W tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy św., jest obecny i w sposób
bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który
na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy.”
Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Krzyż jest kluczem, bez którego
Ewangelia byłaby niezrozumiała. Jest
symbolem niepojętej miłości Boga do
człowieka.
Gdy kapłan wychodzi ze służbą
liturgiczną do Mszy, wypowiada słowa:
„Oddajmy pokłon krzyżowi.”
W przestrzeni „ołtarzowej”, do której zbliża się procesja „Na Wejście”
znajduje się krzyż. Wymagają tego
przepisy liturgiczne. Winien on być
ustawiony – najlepiej tak, jak w naszym kościele – w pobliżu ołtarza,
wizerunkiem Chrystusa skierowanym
do wiernych, a z drugiej strony - nie
przysłaniać czynności kapłana, jakie
mają miejsce w czasie Eucharystii. Ważne jest, by
krzyż nie był w pozycji leżącej (np. na ołtarzu, czy –
co gorsza – na posadzce). Ten krzyż w prezbiterium
powinien być jeden, wyeksponowany, widoczny dla
celebransa i wiernych. W mszach uroczystych, w kościołach, gdzie używanie kadzidła jest dozwolone,
kapłan – przewodniczący okadza ołtarz, dary ofiarne
i również wspomniany krzyż.
Począwszy od V niedzieli Wielkiego Postu, aż do
liturgii Wielkiego Piątku, krzyże w naszych świątyniach
są zasłonięte fioletową zasłoną. Jest to stara tradycja,
a ludzie pytają, co oznacza. Słyszałem kilka różnych
wyjaśnień, skąd wzięła początek ta tradycja, podam
jedną z nich. Dawniej dzielono okres Wielkiego Postu
na dwie części: pierwsza – to 4 niedziele- był to okres
paschalny Postu – okres intensywnego przygotowania
się kandydatów do chrztu świętego, jaki mieli przyjąć
w Wigilię Paschalną. Okres ten ukazywał katechumenom
(dorosłym kandydatom do chrztu) tajemnicę Chrystusa Zmartwychwstałego. Pozostałe dwie niedziele
Wielkiego Postu, to był okres pasyjny, przygotowujący
do przeżywania męki Zbawiciela. Wówczas to przesłaniano krzyż fioletowym welonem. Ten zwyczaj zależy

obecnie od konferencji episkopatu danego kraju. Nasz
Episkopat nakazał tę tradycję kontynuować.
W niektórych kościołach w Wielkim Poście zasłania
się niektóre obrazy. Ks. bp Piotr Greger w radiowej
katechezie podał przykład parafii w Zebrzydowicach
i w Strumieniu, gdzie będąc w Wielkim Poście zauważył
przesłonięte obrazy.
Istnieje też przepis liturgiczny
obowiązujący w całym Kościele, a nakazujący przewieszenie stuły kapłańskiej koloru czerwonego na krzyżu
umieszczonym w przestrzeni liturgicznej kościoła tj w prezbiterium. Krzyż
ze stułą czerwoną ma być w pobliżu
ołtarza od procesji rezurekcyjnej aż
do Zesłania Ducha Świętego włącznie.
Stuła jest oznaką władzy kapłańskiej.
Kolor czerwony symbolizuje Krew
Jezusa Chrystusa spływającą z krzyża.
W Starym Testamencie kapłan składał
w ofierze paschalnego baranka na
ołtarzu. Chrystus, sam jako Baranek
Paschalny, składa ofiarę z samego siebie. Sam staje się ofiarą, a krzyż staje
się ołtarzem, na którym ta ofiara się dokonuje (a na
naszych ołtarzach uobecnia). Stuła na krzyżu obowiązuje
w czasie paschalnym tylko na krzyżu „ołtarzowym”.
W stosunku do innych krzyży obowiązku takiego nie
ma (choć nie ma też zakazu). Wiadomo przecież, że
rozglądając się po świątyni zauważymy ich kilka (zakrystia, przedsionek, ołtarze boczne).
Skoro już poruszyłem kwestię obecności stuły na
krzyżu, to może jeszcze warto zapytać o krzyż na stule,
czy ornacie. Jak powiedział ks. bp Piotr – przepisu
precyzującego obecność krzyża na szatach liturgicznych nie ma, ale stuła i ornat powinny mieć na sobie
znak krzyża – tak zawsze bywało. W przypadku stuły
kapłańskiej obydwa końce są naznaczone krzyżem
i jest jeszcze trzeci – w centralnej części stuły, który
po nałożeniu przylega do szyi kapłana.
Znak krzyża niesiony jest na początku każdej procesji,
także w liturgii pogrzebowej. Jest tylko jeden wyjątek:
we Wielką Sobotę wieczorem na czele procesji do
kościoła wchodzi kapłan niosący poświęcony Paschał
i ta procesja nie jest poprzedzona krzyżem.
Księża biskupi noszą krzyż zwany pektorałem.
W czasie sprawowanej liturgii nie może on być na

ZNAK, KTÓRY NIE RANI
łańcuszku metalowym lecz na sznurku. Sznurek
w przypadku biskupa musi być zielony, a gdy biskup jest kardynałem – czerwony/ Powitanie
biskupa przybywającego z wizytacją do
parafii rozpoczyna się od ucałowania
krzyża w przedsionku kościoła.
Prezbiterzy czyli księża, którzy
nie są biskupami, nie noszą pektorału.
Krzyż noszą też niektórzy zakonnicy i misjonarze, którym został on wręczony w celach misyjnych.
Animatorzy służby liturgicznej i ceremoniarze (w naszej parafii było już czterech takich
ministrantów), ustanowieni przez biskupa do
posługiwania przy ołtarzu, mają prawo zakładać
krzyż na albę, gdy posługują w czasie liturgii.
Trzeba też wspomnieć o obecności krzyża poza
świątynią. Zazwyczaj po wyjściu z kościoła spotkać
możemy krzyż misyjny, a na nim odnotowane daty
odbytych misji parafialnych.
Jeśli cmentarz jest własnością parafii, to w jego centrum znajduje się krzyż. Tak jest też w naszej parafii.
Do rzadkości należą nagrobki bez krzyża.
Prawie w każdej miejscowości spotykamy krzyże
przydrożne, upamiętniające jakieś wydarzenie, krzyże
pokutne. Wierzący mieszkańcy otaczają je czcią, kon-

9

serwują, przyozdabiają, modlą się. Rośnie liczba
krzyży „powypadkowych” wzdłuż naszych dróg,
upamiętniających ludzi – ofiary śmiertelnych
wypadków drogowych. Zazwyczaj są one
proste, a często pali się przy nich znicz
i położone są kwiaty. Na pewno towarzyszy tym ludziom modlitwa.
Powróciły krzyże do szkół, przedszkoli i szpitali. W tych ostatnich są nawet kaplice z Najświętszym Sakramentem.
Rzadko można spotkać katolicki dom, w którym
nie byłoby co najmniej jednego krzyża. Nawet
w wielu domach wisi na ścianie, choć zdrowi
i pełni sił domownicy na niedzielne msze święte
nie uczęszczają. Trudno byłoby tych ludzi pytać,
czym dla nich jest krzyż.
Co zrobić z krzyżem jeśli jest już bardzo zniszczony.
Najgorszym wyjściem byłoby go wyrzucić na śmietnik.
Jeśli to możliwe, starajmy się go godnie spalić.
Pomocą w napisaniu artykułu był cykl radiowych
katechez bp Gregera na temat symboli, gestów i znaków
w liturgii. Mam w planie w przyszłości napisać o znaku krzyża, jaki czynimy na sobie, na innych osobach,
o znaku krzyża w liturgii sakramentów.
Józef

W Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego, które Kościół obchodzi 14 września na pamiątkę odnalezienia
relikwii Krzyża Świętego, warto przypomnieć jak wiele razy, tylko w powojennej Polsce, krzyż zamiast wywyższenia był poniżany.

ZNAK, KTÓRY NIE RANI
Wydarzenia sprzed 50 lat ożywają po licznych aktach współczesnego poniżania krzyża. Dekrucyfikacja na
skalę systemową rozpętała się w latach 50. ubiegłego wieku i była odpowiedzią rządu na pierwszy rok Wielkiej
Nowenny (1957/1958), której hasło brzmiało „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom”.
OKÓLNIK KONTRA KRZYŻ

Wrzesień 2017 ANIOŁ KOŃCZYCKI

Zaczęło się od szkół. 4 sierpnia 1958 r. ówczesny
minister oświaty Władysław Bieńkowski wydał okólnik
w sprawie zasad przestrzegania świeckości szkoły.
W myśl zarządzenia od nowego roku szkolnego 1958/59
ze ścian wszystkich szkół w Polsce miały zniknąć krzyże,
czyli „religijne emblematy”, którymi żadna z placówek
oświatowych nie mogła być „dekorowana”. Minister
Bieńkowski uznał, że sprzeczne ze świeckim charakterem państwa jest odmawianie modlitwy przed i po
zakończeniu obowiązkowych zajęć. Na koniec polecił
zwolnić z pracy wszystkie zakonnice i zakonników
uczących w szkole religii.
Na efekty rządowych działań nie trzeba było czekać
długo. Według analiz Włodzimierza Ważniewskiego
zawartych w książce „Państwo laickie”, 10 września

1958 r. na ogólną liczbę 26311 szkół wszelkiego typu,
w 2352 szkołach nie zdjęto krzyży wcale, a w 429
krzyże zdjęto, ale powieszono je na nowo. W wielu
przypadkach aktom zdejmowania krzyży, a zadanie to
powierzono kierownikom szkół, towarzyszyły demonstracje miejscowej ludności. Krzyże znikały ze ścian,
ale w ich miejsce pojawiały się nowe, przynoszone
z domu przez rodziców.
Największy opór dekrucyfikacja napotkała w ówczesnym województwie białostockim, warszawskim
(choć w samej stolicy krzyże zdjęto we wszystkich
szkołach) i wrocławskim. Organizowano demonstracje, okupowano budynki szkoły, zbiorowo odmawiano
modlitwy i śpiewano pieśni religijne. „Na 1470 szkół
w województwie białostockim krzyża nie zdjęto w 511
placówkach. Do dnia 8-go bm. w 8 szkołach krzyże powieszono ponownie (w tym w 7 przypadkach wywołano
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PRACOWITE LATO W RUDNIKU
awantury). Sprawy kilku prowodyrów (w tym 1 księdza)
skierowano do prokuratury i kolegiów orzekających”
- cytuje Ważniewski za „Biuletynem” Wydziału Organizacyjnego KC PZPR.
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LISTY DO TOWARZYSZA
W wielu przypadkach interweniowała milicja i dochodziło do aresztowań. Ważniewski podaje, że 9 września
wszczęto 114 dochodzeń w stosunku do organizatorów zajść, przekazano do kolegiów orzekających 167
osób, usunięto 5 sołtysów, ukarano administracyjnie
12 nauczycieli, zatrzymano 166 osób.
Władza otrzymywała setki petycji od prostych ludzi,
dla których usunięcie krzyża z przestrzeni, w której żyli,
było bluźnierstwem. 6 września grupa rolników z Dominierza w powiecie wejherowskim napisała: „Dotychczas
umieszczone były w naszej klasie w szkole w Dominierzu
krzyże, godła naszej i naszych przodków świętej wiary.
Prosimy, aby te znaki nadal tam pozostały. Niech ten
emblemat wiary, który nam ludziom wsi pierwszy przyniósł wiedzę i oświatę i pokrzepiał naszych praojców
i nas w czasie chwały i klęski będzie nam i dzieciom
naszym symbolem do wytrwania na przeznaczonym
przez Opatrzność posterunku”. List skierowany był do
towarzysza Gomułki, który swoimi wypowiedziami
nieraz dowiódł, że nie wie czym jest chrześcijaństwo
i czego symbolem jest krzyż. „Cóż to znaczy: w każdym
polskim domu krzyż? - skwitował wzmożone apele kard.
Wyszyńskiego do społeczeństwa o realizację haseł
Wielkiej Nowenny. - Oznacza to wyzwanie rzucone niewierzącym. Oznacza fanatyzm, nienawiść do człowieka”.
Po miesiącu dekrucyfikacji, gdy w dzień rodzice
wieszali krzyże w szkołach, zaś nocą zdejmowali je
miejscowi przedstawiciele władz, opór społeczny osłabł.
Efekty przyniosły konsekwentne działania rządu –
aresztowania, kary finansowe, wyrzucanie z pracy.
Latem 1961 r. wyszła ustawa o systemie oświaty
i wychowania likwidująca nauczanie religii i definitywnie skreślająca, na następne trzydzieści lat, obecność
krzyża w szkołach.
W drugiej kolejności usuwanie krzyży spotkało
urzędy, placówki handlowe i szpitale. Lokale biurowe

w celu „podniesienia wyglądu estetycznego” udekorowane mogły być jedynie wizerunkami godła państwowego oraz fotografiami najważniejszych dostojników
państwowych. I w tym przypadku akcja napotkała na
opór społeczny. Krzyże zdejmowano po godzinach
pracy, wykorzystywano do tego każdą okazję, np.
remont pomieszczeń.

„Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było
obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy
rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż
powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali” – mówił
Jan Paweł II w Zakopanem w 1997 r. Patrzył zapewne
na Giewont i wieńczący go od ponad stu lat metalowy
krzyż, symbol Zakopanego. Krzyż ten już po dwudziestu
latach został metodą obróbki cyfrowej wymazany, bo
nie pasował do idei filmu reklamowego. Filmik o Giewoncie bez krzyża to nie jedyny przypadek usuwania
najważniejszego symbolu chrześcijaństwa z przestrzeni
publicznej w imię tolerancji, szanowania poglądów
mniejszości. Ktoś powiedział, że jedynym dyskomfortem, jaki może odczuwać osoba, której przeszkadza
krzyż w miejscu publicznym są… wyrzuty sumienia.
Krystyna Stoszek
Korzystałam z Włodzimierz Ważniewski, „Państwo
laickie”. Polityka ograniczania bazy materiałowej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne
w latach 1945-1970, Warszawa 2015.

Pracowite lato w Rudniku

Rudnickie wakacje obfitowały w niezwykłą ilość
wydarzeń społeczno-kulturalnych. Te wszystkie wydarzenia odbywały się w ramach kilku projektów.
Pierwszym z nich jest „Czech i Polak dwa bratanki”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko
i budżetu państwa. Dzięki jego działaniom w Rudniku
dokończono budowę solidnej wiaty integracyjnej na
terenie o ogrodu przy OSP Rudnik.

To pod tą wiatą dzięki inicjatywie Rady Sołeckiej
w Rudniku i GOK Hażlach w dniu 8 lipca 2017 o godz.
14.30 przy strażnicy OSP w Rudniku zebrało się 225
w różnym wieku. Towarzystwo było międzynarodowe,
gościliśmy bowiem naszych sąsiadów z czeskiej Karwiny.
Międzynarodowy Rodzinny Rajd Rowerowy przebiegał
dwoma trasami. Trasą Rodzinną, czyli ulicami Centralną,
Leśną, Nową i Centralną oraz Trasą Terenową z Rudnika do Kończyc Wielkich, ulicami Centralną, Główną,
Brzozową, ścieżką hr. Gabrieli Thun-Hohenstein, dalej
Zamkową, Brzozową, Główną i Centralną. Uczestnicy,

OGŁOSZENIA
którzy zgłosili swój udział otrzymali specjalnie wykonaną koszulkę promocyjną, ciepły posiłek i wodę.
Wręczono również nagrodę dla uczestniczki Rajdu,
która urodziła się najwcześniej. Zwyciężczynią została
Pani Maria Machej z Kończyc Małych, a wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowy medal. Po rajdzie bawiliśmy
się na festynie do białego rana.
Kolejnym dużym wydarzeniem był Dzień Seniora ,
zorganizowany pod wiatą w dniu 29 lica 2017 r. Uroczystości rozpoczęły Mszą Świętą w Kaplicy Imienia
Maryi w Rudniku. Msza była koncelebrowana przez
Ks. Pawła Ściskałę i Ks. Marcel Jarzyna. Następnie
szanowni goście w liczbie ok.80 wysłuchali koncertu
Wielkokończan, zostali poczęstowani obiadem, deserem
i otrzymali pamiątkowe kubki. W tym dniu gościliśmy
również przesympatycznych 15 seniorów z Karwiny,
którym na zakończenie po wspólnej integracji pokazaliśmy również Powszechną Szkołę Podstawową
w Rudniku.
W dniu 12 sierpnia 2017 r odbył się przepiękny
jubileusz 85 lat OSP w Rudniku. Rozpoczęła je Masza
Święta w intencji strażaków w Kaplicy Imienia Maryi
w Rudniku , którą odprawił ks. kan. Andrzej Wieliczka
zarazem powiatowy kapelan strażaków-ochotników.
Do Rudnika przybyły delegacje z sąsiednich OSP oraz
strażacy z SDH Karwina-Raj. Zarząd OSP Rudnik specjalnymi statuetkami uhonorował instytucje i organizacje, z którymi jednostka współpracuje oraz wręczył
zaproszonym gościom pamiątkowe kubki. W tym dniu
wręczono również odznaczenia : Srebrny Medal „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Mirosław Parchański,
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa - Aleksander
Szajter i Andrzej Grzebień, Brązowe Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - Dawid Borkowski, Kacper
Czendlik, Wojciech Czendlik, Marcin Kędzior, Damian
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Machej i Bartłomiej Tomica, odznaki „Za wysługę lat”
Antoni Parchański (65 lat służby w OSP), Franciszek
Machej i Wiktor Jarosz (55 lat), Krzysztof Parchański,
Mirosław Parchański, Zdzisław Jarosz i Roman Spandel
(35 lat), Andrzej Grzebień (15 lat), Katarzyna Jarosz,
Mateusz Szczypka, Krystian Jarosz, Artur Grzebień
i Patryk Walica (10 lat), odznaki „Strażak Wzorowy” Michał Bączek, Daniel Jarek, Tomasz Koliński i Michał
Ligocki. Wieczorem wystąpił zespół z koncertem muzyki tyrolskiej, a następnie bawiliśmy się na festynie
do wczesnych godzin rannych. Strażakom gratulujemy
pięknego jubileuszu, dziękujemy za ich ofiarną pomoc
i życzymy osiągania wyznaczonych celów.
Kolejnym rudnickim działaniem jest, realizowany
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik
projekt o nazwie PIASKOWNICA . Projekt współfinansowany jest z programu grantowego „Działaj lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wdrażany
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej .
W ramach tego działania nasze mamy uczestniczą
w aerobiku ( pod rudnicką wiatą) , uczestniczą w zajęciach z Nordic Walking, dzieci uczestniczą w zajęciach
ze zdrowej żywności , wycieczkach i zajęciach zorganizowanych przez Powszechną Szkołę Podstawową
w Rudniku w ramach bezpłatnych półkolonii. Nabyte
umiejętności uczestnicy mieli okazję zaprezentować
na zorganizowanych pod wiatą przez GOK Hażlach –
Kulinariach.
Po tak intensywnych wakacjach, nastąpi nieuchronnie Nowy Rok Szkolny. Powszechna Szkoła Podstawowa w Rudniku zaprasza na rozpoczęcie Roku
Szkolnego w dniu 4 września 2017 r o godz. 9.00.
Rozpoczęcie Roku Szkolnego poprzedzone będzie
Mszą Świętą .
Opracowanie: Sylwia Grzebień

Ogłoszenia Duszpasterskie
1.

3.

4.
5.
6.

7.

W sobotę, 16 września odbędzie się doroczna pielgrzymka
rodzin naszej diecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej.
W niedzielę, 17 września obchodzimy Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu.
W niedzielę, 24 września – Odpust ku czci Św. Michała
Archanioła - Patrona naszej Parafii. Suma odpustowa
o godz. 11.30. Słowo Boże wygłosi Ks. Adam Meyer.
Zapraszamy poczty sztandarowe, panów do baldachimu,
dzieci I-szo Komunijne w strojach, panie w strojach
regionalnych oraz wszystkich wiernych do licznego
udziału w uroczystości odpustowej. Nieszpory odpustowe
o godz. 16.30. Również w tym dniu - parafia Św. Mikołaja
w Bielsku-Białej obchodzi liturgiczną uroczystość
Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego.
W sobotę, 30 września w naszej Parafii przypada całodzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu. Początek adoracji po
Mszy św. o godz. 8.00 i zakończenie Mszą św. o 17.00
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2.

W niedzielę, 3 września dziękujemy Panu Bogu za
szczęśliwie zebrane plony w tegorocznych żniwach.
Msza św. dziękczynna w Rudniku o godz. 9.30,
w kościele parafialnym 11.00
W poniedziałek, 4 września rozpoczynamy nowy
rok szkolny i katechetyczny. O godz. 8.15 - Msza św
w intencji uczniów Szkoły Podstawowej, Przedszkola,
młodzieży Gimnazjum oraz nauczycieli i wychowawców.
Po Mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów
szkolnych uczniom kl. I. O godz. 8.00 - Rudnik Msza św.
w intencji przedszkolaków, uczniów Szkoły Podstawowej
i nauczycieli.
W niedzielę, 10 września – Odpust ku czci Najświętszego
Imienia Maryi w Rudniku. Suma odpustowa o godz. 11.00
i nieszpory o godz. 16.00 – w Rudniku. Msze św. o 7.30,
9.30 i 17.00 - w kościele parafialnym.
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INTENCJE

INTENCJE MSZALNE
01.09. 2017 I Piątek Wspomnienie Bł. Bronisławy, dziewicy
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę, Alojzego Drobek, Justynę, Józefa
Tomica, brata Władysława, ++ z rodziny.
17.00 Za ++ Bronisławę, Alojzego Siekierka, syna Wiesława, ++
z rodziny.

14.00
17.00

02.09.2017 I Sobota
8.00

17.00

Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
Za ++ Emilię, Leona Gabzdyl, córkę Helenę, Helenę,
Karola Machej, syna Leona, dziadków Teresę, Józefa
Handzel, Joannę, Franciszka Machej, Mariannę, Józefa
Szajter, syna Edwarda, ++ Księży, Franciszka Kubaloka,
Tadeusza Czerneckiego; domostwo do Opatrzności Bożej.

10.09.2017 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - Odpust ku
czci Imienia Maryi - w Rudniku
7.30
9.30

03.09.2017 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30

9.30
11.00
16.30
17.00

Za ++ Franciszka Wawrzyczka, syna Bronisława, dziadków Emilię, Józefa Pupek, Justynę, Franciszka Wawrzyczek, brata Władysława, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
Rudnik: Z podziękowaniem za szczęśliwie zebrane plony
w tegorocznych żniwach.
Z podziękowaniem za szczęśliwie zebrane plony w tegorocznych żniwach.
Nieszpory
Za ++ Józefa Tomicę, jego rodziców, Antoniego, Annę
Szwarc, ++ Helenę, Stanisława, Bronisławę, ++ z rodzin
Tomica i Szwarc; domostwo do Opatrzności Bożej.

04.09.2017 Poniedziałek

8.15

17.00

W intencji uczniów Szkoły Podstawowej, młodzieży
Gimnazjum i Przedszkola z prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym.
Za ++ Alojzego Walicę, żonę Martę, syna Alojzego,
++ z rodzin Walica, Tengler, + Stanisława Śleziak.

05.09.2017 Wtorek
8.00

17.00

Za + Tadeusza Kubok, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.
Za ++ Emilię Piekar w 10 rocznicę śmierci, męża Józefa,
syna Stanisława.

06.09.2017 Środa
16.00
17.00

Rudnik: Za ++ Marię, Ludwika Szczypka, córki, synów,
zięciów, wnuki, + Ludwika Zorychtę; domostwo do
Opatrzności Bożej.
Za ++ Marię, Pawła Kuchejda, syna Emila, ++ z rodzin
Parchański, Kuchejda.
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07.09.2017 I Czwartek Wspomnienie Św. Melchiora
Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
17.00

1. Za ++ Stanisława Macurę, rodziców, teściów, szwagrów Leona i Jana, Emilię, Gustawa Bijok; domostwo do
Opatrzności Bożej.
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu Marioli i Tadeusza.

08.09.2017 Piątek ŚWIĘTO NARODZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
16.00
17.00

Rudnik: Za + ojca Adolfa Kałużę.
Msza św. szkolna: Za ++ syna Zbigniewa Kuchejdę, jego
ojca Antoniego, ++ dziadków.

09.09.2017 Sobota
8.00

Za ++ Annę, Jana Wija, ++ z rodzin Nedwed i Wija, +
Jadwigę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za domostwo do
Opatrzności Bożej.

W intencji Seniorów naszej Parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
Za ++ Karola Smelik, 2 żony, 3 synów, synową Helenę,
męża Alojzego Kula, jego rodziców, siostrę, ++ całą rodzinę Kulową, Smelikową, + Ks. Stanisława Kuklę, ++
wszystkich Księży, którzy pracowali w naszej Parafii; za
domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00

16.00
17.00

Z okazji 50 rocznicy ślubu Ireny i Rudolfa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
1. Za ++ Helenę, Stanisława Gabzdyl, Bronisławę Wróbel,
Józefa Tomicę, Jana Szajter, ++ ich rodziców.
2. Za + Franciszka Kuś, braci, siostrę; domostwo do
Opatrzności Bożej.
Rudnik: 1. Za Parafian
2. Dziękczynna - z okazji 40 rocznicy ślubu Aureli i Tadeusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej w dalszym życiu.
3. Za + Alojzego Nowak, jego rodziców, rodzeństwo, teściów; za domostwo i rodzinę do Opatrzności Bożej.
Rudnik - Nieszpory
Za ++ rodziców Annę, Wawrzyńca Świerkosz, Alojzję,
Józefa Czakon, ++ siostry i szwagrów; za rodzinę do
Opatrzności Bożej.

11.09.2017 Poniedziałek
8.00

17.00

Za + Helenę Pisarską - od współpracowników Centrum
Handlowego ,, Juwenia „
Za ++ Annę, Kazimierza Szweda, siostry Helenę i Marię,
szwagrów Józefa i Rudolfa, dusze w czyśćcu cierpiące.

12.09.2017 Wtorek Wspomnienie Najświętszego
Imienia Maryi
8.00
17.00

Za + Erwina Lebiodę - od rodziny Topolińskich.
Za ++ Mariana Kocur, rodziców Emilię i Antoniego, teściów Emilię i Gustawa Bijok, szwagierkę Grażynę.

13.09.2017 Środa Wspomnienie Św. Jana
Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
16.00

17.00
19.00

Rudnik: Za ++ rodziców Helenę, Izydora Tomica, Stefanię, Józefa Pieszka, dziadków z obu stron, szwagra Mirosława Golec, ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności
Bożej.
Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę,
+ o. Ottona.
Nabożeństwo Fatimskie

14.09.2017 Czwartek ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA
KRZYŻA ŚW.
17.00

1. Za ++ rodziców Anielę, Rudolfa Węglarzy, męża Henryka Lenartek, jego rodziców Jana i Stefanię, dziadków
Józefa, Joannę Nowak, Jana, Alojzję Węglarzy; domostwo do Opatrzności Bożej.
2. Za ++ Bronisława Mokrzyckiego, brata Teofila, rodziców Annę, Alojzego Gocman, Annę, Alojzego Stoły.
15.09.2017 Piątek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Bolesnej
16.00 Rudnik: W 50 rocznicę urodzin Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie na dalsze
lata oraz opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Emilię, Józefa Pupek,
syna Władysława, wnuków Bronisława i Jana, wnuczkę Janinę, synową Ludmiłę, zięciów Władysława i Franciszka,
dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

INTENCJE
16.09.2017 Sobota Wspomnienie Świętych męczenników
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
8.00

12.00
14.00
17.00
21.00

Za + Helenę Pisarską - od współpracowników Centrum
Handlowego ,, Juwenia „.
Ślub rzym.: Edyta Siekierka - Bogusław Michalik
Ślub rzym.: Martyna Kasper - Grzegorz Jędrzejewski
Za ++ Franciszka Kłósko, jego rodziców i teściów; domostwo do Opatrzności Bożej.
Apel Jasnogórski

17.00

9.30
11.00
13.30
16.30
17.00

Za ++ Marię Kania, syna, synową, wnuka Marcina, Stefanię, Franciszka Gabzdyl, córkę, 2 zięciów i synową;
domostwo do Opatrzności Bożej.
Rudnik: Za ++ Agnieszkę, Franciszka Jarosz, synową
Zdzisławę, Marię Jarosz, 2 mężów, Pawła i Marię Parchański, Bruno i Martę Brachaczek.
Za ++ Annę, Ferdynanda Węglarzy, Mariana Żmudę, ++
z rodziny Gawłowski, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.
Ślub rzym.: Karolina Nagodzińska - Daniel Krupa
Nieszpory
Za ++ Jana, Marię Stoszek, rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron, ++ Józefa, Jadwigę Pala; domostwo do
Opatrzności Bożej.

Za ++ rodziców Marię, Alojzego Ociepka, dziadków, ++
z rodzin Ociepka i Węglarzy, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

24.09.2016 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – Odpust ku
czci Św. Michała Archanioła
7.30

9.30

17.09.2017 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30

11.30

16.30
17.00

Za + Helenę Pisarską - od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej.
Rudnik : Z okazji 18 urodzin Eweliny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej.
1. Za Parafian
2. W intencji Ofiarodawców i Budowniczych Kościoła
3. W intencji Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.
Nieszpory
Za ++ rodziców Szymona i Bronisławę, Mariana, Stanisławę, Leona, Franciszkę, Zygmunta, ++ Księży Franciszka i Stanisława, ++ krewnych i znajomych.

25.09.2017 Poniedziałek Wspomnienie Bł.
Władysława z Gielniowa, prezbitera
8.00
17.00

Za + Helenę Pisarską - od współpracowników Centrum
Handlowego ,,Juwenia „

18.09.2017 Poniedziałek ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA
KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI

26.09.2017 Wtorek

17.00

17.00

8.00

Za + Helenę Pisarską - od współpracowników Centrum
Handlowego ,, Juwenia „.
Za ++ Jana, Karolinę Bijok, syna Józefa, synową Albinę,
córki Zofię i Marię, ++ Emila i Marię Bijok, Jana Kamińskiego, Oliwiera Zbijowskiego, ++ z rodzin Bijok,
Kamiński, dusze w czyśćcu cierpiące.

19.09.2017 Wtorek
8.00

17.00

Za ++ rodziców Emilię, Franciszka Matuszek, Zofię, Stanisława Tymon, rodzeństwo i wszystkich ++ z rodziny.
Za + żonę Marię Szajter w 6 rocznicę śmierci, jej rodziców, teściów, dziadków; domostwo do Opatrzności Bożej.

20.09.2017 Środa Wspomnienie Świętych
męczenników Andrzeja Kim Taegon,
prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
16.00
17.00

Rudnik: Za ++ Janinę Raszka, zięcia Władysława, dusze
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.
Za ++ Elżbietę, Karola Franiok, rodziców z obu stron, ++
z rodziny Domasłowski; domostwo do Opatrzności Bożej.

8.00

16.00

17.00

22.09.2017 Piątek
16.00
17.00
19.00

Rudnik: Za ++ Zofię, Franciszka Machej, ich rodziców,
zięcia Władysława, + Jana Kołatka, ++ pokrewieństwo
z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy z okazji urodzin.
Nabożeństwo Pompejańskie

23.09.2017 Sobota Wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny,
prezbitera
8.00

Za ++ Annę Pilch, syna Kazimierza w rocznicę śmierci,
męża Waleriana, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo
do Opatrzności Bożej.

Rudnik: Do NSPJ, Matki Bożej Różańcowej i Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę dla Czcicieli Różańca świętego i ich rodzin, a dla ++ Członków o Radość Nieba.
Z okazji urodzin Justyny z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.

28.09.2017 Czwartek Wspomnienie Św. Wacława,
męczennika
17.00

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Św. Michała Archanioła, Chórów Anielskich i całego Dworu Niebieskiego o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny,
a dla ++ rodziców i syna Jarosława o Radość Nieba.
2. Za ++ Władysława Żyłę, jego rodziców i teściów, brata
Wincentego, zięciów, szwagrów, szwagierkę; domostwo
do Opatrzności Bożej.

29.09.2017 Piątek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH
ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, GABRIELA I
RAFAŁA
16.00
17.00

Rudnik: Za + męża Zdzisława Werłos w 7 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, ++ z rodzin Werłos, Gabzdyl; domostwo do Opatrzności Bożej.
Msza św. 6 tyg.

30.09.2017
Sobota Wspomnienie św. Hieronima,
prezbitera i doktora Kościoła
8.00

17.00

Za ++ Franciszka Kłósko, jego rodziców i teściów; za domostwo do Opatrzności Bożej.
1. Za ++ Jolantę, Zdzisława, Krystynę, Jana, Ewę, Józefa,
Arkadiusza, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Piotra Czakona - od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej.
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1. Za ++ Antoninę Sztuchlik w 17 rocznicę śmierci, rodziców Emilię i Karola, braci Józefa i Gustawa, jego syna
Tadeusza, + bratową Bronisławę, ++ z rodziny Siekierka.
2. Za ++ Andrzeja Warzechę, teściów Adelajdę i Józefa
Dzierżęga, szwagra Kazimierza, ++ z rodzin Warzecha,
Sitko i Dzierżęga.

Za + Helenę Pisarską - od Wiesławy Pobożnej, Krystyny
Bałoń, Krystyny Hankus
Za ++ Marię Bierską w rocznicę śmierci, męża Karola,
siostrę, ++ z rodziny.

27.09.2017 Środa Wspomnienie Św. Wincentego
a Paulo, prezbitera

21.09.2017 Czwartek ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA,
APOSTOŁA I EWANGELISTY
17.00

13

14

OGŁOSZENIA

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.09. – Wspomnienie Bł. Bronisławy, dziewicy
07.09. – Wspomnienie Św. Melchiora Grodzieckiego,
prezbitera i męczennika
08.09. – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
12.09. – Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
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
21.09. – Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
23.09. – Wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
25.09. – Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa,
prezbitera
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 Pompejańskie
22 września (tj. piątek)
godzina 19.00

Zapraszamy do licznego udziału

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

02. IX. –

W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeństwo do Św. Michała Archanioła, Patrona
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy czwartek od godz. 16.00
– Godzina Święta
Msza św. szkolna - każdy piątek
– godz. 17.00
W III piątek miesiąca po Mszy św.
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem
dziękczynnym za dar kanonizacji Św. Jana
Pawła II.
22 dnia miesiąca - o godz. 19.00 - Nowenna
Pompejańska
I Czwartek – nabożeństwo o powołania kapłańskie, 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 zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej
Maryi Panny
Spowiedź św. – w tygodniu pół godziny
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota – godzinę
przed Mszą św.
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,
w godz. 9.00 – 12.00;
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00
Odwiedziny Chorych w I sobotę
tj. 2 września od godz. 9.00

Rodziny Rolników

08. IX. - Holica - piątek
ul. Dolna 26; ul. Górna 13, 17, 19
ul. Zamkowa 14
15. IX. - Holica - piątek
ul. Górna 29, 31, 23, 18
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NABOŻEŃSTWA

23. IX. - Holica - sobota
ul. Górna 21, 15, 7
ul. Dolna 32, 30
29. IX. - Sośnie - piątek
ul. Sośnie 11, 21, 23, 23 B, 27

Spotkania:
SŁUŻBA LITURGICZNA – termin do ustalenia
MINISTRANCI RUDNIK – termin do ustalenia
MŁODZIEŻ - termin do ustalenia
Wspólnota Różańcowa – I sobota miesiąca
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.
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