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CZAS PIELGRZYMOWANIA

Czas pielgrzymowania
Pielgrzymowanie jest prastarą formą pobożności ściśle związanej z sanktuarium, którego istnienie 

stanowi element konieczny. W tym miejscu należy wyjaśnić, co następuje: „Przez sanktuarium rozumie 
się kościół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą ordynariusza miejscowego – pielgrzymują 
liczni wierni z powodu szczególnej pobożności.” – głosi kanon 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Mówi abp Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki, który 
co roku, tradycyjnie udaje się na pielgrzymkę: „Piel-
grzymka jest przepięknym obrazem Kościoła. Kościół 
jest wspólnotą uczniów Jezusa, którzy idą za nim dro-
gą. Kościół tak był na początku nazywany: >>droga<< 
. O drodze ma pojęcie ktoś, kto nią chodzi. Nie chodzi 
o to, żeby się naczytać i pooglądać obrazki, ale o to, żeby 
się wybrać. I to nie jest droga dla samego chodzenia. To 
jest droga, która ma swój cel, ma swojego przewodnika, 
a jest nim Jezus Chrystus, a my idziemy i słuchamy, kiedy 
nas w drodze uczy. Pielgrzymka stwarza okazję, by po-
słuchać Go dłużej, w większym skupieniu, żeby dać Mu 
trochę czasu, bo go ciągle nie mamy w ciągu roku. Myślę, 
że można te kilka dni dać Jezusowi, żeby miał szansę 
coś ważnego do nas powiedzieć i żeby Go posłuchać. 
Na pielgrzymce jest Eucharystia, okazja do spowiedzi, 
wspólna modlitwa Kościoła, obfitość słowa Jezusowego.”

Najdłuższy szlak pielgrzymkowy na Jasną Górę – 
z Helu – liczy 640 km długości. Pokonują go pielgrzymi 
w ciągu 19 dni. Najliczniejsza pielgrzymka wyrusza 
z Warszawy (kilkanaście tys.) z Krakowa (ok. 8 tys.) 
Warszawska wędruje już ponad 300 razy. Pojawiają 
się też nowe formy pielgrzymowania – rowerowe, 
motocyklowe, konno, a nawet na rolkach.

Są osoby, które chciałyby pójść w drogę pielgrzymią, 
ale z różnych powodów – nie mogą. Mogą natomiast 
w sposób duchowy towarzyszyć pątnikom, wspierając 
ich modlitwami.

Relacje z odbytej w tym roku pielgrzymki do sank-
tuariów Europy Zachodniej przez naszych  parafian 
zamieszcza bieżący numer naszej gazetki. 

Józef

Ludzie wędrowali w starożytności, zwłaszcza 
w średniowieczu i wędrują dziś – w dobie podróży 
kosmicznych. Dlaczego wędrują do miejsc świętych? 
Na pewno nie z nudów i samej tylko ciekawości. Czę-
sto pielgrzymi po zakończeniu wędrówki, po dojściu 
do celu – zmęczeni wędrowaniem przez 10 i więcej 
dni (30 km dziennie) – tęsknią i już planują odbycie 
przyszłorocznej pielgrzymki. 

Prawdziwy pielgrzym wyruszając w drogę, nie 
porzuca lekkomyślnie świata lecz otwiera się na świat 
i ludzi, co na pewno łączy się z rezygnacją z codziennych 
udogodnień i nawyków. Pielgrzymowanie to dobrowol-
na zgoda na bezcenne dla naszego życia duchowego 
doświadczenia: pokorę, prawdę i zaufanie. Łączy się 
zawsze z pewnym umartwianiem i wyrzeczeniem, ale 
wartością jest to, że nad tym umartwieniem pielgrzym 
umie panować.

Pielgrzymka jest spotkaniem z Bogiem, przeżyciem 
Jego obecności i adoracją. Modlitwa pielgrzymów to 
adoracja i uwielbienie Pana za Jego dobroć, dziękczy-
nienie za łaski otrzymane, wypełnienie przyrzeczeń, do 
których się zobowiązali, jest też prośbą o przebaczenie 
i o potrzebne w życiu łaski. 

Pielgrzym udający się do sanktuarium nie idzie 
sam, bo idzie z nim Chrystus tak, jak przyłączył się do 
uczniów po zmartwychwstaniu w drodze do Emaus. 
Pielgrzym podąża we wspólnocie pątników – braci 
i sióstr, których łączy ten sam cel. Jest w łączności 
z przyrodą, którą idąc podziwia i czuje się zobowiązany 
do jej poszanowania.

Na pytanie uczniów: „Pokaż nam drogę” – Pan Jezus 
odpowiedział: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem; kto 
za mną idzie, nie chodzi w ciemności.”
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„ŚWIĘTA MILCZENIA” Z RUE DU BAC

„Święta Milczenia” z Rue du Bac
królobójstwo, barbarzyńskie prześlado-
wania duchownych, ludobójstwo tysięcy 
niewinnych ludzi, w tym utopienie we 
krwi powstania wiernych Kościołowi 
i królowi Wandejczyków, likwidacja 
i grabież zakonów, zdewastowanie lub 
zburzenie wielu kościołów, nie wyłącza-
jąc najcenniejszych zabytków. Wszystko 
w imię stworzenia nowego oświeconego 
człowieka – bezgranicznie oddane-
go państwu, odrzucającego Dekalog 
i Ewangelię. Uspokojenie rewolucyjnej 
wrzawy i porozumienie z Kościołem 
przez cesarza Napoleona Bonapartego 
było tylko pozorne i chwilowe, a skoń-
czyło się uwięzieniem Ojca Świętego 
Piusa VII. I choć papież przebaczył 
swoim prześladowcom, nie zdobyli 
się nigdy na ten akt wobec papiestwa 
ideowi spadkobiercy francuskich re-
wolucjonistów – liberałowie, demokra-
ci, radykałowie, czy masoni. Dla nich 
wszystkich Kościół katolicki był i jest 

największym wrogiem. W XIX wieku, Francja wciąż 
pozostawała pogrążona w zamęcie duchowym spo-
wodowanym „wielką” rewolucją. Ale Maryja czuwała.

„Postaraj się o wybicie medalika…”
W sobotę przed pierwszą niedzielą adwentu, 27 li-

stopada 1830 roku, Matka Boża ponownie objawiła 
się Katarzynie Labouré. Stała w białej, czerwonawo 
połyskującej szacie, w welonie spadającym aż do stóp, 
a pod nogami miała kulę ziemską. W rękach trzymała 
drugą kulę ziemską – symbol wszechświata. Na pal-
cach Maryi nagle zjawiły się kosztowne pierścienie 
wysadzane drogimi kamieniami, z których wychodziły 
na wszystkie strony jasne promienie. Do zachwyconej 
tym widokiem nowicjuszki, Najświętsza Panna rzekła: 
„Promienie, które widzisz spływające z mych dłoni, są 
symbolem łask, jakie zlewam na tych, którzy Mnie o nie 
proszą”. Katarzyna zrozumiała jak hojna jest Maryja dla 
tych, którzy się do Niej uciekają i ile łask wyświadcza 
tym wszystkim, którzy Jej wzywają. Następnie otoczył 
Najświętszą Pannę, pas, na którym znajdował się napis 
złotymi literami: „O Maryjo bez grzechu poczęta, 
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. 
Wtedy Matka Boża zwróciła się do nowicjuszki: „Posta-
raj się o wybicie medalika według tego wzoru: wszyscy, 
którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególnie 
jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we Mnie ufają, 
wieloma łaskami obdarzę”. Na drugiej stronie medalika 
Katarzyna ujrzała literę M z wyrastającym ze środka 
krzyżem, a poniżej monogramu Najświętszej Maryi 
Panny – Serce Jezusa otoczone cierniową koroną i Serce 
Maryi przeszyte mieczem.

O wpół do dwunastej w nocy, 18 lipca 
1830 roku, w wigilię święta założyciela 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – św. 
Wincentego á Paulo, w paryskim domu 
macierzystym przy Rue du Bac, nowi-
cjuszkę Katarzynę Labouré obudził głos 
około pięcioletniego dziecka w bieli, 
które zaprowadziło ją do kaplicy. Klę-
cząc w prezbiterium, Katarzyna usłysza-
ła szelest jedwabnej sukni i zobaczyła 
Najświętszą Pannę siedzącą w fotelu 
księdza Dyrektora. Maryja powiedziała 
młodej siostrze, że Bóg powierzy jej trud-
ną misję do spełnienia. Zapowiedziała 
też nieszczęścia, które miały dotknąć 
Francję w najbliższym i późniejszym 
czasie. Mówiła o mordowaniu kapła-
nów, wzgardzeniu krzyża, morzu krwi, 
płynącym ulicami francuskiej stolicy. 
Wspomniała o „wywróceniu” tronu, co 
nastąpiło zaledwie dziesięć dni później, 
kiedy to tzw. rewolucja lipcowa zmusiła 
do abdykacji króla Francji Karola X Bur-
bona oraz przewidziała śmierć arcybiskupa Paryża, 
którym okazał się ksiądz Georges Darboy, wzięty za 
zakładnika przez komunardów i zamordowany po 
upadku Komuny Paryskiej w maju 1871 roku. „Lecz 
przychodźcie do stóp ołtarza. Tam łaski spłyną na wszyst-
kich...” – powiedziała na koniec.

„Francjo… co zrobiłaś ze swoim chrztem?”
Objawienia Maryi często miały miejsce przed szcze-

gólnie trudnymi dla chrześcijan czasami, przede wszyst-
kim różnymi rewolucyjnymi zamętami, które zawsze 
zwracały się przeciw Kościołowi i jego wiernym. Mat-
ka Boża przychodziła wtedy z ostrzeżeniem, prośbą 
o nawrócenie, ale i ze wsparciem oraz zapewnieniem 
o swojej niezawodnej pomocy. Tak było w 1846 roku 
we Francji, w La Salette przed Wiosną Ludów; w 1858 
roku w Lourdes przed zniesieniem Państwa Kościelnego 
w okresie jednoczenia Włoch, czy potem w 1917 roku 
w portugalskiej Fatimie, przed rewolucją bolszewicką 
w Rosji.

Francja, choć najstarsza córa Kościoła, miała już 
w XIX wieku na swoim sumieniu największe zbrod-
nie przeciw chrześcijańskiej wspólnocie. Rewolucja 
francuska 1789 roku, powszechnie nazywana „wiel-
ką”, skutecznie podważyła czy wręcz obaliła podsta-
wy cywilizacji łacińskiej, która od wieków średnich 
ukształtowała Europę. Rewolucyjny „postęp” niszczył 
chrześcijański ład i uderzał w katolików, duchownych, 
którzy odważnie trwając przy Chrystusie tysiącami od-
dawali życie za wiarę. „Wielkość” zbrodniczej rewolucji 
francuskiej przejawia się jedynie w ogromie jej ofiar 
i zbrodni. Krwawe żniwo rewolucjonistów jest znane: 
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„ŚWIĘTA MILCZENIA” Z RUE DU BAC

Na szyjach komunardów
Wykonanie polecenia Matki Bożej nie było łatwe dla 

młodej szarytki. O wizjach powiedziała tylko swojemu 
spowiednikowi ks. Aladelowi, który poinformował 
o nich arcybiskupa Paryża księdza Hyacinthe-Louisa de 
Quelena. Pierwsze półtora tysiąca Cudownych Medali-
ków wybito w czerwcu 1832 roku. W ciągu następnych 
dziesięciu lat było ich już od 80 do 100 milionów. Od 
razu z całego świata zaczęły napływać świadectwa 
o łaskach jakie spłynęły na tych, którzy zaczęli go nosić, 
np. w czasie epidemii cholery szalejącej w 1832 roku. 
Jednym z najgłośniejszych nawróceń wyproszonych za 
pośrednictwem Cudownego Medalika było przyjęcie 
w 1842 roku chrztu przez bogatego strasburskiego 
Żyda Alfonsa Ratisbonne’a, który pięć lat później zo-
stał jezuitą i razem ze swoim bratem założył w Ziemi 
Świętej, Zgromadzenie Najświętszej Dziewicy Syjońskiej, 
zajmujące się pracą apostolską wśród Żydów. Słowa 
z Medalika „O Maryjo bez grzechu poczęta” potwierdza-
ją prawdę o Niepokalanym Poczęciu, którego dogmat 
papież ogłosił 24 lata później. 

Katarzyna, po złożeniu zakonnych ślubów w 1831 
roku, pozostała anonimowa, oprócz jej spowiednika, 
o powierzonej jej misji nie wiedział nikt. Po objawie-
niach przez 46 lat opiekowała się starszymi ludźmi 
w przytułku d’Enghien w Reuilly pod Paryżem. W cza-
sie kolejnej bezbożnej rewolucji – Komuny Paryskiej 
w 1871 roku, razem z innymi szarytkami, bez lęku 
wychodziła do rozwydrzonych, pĳanych komunardów 
bezczeszczących paryskie kościoły oraz mordujących 

księży i zawieszała im na szyjach Cudowne Medaliki. 
Była za to wyzywana, przesłuchiwana i zmuszana do 
składania zeznań przed trybunałem rewolucyjnym. 
Potem, gdy komunardzi byli sądzeni przez państwo, 
przychodziła z Cudownymi Medalikami do skazanych 
na śmierć. 

Niepokalana zwycięży
Święta szarytka zmarła w 1876 roku, kilka miesięcy 

wcześniej zwierzyła się ze swojej tajemnicy siostrze 
przełożonej, gdyż chciała wypełnić polecenie Maryi 
o wykonaniu rzeźby Niepokalanej w takiej postaci, 
w jakiej ukazała się w kaplicy przy Rue du Bac. W 1947 
roku została kanonizowana przez Piusa XII, który 
nazwał ją wtedy „Świętą Milczenia”. Jej niezniszczalne 
ciało spoczywa w relikwiarzu w kaplicy Objawień. 

Święto Cudownego Medalika ustanowił, w 1894 
roku, papież Leon XIII i wyznaczył jego obchody na 
dzień 27 listopada. Cudowny Medalik jest dziś, poza 
różańcem i szkaplerzem, jednym z najważniejszych sa-
kramentaliów Kościoła katolickiego. Maryjne objawienia 
przy Rue du Bac miały duży wpływ na o. Maksymiliana 
Marię Kolbego i założenie Rycerstwa Niepokalanej. 
Rozdawał on Cudowny Medalik wszystkim i wszędzie, 
a nazywał go „kulką Niepokalanej”, za pomocą której 
możemy zwyciężyć szatana. „Dołóżmy wszelkich sił, by 
Niepokalana przez swój medalik zdobyła świat”. Powta-
rzał także, że „dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, 
że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża 
piekielnego”. 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Naszemu czcigodnemu Pasterzowi, Proboszczowi,  

Ks. Kanonikowi Andrzejowi  
– obchodzącemu we wrześniu swoje Urodziny, życzymy,  

by dolegliwości jakich ostatnio doświadczył, szybko ustąpiły.  

Życzymy nowych Mocy Bożych w prowadzeniu nas do Boga  

oraz darów Ducha Świętego w obfitości.  

Życzymy opieki i wstawiennictwa Królowej Różańca Świętego, 

 której wielkim czcicielem jest Ksiądz Andrzej.  

Życzymy orędownictwa u Boga świętych Patronów. 

Redakcja Anioła Kończyckiego

i Apostolaty Margaretki
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WZMOCNIENI DUCHOWO – WSPOMNIENIA Z PIELGRZYMKI DO FATIMY

Nasze wspólne pielgrzymowania pod opieką ducho-
wą księdza wikariusza Michała Bogacza oraz księdza 
proboszcza Marka Wróbla rozpoczęło się Euchary-
stią 21.06.2019 r. o godz.9.00 w kościele św. Barbary 
w Czechowicach Dziedzicach. Następnie udajemy się 
do autokaru, aby wyruszyć w daleką podróż do celu 
jakim była Fatima. Każdego dnia uczestniczymy we Mszy 
św., zanosząc powierzone nam intencje, odmawiamy 
różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego, odkrywamy  
piękne miejsca Europy. 

W niedzielny poranek, poprzez krętą wąską drogę 
dojeżdżamy do La Salette – sanktuarium ciszy, spo-
koju, mieszczącego się na szczytach francuskich Alp, 
na wysokości 1800 metrów. Nasze oczy napawają się 
pięknem tego miejsca. To wyjątkowe miejsce, gdzie 

człowiek czuje się rzeczywiście bliżej Boga. Tam spo-
tykamy się z polskim księdzem, który opowiada nam 
historię sanktuarium związaną z objawieniem Matki 
Bożej, jeden jedyny raz, 19.09.1846 r. dwojgu pastusz-
kom: 15-letniej Melanii i 11-letniemu Maksymowi. Na 
miejscu objawienia wytrysnęło źródło, które płynie 
do dnia dzisiejszego. W tym miejscu na zakończenie 
uczestniczymy w procesji z figurą Matki Bożej Płaczącej.

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki było Lourdes. 
Po drodze zwiedzamy piękne, średniowieczne miastecz-
ko Carcasonne. Wieczorem tego dnia witamy Lourdes, 
znane jako jeden z największych na świecie ośrodków 
kultu maryjnego. To tutaj 11 lutego 1858 r. przy jaskini 
Massabielle, 14-letniej Bernadecie Soubirous objawiła 
się Matka Boża, przedstawiając się jej w miejscowym 
dialekcie: «Jestem Niepokalane Poczęcie». Dziewczyna 
była świadkiem 18 objawień. W 1874 w tym miejscu 
ustawiono statuę Matki Bożej z Lourdes, następnie 
neogotycką bazylikę. Bazylika górna to Bazylika Nie-
pokalanego Poczęcia, dolna to Bazylika Różańcowa, 
a przed nią znajduje się Plac Różańcowy, po którym 

odbywają się procesje. Codziennie o godz. 16.30 wy-
rusza spod Groty procesja eucharystyczna. Najbardziej 
liczna w procesji jest rzesza ubranych na biało pielę-
gniarek oraz na niebiesko wolontariuszy, otaczających 
z miłością osoby chore. Rocznie w zorganizowanych 
grupach przybywa tu ok. 100 tys. chorych, którymi 
opiekują się wolontariusze z całego świata. Dla licznie 
przybywających pielgrzymów wybudowano tu także 
podziemną, w kształcie odwróconej łodzi – Bazylikę św. 
Piusa, która pomieści ponad 25 tysięcy wiernych oraz 
najmłodszy z ośrodków kultu – kościół św. Bernadetty. 
Powyżej Bazyliki na zboczach wzgórza wytyczono Drogę 
Krzyżową o dł. ok 1600 m. Cechą charakterystyczną 
Sanktuarium Maryjnego w Lourdes jest woda, która 
pojawiła się po objawieniach we wspomnianej wyżej 
grocie. Od tego czasu tysiące wiernych przybywa do 
Lourdes w celu obmycia się święta wodą. Jak podają 
różne źródła, zanotowano już ponad 6000 przypad-
ków uzdrowień po obmyciu się wodą ze świętego 
źródła. Przeżywamy cudowne chwile dotykając groty, 
ociekającej źródlaną wodą, zanurzając się w świętym 
źródle a także uczestnicząc wczesnym rankiem w tym 
miejscu we Mszy św.

W kolejnych dniach umocnieni na duchu i ciele 
przekraczamy granice Hiszpanii. Jedziemy do słynnego 
na cały świat miasta – Santiago de Compostela. Tu 
zwiedzamy katedrę, jedną z najważniejszych świątyń 
pielgrzymkowych, miejsce docelowe drogi świętego 
Jakuba, jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa 
Chrystusa. To jedno z największych dzieł architektu-
ry romańskiej w Hiszpanii i jedna z najważniejszych 
świątyń w średniowieczu. Znajduje się w niej sarkofag 
z ciałem św. Jakuba, do którego przytula się każdy 
z pielgrzymów. Po Jerozolimie i Rzymie, Santiago de 

Wzmocnieni duchowo – wspomnienia  
z pielgrzymki do Fatimy
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WZMOCNIENI DUCHOWO – WSPOMNIENIA Z PIELGRZYMKI DO FATIMY

Compostela jest najstarszym najważniejszym miejscem 
pielgrzymkowym chrześcijan.

W siódmym dniu  przyjeżdżamy do celu naszej 
pielgrzymki – Fatimy jednego z głównych ośrodków 
kultu maryjnego. To tu, w 1917 roku Matka Boża uka-
zała się trójce dzieci, pastuszkom: Łucji, Franciszkowi 
i Hiacyncie. To właśnie ich postacie witają nas przy 
wjeździe do Fatimy. Po zakwaterowaniu w hotelu uda-
jemy się na miejsce objawień. W miejscu, w którym 
kiedyś stał dąb, na którym ukazała się Matka Boża 
ustawiona jest kolumna, na której umieszczona jest 
pod pancerną szybą figura Matki Najświętszej. Obok 
na tablicy widnieje napis w kilku językach, w tym po 
polsku: Tutaj objawiła się Matka Boża. Po lewej stronie 
Kaplicy Objawień znajduje się spalarnia świec, gdzie 
wrzucane są ofiarowane świece – wotywne, dziękczyn-
ne, z rozmaitymi prośbami. Po przeciwległej stronie 
Bazyliki Różańcowej, znajduje się zbudowana w latach 
2004–2007, z ofiar pielgrzymów, okrągła bazylika 
Trójcy Przenajświętszej. Jest czwartym, wśród naj-
większych kościołów świata – ma około 9000 miejsc 
dla wiernych. W podziemiach Bazyliki znajduje się 
kilka kaplic, w tym Kaplica Pojednania. Do wnętrza 
Bazyliki prowadzi 12 drzwi wejściowych, każde z drzwi 
poświęcone są jednemu z 12 Apostołów. Wokół Ba-
zyliki stoją trzy pomniki papieży: Piusa XII, Pawła VI 
i Jana Pawła II. Jego pomnik ustawiono pod wielkim 
krzyżem, w postawie klęczącej, z twarzą skierowaną 
ku Kaplicy Objawień i Bazyliki Różańcowej. Na uwagę 
zasługuje także pomnik zbudowany z fragmentów 
muru berlińskiego. Aby dopełnić pokutnego charakteru 
pielgrzymki w Fatimie, odprawiamy Drogę Krzyżową. 
Odwiedzamy także oddaloną od Sanktuarium o 2 km  
wioskę Aljustrel, w której mieszkały dzieci, którym 13 
maja 1917 po raz pierwszy objawiła się Matka Boża. 
Zwiedzamy tam domy pastuszków. W tym miejscu pra-
wie wszystko jest tak, jak za czasów objawień. Wioskę 
otaczają przepiękne gaje oliwne. Można tu odnaleźć 
prawdziwy spokój i ciszę. Wieczorem uczestniczymy 
w nabożeństwie różańcowym, które codziennie jest tu 
odprawiane o godz. 21.30, gdy śpiewa się refren: Ave, 
Ave, Ave Maryja, wszyscy wierni podnoszą lampiony 
ku niebu. Fragment różańca odmawiany jest również 
w języku polskim. Po różańcu w procesji na Placu 

Piusa XII,  bierze udział figura Matki Bożej Fatimskiej, 
pięknie podświetlona, niesiona przez 4 mężczyzn. I tu 
doznaliśmy wspaniałego zaszczytu, ponieważ w tej 
czwórce znaleźli się mężczyźni z naszej parafii.

W czasie trzydniowego pobytu w Portugalii zwie-
dzamy Lizbonę. Spacerujemy przepięknymi uliczkami 
miasta, docieramy do kościoła św. Antoniego. Nawie-
dzamy kryptę narodzenia św. Antoniego mieszczącą się 
pod prezbiterium. Udajemy się do katedry lizbońskiej, 
gdzie oddajemy pokłon św. Antoniemu przy chrzcielni-
cy, w której przyjął sakrament chrztu świętego. Potem 
jedziemy na Cabo da Roca – najbardziej wysunięty na 
zachód przylądek kontynentu europejskiego. Nawie-
dzamy również miasteczko Batalha (miejsce pochówku 
2 królów portugalskich), tu zwiedzamy wspaniały, 
monumentalny klasztor, zbudowany jako dziękczynne 
wotum za zwycięstwo Portugalczyków nad Hiszpana-
mi. Z Batalha podążamy do miasteczka Nazare. Jest to 
stare miasto rybackie nad Oceanem Atlantyckim oraz 
kurort wodny.

W kolejnych dniach wracamy do Hiszpanii, zwie-
dzamy niezwykle urokliwe miasteczko Toledo oraz 
stolicę Hiszpanii– Madryt. Saragossa to kolejne miasto 
na naszym pielgrzymkowym szlaku. Naszym celem 
było pokłonienie się Matce Bożej na Kolumnie. Stoi tu 
przepiękna bazylika o czterech wieżach i jedenastu ko-
pułach Nuestra Senora del Pilar, czyli Najświętszej Marii 
Panny na Słupie, patronki Hiszpanii, która upamiętnia 
ukazanie się Matki Bożej na kolumnie wzniesionej na 
cześć św. Jakuba. To miejsce pierwszych w historii 
chrześcijaństwa objawień Matki Bożej.

W dwunastym dniu pielgrzymowania udajemy się na 
Costa Brava zwiedzając przepiękną Barcelonę, stolicę 
Katalonii, gdzie m.in. nawiedzamy katedrę św. Eulalii, 
podziwiamy Sagrada Familia z zewnątrz, spacerujemy 
słynnym deptakiem La Ramba. Około 40 km od Barce-
lony znajduje się masyw górski Pirenejów Montserrat 
tzw. ”postrzępiona lub przepiłowana góra”. Na zboczach 
tego masywu znajduje się klasztor benedyktynów 
i najświętsze miejsce Katalończyków – sanktuarium 
Czarnej Madonny z Montserrat zwanej tutaj „Czar-
nulką”. Jej figura umieszczona w bazylice wysoko nad 
ołtarzem, przyciąga rzesze pielgrzymów. Każdy z nas 
mógł dotknąć trzymanego w Jej dłoni jabłka obfitości. 
Z Hiszpanii udajemy się do Francji zwiedzając Niceę 
i stamtąd wracamy do Polski.

 W ciągu piętnastu dni pielgrzymowania przemie-
rzyliśmy ponad osiem tysięcy kilometrów jadąc przez 
Słowację, Austrię, Włochy, Francję, Hiszpanię, Portugalię. 
Na trasie naszej pielgrzymki znalazły się największe 
sanktuaria maryjne Europy oraz mniej znane, choć 
urzekające swoim wyglądem i atmosferą miasta i miej-
scowości. Pielgrzymka dostarczyła nam wiele przeżyć 
duchowych, dużo wrażeń estetycznych, wzruszeń, 
a przede wszystkim był to także czas wielkiej życzli-
wości ludzkiej, której doświadczyliśmy wielokrotnie 
w kontakcie  z uczestnikami. Po przyjeździe do domu 
czujemy głęboką radość w sercu, duchową przemianę 
i umocnienie wiary.

Teresa
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GDY ZAPUKAJĄ ŚWIADKOWIE JEHOWY

Wiosna Kościoła w Chorwacji!
Kilka ostatnich dni spędziłem w Chorwacji i mu-

szę przyznać, że widziałem tam obrazy, których nie 
uświadczyłbym w krajach zachodnich: świątynie ka-
tolickie pełne młodych osób; rzesze ludzi przystę-
pujących do Komunii, ale wcześniej do spowiedzi; 
adorację Najświętszego Sakramentu, która wypełniła 
wielką bazylikę w stolicy. Rozmawiałem z młodymi 
Chorwatami, którzy wrócili z emigracji w Szwajcarii, 
ponieważ - mimo panującego tam dobrobytu - czuli, 
jakby znajdowali się na duchowej pustyni. Dopiero po 
powrocie do ojczyzny poczuli się szczęśliwi. 

Chorwacki dziennikarz, redaktor portalu bitno.net 
Goran Andrijanić mówi, że jego kraj przeżywa dziś 
wiosnę Kościoła. Opowiada, że wciąż powstają nowe, 
dynamicznie rozwijające się wspólnoty, duszpasterstwa 
i ruchy katolickie, gdzie prowadzona jest formacja 
duchowa, np. Bozja Pobjeda (Boże Zwycięstwo) czy 
Srce Isusovo (Serce Jezusa) w Zagrzebiu. W centrum 
stolicy jezuici wprowadzili niedawno w dni pracujące 
Msze w południe i okazało się, że kościół jest pełen, 
ponieważ ludzie w przerwie obiadowej, zamiast na 
lunch, idą na Eucharystię. Niemal wszystkie zakony 
(jezuici, dominikanie, paulini czy salezjanie) notują 
wzrost powołań. Wiele osób nawraca się w Medżugorje 
- chorwackiej enklawie na terytorium Bośni. 

Alan Hrzica, chorwacki celebryta, jeden z najpopu-
larniejszych piosenkarzy rockowych w kraju, w mło-
dości uprawiał boks, grał w piłkę nożną w drużynie 
juniorów, ale ostatecznie wybrał karierę muzyczną. 
Od momentu nawrócenia postanowił poświęcić się 
ewangelizacji poprzez muzykę. W jednym z wywiadów 
powiedział: „Mam okazję oglądać piękną, młodą Chor-
wację, pełną nadziei i zaufania, widzę młodych ludzi, 
którzy powoli dojrzewają, a ich serca przepełnia miłość 
do Boga i Ojczyzny. Myślę, że to wszystko to dopiero 
początek i że Bóg robi coś poważnego z tym ludem, 
ponieważ tak wiele pięknych rzeczy dzieje się wokół 
nas, pomimo trudności gospodarczych, politycznych 
i ekonomicznych. To tak, jakby duch Chorwacji powoli 
się odnawiał i to odnawiał w Bogu”. 

Chorwacki katolicyzm ma bogatą spuściznę, do któ-
rej może się odwoływać. Jest tam pobożność Maryjna 
z Vesprica i Mariji Bistricy, kult Eucharystyczny z Lud-
bregu, męstwo Nikoli Tavelicia, duchowość Leopolda 
Mandicia, myśl Josipa Strossmayera czy niezłomność 
Alojza Stepinaca. To intelektualne i duchowe dziedzic-
two ma dziś swoich kontynuatorów. 

Hvala, Hrvatska! Grzegorz Góry
(„wPolityce.pl”, 8 kwietnia 2019)

GDY ZAPUKAJĄ ŚWIADKOWIE JEHOWY
Może najpierw kilka słów o tym, czego robić nie 

wolno. Trzaskanie drzwiami, wyzwiska, pogrzebacze... 
to nie są środki, którymi posługiwał się Jezus. Co więcej 
na mocy sakramentu bierzmowania jestem zobowiązany 
do obrony swojej wiary argumentami biblijnymi czy 
też postawą prawdziwie chrześcijańską. 

Tak więc unikajmy rozwiązań prymitywnych i wul-
garnych. Pamiętajmy, iż każdego człowieka mamy 
kochać. Chrystus nie umarł nie tylko za katolików, lecz 
za wszystkich ludzi. 

Nie polecam również dyskusji, trzeba być napraw-
dę obeznanym z Biblią i jehowickimi manewrami, by 
móc prowadzić dyskusję. Cóż więc robić? Wygnać nie, 
rozmawiać nie, no to co, siąść i patrzeć? - zapyta ktoś.

Jest o wiele lepszy sposób, przez który można przy-
czynić się do nawrócenia zbłąkanego świadka Jehowy. 
Gdy przyjdą do nas świadkowie zaproponujmy im 
modlitwę „Ojcze nasz” oraz „Pozdrowienie Anielskie”, 
które Archanioł Gabriel wypowiedział Maryi. Podczas 
kilkuset dyskusji nie zdarzyło mi się, by którykolwiek 
ukląkł do tej modlitwy. Ważne jest, byśmy do tej modli-
twy uklękli i odmawiali ją na głos. Nie dajmy się tylko 
sprowadzić na inne tematy, a z pewnością świadkowie 
na takowe będą chcieli skierować dyskusję, byleby 

tylko nie pomodlić się z nami. Co się dzieje wówczas 
w sercu świadka? Być może pojawiają mu się pierwsze 
wątpliwości. Może zapyta się: Dlaczego właściwie nie 
modlę się modlitwą, która jest w Biblii? Dlaczego do 
modlitwy nie chcę uklęknąć?

Drugi sposób polega na tym, byśmy świadkowi 
Jehowy dali odtrutkę na truciznę, którą roznoszą po 
domach. Wręczmy im jakąś katolicką publikację, ulotkę... 
Może wezmą, zaczną czytać, może otworzą się im oczy.

Opracowano na podstawie wypowiedzi  
Andrzeja Wronka ze Stowarzyszenia EFFATHA  

im. Św. Andrzeja Boboli i Św. Maksymiljana Kolbe 
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PIELGRZYMKA

Program Pielgrzymki:
Dzień 1 POLSKA – LUDBREG

wyjazd z Polski;  
22:30 (Bielsko-B, Makro), 23:00 Skoczów

Przejazd przez Słowację, Węgry do Chorwacji.
Dzień 2 LUDBREG – MEDJUGORJE

• Ludbreg – Nawiedzenie Sanktuarium Najświęt-
szej Krwi Chrystusa,

• Przejazd do Medjugorja.
• Zakwaterowanie, Kolacja i nocleg w Medjugorju.

Dzień 3–7 MEDJUGORJE
• w tych dniach będziemy uczestniczyć w uro-

czystościach, modlitwach i rozważaniach oraz 
zwiedzać miejsca związane z Objawieniami 
M. B. – Królowej Pokoju:

• codzienne uczestniczenie w nabożeństwie  
wieczornym w Medziugorju;  
17:00 – Różaniec Św, 18:00 – Msza Św.,  
Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,

• Adoracja Najświętszego Sakramentu
• 13:00 – Msza Św. w j. polskim,

• w piątki – adoracja Krzyża,
• wyjście na Górę Objawień – Różaniec,
• wspólne wyjście na Kriżevac – Droga Krzyżowa,
• spotkanie we Wspólnocie Cenacolo*,
• spotkanie, z którymś z ojców franciszkanów*,

* spotkania są uwarunkowane obecnością w/w osób 
w Medziugorju.

Kolacja i nocleg w Medjugorju.
Dzień 8 MEDJUGORJE – MAKARSKA – VEPRIC     

    (Lourdes)
• śniadanie, pożegnanie z Medjugorjem,
• wyjazd na Makarską Rivierę – wizyta Chorwac-

kim Lourdes (Vepric) – Msza Św.
• odpoczynek nad morzem – czas wolny,  

plażowanie lub/i rejs Statkiem na wyspę Brać 
(Fish Picnic fakultatywnie=25 euro/os)

• w godz. popołudniowych wyjazd w kierunku 
kraju

Dzień 9 CHORWACJA – POLSKA
• przyjazd do Polski w godz. przedpołudniowych

TERMIN: 14 – 22.10.2019
Świadczenia:

 ԟ przejazdy autokarem LUX (klimatyzacja, video, 
wc, barek)

 ԟ noclegi w hotelach*** (pokoje 2 lub 3-osobowe 
z łazienkami)

 ԟ śniadania i obiadokolacje w miejscach noclegów
 ԟ pilot na trasie
 ԟ ubezpieczenie KL+NW

CENA: 599 PLN+199 € (min 45 uczestników!!!)
Cena: 599 zł + 215€; 37–44 uczest.,  
Cena: 599 zł + 235€; 27–36 uczest.,

Uwagi: 35€ + 7€ /Msze Św/ = 42 €/os  
            (Obligatoryjnie!!! w Autokarze)

 ԟ tj. 35€; bilety wstępu, opłaty turystyczne BiH  
i Chorwacja, klimatyczne, tax-y, Check-point-y, lokalni 
przewodnicy, itp.+ 7€ /30 Mszy Św./

 ԟ Program ma charakter ramowy, kolejność może 
ulec zmianie.

*Medjugorie, ... radio lub telefon z radiem z zakresem fal UKF na częstotliwości 92,7 MHz

Zgłoszenia przejmuje: Ks. Proboszcz-Andrzej Wieliczka, tel. 33/ 856 93 10 (Kończyce Wielkie),

 Pielgrzymka jest czasem zwiedzania, radości i modlitwy, a zarazem to czas zbliżania się do Boga i drugiego człowieka.
Niech czyste sumienie pozwoli każdego dnia przyjmować Komunię Św.

„Przechodzić przez świat jak pielgrzym, który myśl swoją ciągle kieruje do celu – do Boga”

* * * www.PielgrzymkiDoMiejscSwietych.com * * *

Chorwacja – Republika Chorwacji – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim 
i graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Od południowego 
zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. Od 1 lipca 2013 należy do Unii Europejskiej jako 28 członek wspólnoty. Tym razem wyruszamy 
z różnymi intencjami; prośbami i podziękowaniami do Matki Bożej Królowej Pokoju, a przy okazji do innych ważnych sanktuariów Chorwacji, 
które to w sposób namacalny utwierdzają nas i pogłębią nasza wiarę, nadzieję i miłość…!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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BÓG WŚRÓD SWEGO LUDU

Bóg wśród swego ludu
Była niedziela, 12 października 2008 roku. W kościele pw. św. Antoniego w Sokółce celebro-

wano Mszę Świętą. Podczas rozdzielania Komunii Świętej jednemu z księży upadł Komunikant. 
Kapłan nie zaważył tego. Zwróciła mu na to uwagę jedna z klęczących kobiet. Trzydziestoletni 
wikary struchlał. Nigdy mu się to jeszcze nie zdarzyło. Z czcią podniósł Komunikant i uznając, 
że jest zabrudzony, włożył go do vasculum – małego srebrnego naczyńka z wodą, używanego 
przez kapłanów do obmywania palców po udzieleniu Komunii Świętej.

nakulum. Z upływem czasu Komunikant ,,wtopił się” 
w korporał, a brunatnoczerwony „skrzep” zaschnął i nic 
nowego już się z nim nie działo. Uznano, że nadszedł 
czas, by podjąć kolejne działania. 

Umierające serce
Na początku stycznia 2009 roku o badanie i eks-

pertyzę poproszono światowej sławy naukowców, 
patomorfologów z Uniwersytetu  Medycznego w Bia-
łymstoku: prof. dr hab. med. Marię Elżbietę Sobaniec-
-Łotowską i prof. dr hab. med. Stanisława Sulkowskiego. 
Naukowcy zbadali pobraną z Hostii próbkę i zgodnie 
orzekli, że to, co zobaczyli pod mikroskopami nie 
było żadnym skrzepem, żadną krwią, ale stanowiło 
w całości... tkankę mięśnia sercowego. Profesorowie 
z UMB podkreślali, że w przypadku badanego przez 
nich fragmentu Komunikantu w maleńkiej ilości po-
branego materiału można było znaleźć bardzo wiele 
charakterystycznych pod względem morfologicznym 
wykładników wskazujących na tkankę mięśnia sercowe-
go. I co równie niezwykłe – mięśnia w fazie agonalnej! 
Co więcej- fragmenty budującego Hostię opłatka były 
tak ściśle spojone z włóknami tkanki, jakby fragment 
,,chleba” nagle przekształcił się w ,,ciało”. W podsu-
mowaniu przeprowadzonej ekspertyzy, w protokole 
złożonym do kurii archidiecezjalnej prof. Sobaniec-
-Łotowska i prof. Sulkowski – zachowując daleko po-
suniętą ostrożność – napisali: ,,Przysłany do oceny 
materialnej (...) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, 
a przynajmniej ze wszystkich tkanek żywych organizmu 
najbardziej ją przypomina.” Stwierdzenie to znalazło 
się w wydanym 14 października 2009 r. ,,Komunikacie 
Kurii Metropolitalnej Białostockiej w sprawie zjawisk 
eucharystycznych w Sokółce.”

(Artykuł autorstwa Henryka Bejdy  
umieszczony w czasopiśmie ChiT nr 36/2019r.)

Hostia w sejfie
Kiedy Msza Święta dobiegła końca, siostra 

Julia, zakrystianka (...) zabrała vasculum 
z leżącą w wodzie Hostią. Siostra przeniosła 
je do zakrystii, przelała zawartość vasculum 
do innego naczynia i zamknęła je w sejfie, 
w którym przechowywane były kielichy, 
puszki i sprzęt liturgiczny. Spodziewano 
się, że konsekrowana Hostia rozpuści się 
w wodzie i w ten sposób przestanie być 
Ciałem Chrystusa – nie będzie w niej już 
Ciała żywego Boga ani Jego szczególnej 
Obecności. Tak się jednak nie stało.

Tajemniczy ,,skrzep”
Siostra zakrystianka po raz pierwszy w życiu miała 

do czynienia z procedurą rozpuszczania konsekrowanej 
Hostii. Przez kilka kolejnych dni zaglądała do sejfu, 
ale Hostia ciągle była cała. Dokładnie tydzień później 
(...) zakonnica otworzyła sejf i poczuła nagle zapach 
chleba. (..) Siostra miała zamiar – zgodnie z obowią-
zującymi procedurami – wylać powstały płyn do spe-
cjalnego otworu za ołtarzem zwanego piscina. Zajrzała 
do naczynia i... osłupiała. Hostia była już wprawdzie 
częściowo rozpuszczona, ale mniej więcej na jej środku 
znajdowało się coś, co przypominało żywą krew – jakiś 
dziwny czerwony skrzep. Pokazała to księżom.

Pod obserwacją
Ks. Proboszcz Stanisław Gniedziejko i pozostali po-

sługując w parafii kapłani byli zaskoczeni i zszokowani. 
Skontaktowali się z Kurią. Postanowili nie podejmo-
wać żadnych działań, ale zaczekać do planowanego 
przybycia do parafii białostockiego metropolity abp. 
Edwarda Ozorowskiego. Hierarcha przyjechał do Sokółki 
wraz z kanclerzem Kurii, księżmi infułatami i księżmi 
profesorami. Kapłani obejrzeli Hostię, zdumieli się 
i poradzili, by zaczekać na dalszy rozwój wypadków, 
by obserwować, co się będzie z Nią dalej działo. 

Hostia na korporale
29 października naczynie z Hostią przeniesione 

zostało do kaplicy na plebanii i umieszczone w taber-
nakulum, a dzień później – na polecenie Ks. Arcybisku-
pa- ks. proboszcz Gniedziejko łyżeczką ostrożnie wyjął 
częściowo rozpuszczoną Hostię z czerwoną krwistą 
substancją w środku umieszczając ją na bielutkim 
korporale z wyszytym na nim małym czerwonym 
krzyżykiem w środku. Korporał ów umieszczony został 
w kustodium, służącym do przechowywania i przeno-
szenia Komunikantów i ponownie zamknięty w taber-
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W poniedziałek, 2 września rozpoczynamy nowy 

rok szkolny i katechetyczny. Msza św. w inten-
cji uczniów, nauczycieli i wychowawców o godz. 
8.00 – w kościele parafialnym oraz w Rudniku.  
Po Mszach św. poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych uczniom kl. I.

2. W niedzielę, 8 września – dziękujemy Panu Bogu 
za szczęśliwie zebrane plony w tegorocznych żni-
wach. Msza św. dziękczynna w Rudniku o 9.30, zaś 
w kościele parafialnym o godz. 11.00.

3. W niedzielę, 15 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. 7.30, 9.30 i 17.00 – w kościele 
parafialnym. W tym dniu obchodzimy Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu.

4. We wtorek, 24 września – parafia Św. Mikołaja 
w Bielsku-Białej obchodzi liturgiczną uroczystość 
Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego.

5. W niedzielę, 29 września – Odpust ku czci  
Św. Michała Archanioła – Patrona naszej Para-
fii. Suma odpustowa o godz. 11.30. Słowo Boże 
wygłosi o. Winicjusz, franciszkanin. Zapraszamy 
poczty sztandarowe, panów do baldachimu, dzieci 
I-szo Komunijne w strojach, panie w strojach re-
gionalnych oraz wszystkich wiernych do licznego 
do licznego udziału w uroczystości odpustowej. 
Nieszpory odpustowe o godz. 16.30.

6. W poniedziałek, 30 września przypada całodzienna 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Początek ad-
oracji o godz. 8.00 i zakończenie Mszą św. o godz. 
17.00 

Pozdrowienia z Veringen!
Wielebny księże Proboszczu, w niedziele mieliśmy poświęcenie nowych 

dzwonów w Winterlingen, posyłam kilka zdjęć. Nagrany jest też dzwon koń-
czycki.

Obecne terminy związane z budową rusztowania i ze ściągnięciem dzwonu 
są zaplanowane na drugi i trzeci tydzień września.

Od pana Józefa wiem, ze przygotowujecie wykończenie kaplicy i uroczy-
stość poświęcenia przywiezionego dzwonu na koniec września, początek 
października. Na ta uroczystość przyjedziemy z Winterlingen do Kończyc.

(Ponieważ mnie nie ma od 24 go września do 7 października, bardzo 
cieszyłbym się, żeby uroczystość odbyła się w innym terminie.)

Z panem Fischerem musimy pozałatwiać formalności celne, zezwolenia 
przekazania dzwonu i tłumaczenie dokumentów na język polski.

Ważne jest, żebyśmy zostali w kontakcie telefonicznym i interetowym.

Żegnam, z panem Bogiem, do usłyszenia.
Z szacunkiem

Andrzej Putek
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01.09.2019 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ matkę Annę Jojko, męża Józefa Machej, Anielę 

Jończy, 2 mężów, wszystkich ++ z rodzin Jojko i Budzik. 
 9.30 Rudnik: W intencji Katarzyny i Józefa z okazji 20 rocz-

nicy ślubu, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny oraz o życie wieczne dla Zmarłych.

11.00 Za ++ córki Urszulę i Ewę, rodziców Annę, Wincentego 
Bortel, Józefa, Amalię Kwiczala, braci Jana i Józefa, Justy-
nę, Karola Węglarzy; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30  Nieszpory.
17.00  Za ++ Jana, Marię Stoszek, rodziców, teściów, rodzeń-

stwo z obu stron, zięciów Józefa i Bolesława, Jadwigę 
Pala, Marię Szajter, wszystkich ++ z rodziny Stoszek. 

 02.09.2019 Poniedziałek
 8.00 W intencji uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 

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

 8.00 Rudnik: O Boże błogosławieństwo w nowym roku 
szkolnym i katechetycznym. 

17.00 Za ++ Bronisławę, Alojzego Siekierka, syna Wiesława.
03.09.2019 Wtorek Wspomnienie Św. Grzegorza 

Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
 8.00 Za ++ Filipinę, Antoniego Felińskich, rodzeństwo, 

++ z rodzin Feliński i Wiatr, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ Elżbietę, Karola Franiok, Marię, Andrzeja Sosna, ++ 

z rodziny Domasłowski; domostwo do Opatrzności Bożej.
04.09.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Martę Zorychta w 2 rocznicę śmierci, 

męża Ludwika, rodziców, teściów, ++ rodzeństwo; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Antoniego Kuchejdę, syna Zbigniewa, siostrę 
Marię, braci: Stanisława i Karola, ++ z rodziców i te-
ściów; domostwo do Opatrzności Bożej.

05.09.2019 I Czwartek
17.00 1. Za ++ Wiktora Staniek, jego rodziców Zofię i Pawła, 

dziadków Marię, Józefa, Annę, Alojzego Szajter, chrzestną 
Marię; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
całej rodziny.

06.09.2019 I Piątek
16.00 Rudnik : Za ++ Jana Hanzel, jego rodziców, Joannę, Józefa 

Węglorz, syna Franciszka, Annę, Jana Kowalski, Helenę, 
Karola Herman, siostrę Emilię, ++ z rodzin Hanzel, 
Herman, Kowalski; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00  Msza św. szkolna: Za ++ Emilię Piekar w 12 rocznicę 
śmierci, męża Józefa, syna Stanisława.

07.09.2019 I Sobota Wspomnienie Św. Melchiora 
Grodzieckiego, prezbitera i męczennika

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

17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji rocz-
nicy ślubu Marzeny i Bartłomieja z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej 
dla rodziny. 

08.09.2019 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30  Za ++ Marię, Józefa Brachaczek, siostrę Antoninę, jej 

męża Emila, braci Józefa i Wiktora, jego żonę Zofię, 
Emilię, Walentego, Stanisława Sztymon; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

 9.30 Rudnik: Dziękczynna - za szczęśliwie zebrane plony 
w tegorocznych żniwach, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo w dalszych pracach na roli. 

11.00 Dziękczynna: za szczęśliwie zebrane plony w tego-
rocznych żniwach, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
w dalszych pracach na roli. 

16.30 Nieszpory. 
17.00 Za ++ Kazimierza Pasickiego, brata Józefa, ich ojca 

Józefa, ++ z rodzin Hanzel i Buchta, + Anielę Penkala, 
siostrę Stefanię, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

09.09.2019 Poniedziałek
17.00 Za + Bronisławę Klocek; domostwo do Opatrzności 

Bożej - od córek Urszuli i Aliny oraz syna Mieczysława.
10.09.2019 Wtorek
 8.00 Za ++ Annę, Władysława Straszak, ++ z rodziny, dusze 

w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ Bronisława Mokrzyckiego, brata Teofila, rodziców 

Annę, Alojzego Gocman, Annę, Alojzego Stoły.
11.09.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Zofię, Franciszka Machej, ich rodziców, 

zięcia Władysława, Jana, Jadwigę Kołatek. 
17.00 Z okazji 70 urodzin Stanisławy z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej.

12.09.2019 Czwartek Wspomnienie 
Najświętszego Imienia Maryi

17.00 1. Za ++ Marię, Pawła Kuchejda, syna Emila, ++ z rodzin 
Kuchejda i Parchański.

 2. Za ++ rodziców Emilię, Józefa Pupek, syna Władysława, 
wnuczkę Janinę, synową Ludmiłę, zięciów Władysława 
i Franciszka, wnuków Bronisława i Jana, dziadków 
z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

13.09.2019 Piątek Wspomnienie Św. Jana 
Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

16.00 Rudnik: Za + ojca Adolfa Kałużę.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Zuzannę, Pawła Polok, Pawła, 

Annę, Michała Legierski, Annę, Franciszka Kobielusz, 
Jadwigę Małyjurek; domostwo do Opatrzności Bożej.

 Nabożeństwo Fatimskie.
14.09.2019 Sobota ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
 8.00 Za ++ Alojzego, Martę Walica, syna Alojzego, ++ z ro-

dzin Ciesielski, Witczyk, Tengler, + Stanisława Śleziak, 
++ Księzy, którzy pracowali w naszej Parafii, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

13.00 Ślub rzym.: Marcelina Orkan - Bartłomiej Kwik. 
17.00 1. Za ++ Karola Smelik, 2 żony, 3 synów, synową Hele-

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

15.09.2019 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Odpust 
ku czci Najświętszego Imienia Maryi 
w Rudniku

 7.30 Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Bronisława, 
Justynę, Franciszka Wawrzyczek, Emilię, Józefa Pupek, 
brata Władysława, wszystkich ++ z rodziny; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

 9.30 Za ++ Antoninę, Stanisława Sztuchlik, Emilię, Karola, 
Gustawa, Józefa, Bronisławę, i Tadeusza Wawrzyczek, 
++ z rodziny Siekierka. 

11.00  Rudnik: 1. Za Parafian 2. Za ++ Ludwika, Małgorzatę 
Mikołajczyk, Józefa i Romana Staniek, ++ dziadków 
z obu stron. 

INTENCJE MSZALNE
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 3. W 25 rocznicę ślubu Sylwii i Andrzeja Grzebień 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata. 

16.00 Nieszpory - Rudnik
17.00 Za ++ Stanisława Macurę, 2 szwagrów, rodziców, te-

ściów, ++ Marię Szymeczek, 2 mężów, + synów.
16.09.2019 Poniedziałek Wspomnienie 

Świętych męczenników Korneliusza, 
papieża i Cypriana, biskupa

17.00 Za ++ rodziców Annę, Wawrzyńca Świerkosz, Alojzję, 
Józefa Czakon, ++ siostry, szwagrów, siostrzeńców, 
bratową Marię; domostwo do Opatrzności Bożej. 

 21.00 Apel Jasnogórski.
17.09.2019 Wtorek
 8.00 Za ++ rodziców Emilię, Franciszka Matuszek, Anto-

niego Tymon, jego rodziców, rodzeństwo i wszystkich  
++ z rodziny.

17.00 Za ++ męża Piotra, matkę Ludmiłę, ++ z pokrewieństwa, 
Annę, Henryka Pucek, ++ z pokrewieństwa; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

18.09.2019 Środa ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI

16.00 Rudnik: Za ++ Lidię Majkut, rodziców Otylię i Gusta-
wa, teściów Genowefę i Mieczysława; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stanisławę, 
+ o. Ottona.

19.09.2019 Czwartek
17.00 1. Za ++ Antoniego Kuchejdę, syna Zbigniewa, rodziców, 

++ Antoninę, Adolfa Czempiel.
 2. Za ++ żonę Marię Szajter w 8 rocznicę śmierci, jej 

rodziców, teściów, dziadków, ++ z rodziny; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

20.09.2019 Piątek Wspomnienie Świętych 
męczenników Andrzeja Kim Taegon, 
prezbitera, Pawła Chong Hasang 
i Towarzyszy 

16.00 Rudnik: Za ++ Karola Czendlik, żonę Justynę, syna, 
synową, brata, + Joannę Szkaradnik, męża, 4 synów, 
synową, zięciów ; domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 ++ Marię, Alojzego Ociepka, ++ z rodzin Ociepka,  
Węglarzy, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

21.09.2019 Sobota ŚWIETO ŚW. MATEUSZA, 
APOSTOŁA I EWANGELISTY

 8.00 Za ++ Annę Pilch, Kazimierza i Waleriana Pilch, ++ z ro-
dziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

13.00 Ślub rzym: Małgorzata Datyna - Witold Witoszek 
17.00  Za ++ Emilię, Stanisławę, Leona Gabzdyl, siostrę 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 Opatrz-
ności Bożej.

22.09.2019 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy z oka-

zji urodzin.
 9.30 Rudnik:  Za + męża Zdzisława Werłos w 9 rocznicę 

śmierci, rodziców i teściów, ++ z rodzin Werłos, Gabzdyl, 
Matuszek; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Chrzty - Roczki.
16.30 Nieszpory.
17.00 Za ++ Franciszka Wawrzyczka, 2 żony, 4 córki, 5 sy-

nów, ++ z rodzin Hałgas, Stoły, Chmiel, + Ks. Tadeusza 
Czerneckiego i Ks. Franciszka Kubaloka 

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie.

23.09.2019 Poniedziałek Wspomnienie Św. Pio 
z Pietrelciny, prezbitera

17.00 Za ++ Jana, Karolinę Bijok, syna Józefa, synową Albinę, 
córki Zofię i Marię, ++ Emila i Marię Bijok, Jana ka-
mińskiego, Oliwiera Zbijowskiego, ++ z rodzin Bijok, 
Kamiński, dusze w czyśćcu cierpiące. 

24.09.2019 Wtorek
 8.00  Za ++ Roberta Majętnego, Antoniego Kuchejdę, Alojzego 

Gospodarczyka, Alojzego Jurgałę, Jana Tomicę, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za + Bronisławę Klocek; domostwo do Opatrzności 
Bożej - od prawnuczki Pauliny.

25.09.2019 Środa Wspomnienie Bł. Władysława 
z Gielniowa, prezbitera

16.00 Rudnik: Za + Zygmunta Zahraj, ++ rodziców. 
17.00 Z okazji 60 urodzin Ewy z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej z zdrowie w dalszym życiu.

26.09.2019 Czwartek 
17.00 1. Za ++ Annę, Józefa Foltyn, Bolesława Moj, ++ z rodzin 

Foltyn, Machej, Moj, Sławiński, Belchowski; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

 2. Za + ojca Henryka Rudol, ++ z rodzin Rudol i Pod-
stawny.

27.09.2019 Piątek Wspomnienie Św. 
Wincentego a Paulo, prezbitera

16.00 Rudnik: Za ++ Stefanię, Alojzego Tomica, Marię, Aloj-
zego Wawrzyczek, siostrę Annę z mężem, ++ z rodziny, 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Msza św. 6 tyg.
28.09.2019 Sobota Wspomnienie Św. Wacława, 

męczennika
 8.00 Za ++ Annę, Jana Wija, ++ z rodzin Nedwed i Wija, 

+ Jadwigę, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

17.00 Z okazji 70 urodzin Ireny z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i potrzebne łaski w dalszym życiu.

29.09.2019 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – Odpust 
ku czci Św. Michała Archanioła

 7.30 1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Św. Mi-
chała Archanioła, Chórów Anielskich i całego Dworu 
Niebieskiego o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
rodziny, a dla + syna Jarosława i ++ rodziców o wieczną 
szczęśliwość w niebie.

 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo dla Marioli z okazji urodzin.

 9.30 Rudnik: Za + Bartłomieja Machej w rocznicę śmierci.
11.30 1. Za Parafian.
 2. W intencji Ofiarodawców i Budowniczych naszej Świą-

tyni.
 3. Za ++ Kapłanów, którzy pracowali w tutejszej Parafii
 4. Za + Beatę Banot od byłego wychowawcy Bogdana 

Grzeszczaka oraz od koleżanek i kolegów ze Szkoły 
Podstawowejw Kończycach Wielkich

16.30 Nieszpory.
17.00 Za ++ Edwarda Foltyn, żonę Danielę, rodziców, ro-

dzeństwo, + Stanisława Kuczaj, ++ z rodzin Foltyn, 
Wiśniowski, Rakoczy i Kuczaj.

30.09.2019 Poniedziałek Wspomnienie 
Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

17.00 Za ++ Władysława Żyłę, jego rodziców i teściów, brata 
Wincentego, zięciów, szwagrów, szwagierkę; domostwo 
do Opatrzności Bożej.
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NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy czwartek od godz. 16.00 
 – Godzina Święta
Msza św. szkolna - każdy piątek  
– godz. 17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca - o godz. 19.00 - Nowenna 
Pompejańska
I Czwartek – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca zniewa-
gi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny
Spowiedź św. – w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota – godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych – w I sobotę  
tj.  7 września - od godz. 9.00

Liturgiczne obchody miesiąca:
03.09. – Wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, 

papieża i doktora Kościoła 
13.09. – Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, biskupa 

i doktora Kościoła 
14.09. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
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 
24.09. – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła 

Katedralnego w Bielsku-Białej 
27.09. – Wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, 

prezbitera 
28.09. – Wspomnienie Św. Wacława, męczennika 
30.09. – Wspomnienie Św. Hieronima, prezbitera 

i doktora Kościoła 

OGŁOSZENIA

Spotkania:
SŁUŻBA LITURGICZNA – piątek - po Mszy św. szkolnej.

MINISTRANCI – RUDNIK – środa po Mszy św.

MŁODZIEŻ  – piątek po Mszy św..

WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA – I Sobota  

miesiąca o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 września (tj. niedziela)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

06.IX. – Rodziny Rolników
13.IX. – Os. "Karolinka" 
 ul. Ks. Olszaka 6, 8, 12, 12 A
 ul. Prosta 1, 1 A
20. IX. – Os. "Karolinka" – piątek
 ul. Karolinka 1, 3, 4, 12 
 ul. Truskawkowa 12 
27.IX. – Os. "Karolinka" – piątek
 ul. Karolinka 8, 10
 ul. Prosta 8, 7, 4, 3

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA



Pielgrzymka do Sanktuariów Polski centralnej i wschodniej 27–30 lipca 2019 r.



XXVIII Piesza Pielgrzymka Cieszyńska na Jasną Górę 6–11 sierpnia 2019 r.




