
Królowo różańca świętego, módl się za nami!
I z nami!

RÓŻANIEC CODZIENNIE O GODZ. 16.30
W RUDNIKU W ŚRODĘ I W PIĄTEK  

PO MSZY ŚW.



Wdzięczność jest pamięcią serca,  
dlatego dziękujemy następującym Rodzinom,

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

Monika i Jarosław Machej
Dorota i Andrzej Bijok
Rodzina Pilch (ul. Ogrodowa)
Barbara i Tomasz Szewczyk
Jan Świetlicki
Edyta Jakubiec
Marian Jurgała
Tadeusz Chrobak
Aniela i Henryk Piekar
Grażyna i Jan Bijok
Barbara Niemczyk
Elżbieta i Piotr Żyła
Irena i Mirosław Tomica (Rudnik)
Elżbieta i Karol Machej
Stefania i Antoni Trylski
Irena i Stanisław Parchański
Marcelina i Bartosz Parchanski
A i W Szczęsny
Józef Tengler
Jadwiga Tomica
Ewa i  Bronisław Parchański
Wioletta i Jarosław Parchański
Marcelina i Michał Bortlik
Zofia Parchańska
Renata i Tomasz Handzel (ul. Olszaka)
Małgorzata i Eugeniusz Foltyn
Rodzina Bortel
Jan Bortlik
Rodzina Foltyn (ul. Długa)
Rodzina Kudłacz
Anna i Józef Walica
Grażyna i Jan Żyła
Janina Liboska
Teresa i Mariusz Hanzel
Maria Kołatek
Anna Smelik
Eufemia i Stanisław Drobek

Stefania i Stanisław Skurzok (Kiczyce)
Grzegorz Sufa
Joanna Brachaczek
Teresa Staniek
Marian Grygierek
Ewa i Andrzej Stoszek
Mariola, Ewa Paruzel - Wątroba
Marek Dalach
Marian Zaleski
Radosław Winkler (Rudnik)
Marek Tomica
Bernard Machej
Józef Piekar
Jadwiga Dalach
Bartłomiej Hanzel
Mariola Sufa
Tadeusz Machej (Rudnik)
Marcin Klimosz
Ryszard Pławecki
Jolanta Urbaniec Mołek
Anna i Jan Penkala (ul. Karolinka)
Rodzina Penkala
Małgorzata Bandarewicz
Tadeusz Machej (ul. Kościelna)
Rodzina Herman (ul. Spacerowa)
Barbara i Piotr Foltyn (ul. Długa)
Bogdan Stawarczyk (ul. Wierzbowa)
Aniela Stoszek
Zbigniew Grygierek
Michał Foltyn

Dziękujemy także wszystkim dawcom anonimowym.
Jeszcze raz, składamy serdeczne Bóg zapłać  

i pamiętamy w modlitwie
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dzisiaj. Dopiero rycerze powracający z wypraw krzyżo-
wych (XI wiek) rozpowszechnili zwyczaj odmawiania 
różańca w prawie wszystkich krajach chrześcijańskiej 
Europy. Pod koniec XIII wieku podzielono go na pięć „dzie-
siątków” i modlitwa ta zaczęła z czasem coraz bardziej 
przypominać ten różaniec, który odmawiamy dzisiaj.

Po trzecie: 
Dlaczego różaniec to „streszczenie Ewangelii”?
Wielu teologów nazywa modlitwę różańcową „stresz-
czeniem Ewangelii”. Osoba, która odmówi wszystkie 
tajemnice,  wymieni podczas modlitwy najważniejsze 
wydarzenia z Nowego Testamentu. Spróbujmy teraz 
prześledzić te „różańcowe wydarzenia”:
Od razu widać, że kiedy odmówimy cały różaniec, po-
cząwszy od „zwiastowania NMP, aż po Jej „ukoronowanie 
na Królową Nieba i Ziemi” (tajemnice radosne, światła, 
bolesne i chwalebne – według kolejności), przypomnimy 
sobie najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa 
i Matki Bożej. Mówiąc wprost, dokonamy streszczenia 
Ewangelii, tak więc różaniec to rzeczywiście „Ewangelia 
w pigułce”.

Po czwarte: 
Jak prawidłowo odmawiać różaniec?
Wydawać by się mogło, że każdy katolik już od dziecka 
potrafi odmawiać różaniec. Nawet dzieci  przygotowujące 

RÓŻANIEC – STRESZCZENIE EWANGELII I MODLITWA UZDRAWIAJĄCA

Różaniec – streszczenie Ewangelii  
i modlitwa uzdrawiająca

Październik jest miesiącem Maryi i różańca. Gromadzimy 
się w kościołach, kaplicach, a nawet przy prywatnych ka-
pliczkach i figurach Matki Bożej w naszych ogrodach (o 
ile pogoda pozwala), aby wspólnie odmawiać różaniec - 
jedną z najpiękniejszych i najbardziej ulubionych modlitw. 
O różańcu wiemy całkiem sporo. Wielu z nas odmawia 
go regularnie przez cały rok, a nie tylko w październiku. 

Poza tym zauważmy, że nasza parafia zapewnia nam też 
dodatkowe nabożeństwa, dające okazję do praktykowania 
tej pięknej modlitwy. Jest to Apel Jasnogórski (16 dnia 
każdego miesiąca), Nabożeństwo Pompejańskie (22 dnia 
każdego miesiąca), czwartkowa Godzina Święta od 16.00 
do 17.00, jak również różaniec wynagradzający zniewagi 
wyrządzane Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, który 
odmawiamy w każdą pierwszą sobotę. Warto docenić te 
okazje, bo nie w każdej parafii ludzie mają takie możliwości. 
Księża, często dla własnej wygody (niestety!), ograniczają 
ilość nabożeństw do minimum. Dla przykładu, jesteśmy 
jedną z niewielu parafii, w której zachowały się niedzielne 
czy odpustowe nieszpory. Powtarzam, ceńmy sobie to!

Na początku - krótka powtórka. Po co? Bo myślę, że co 
roku warto sobie na nowo przypomnieć parę informacji 
o modlitwie różańcowej, aby z tym większą gorliwością 
wziąć do ręki to wspaniałe narzędzie modlitewne i świa-
domie zagłębić się w medytacji nad kolejnymi tajemnicami.

Po pierwsze: 
Skąd nazwa RÓŻANIEC?
Pierwotnie nazywano go Psałterzem Najświętszej Maryi 
Panny i pod taką nazwą go odmawiano w średniowieczu. 
Później przylgnęła do niego nazwa „różaniec”, która 
wywodzi się od słowa „rozarium” czyli wieniec z róż. 
W języku łacińskim, słowo „rosario” oznacza z kolei 
ogród różany. Jednym z powodów zmiany nazwy na 
„różaniec” było między innymi to, że paciorki owego 
sznura modlitewnego (tak również mówiono o różańcu) 
sporządzano z drzewa różanego. Drugim powodem zmiany 
nazwy była symbolika kwiatu róży. Różę ofiarowało się 
w czasach średniowiecznych osobie, którą się kochało 
i darzyło szacunkiem. Każda więc „zdrowaśka” miała 
być symbolicznym, duchowym kwiatem róży, ofiarowa-
nym Matce Najświętszej. Odmawiano „różaniec”, czyli 
cały ogród z duchowymi różami dla Maryi (w sumie: 
53 „zdrowaśki”).

Po drugie: 
Od jak dawna odmawiany jest różaniec?
Wiemy, że już słynny św. Paweł z Teb (IV wiek) i św. Be-
nedykta (V wiek) odmawiali różaniec w jego najstarszej 
formie, która różniła się jeszcze od tego znanego nam 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
TAJEMNICE RADOSNE
(odmawia się w poniedziałki i soboty)

 ԟ Zwiastowanie NMP
 ԟ Nawiedzenie Św. Elżbiety
 ԟ Narodzenie Jezusa
 ԟ Ofiarowanie w świątyni
 ԟ Znalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawia się we czwartki)

 ԟ Chrzest Pana Jezusa  
w Jordanie

 ԟ Objawienie siebie na weselu 
w Kanie Galilejskiej

 ԟ Głoszenie Królestwa Bożego 
i wzywanie do nawrócenia

 ԟ Przemienienie na górze Tabor
 ԟ Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE
(odmawia się we wtorki i piątki)

 ԟ Modlitwa w Ogrójcu
 ԟ Biczowanie
 ԟ Cierniem ukoronowanie
 ԟ Droga Krzyżowa
 ԟ Śmierć na Krzyżu 

TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawia się w środy i niedziele)

 ԟ Zmartwychwstanie Jezusa
 ԟ Wniebowstąpienie
 ԟ Zesłanie Ducha Świętego
 ԟ Wniebowzięcie Maryi
 ԟ Ukoronowanie Matki Bożej  

na królową nieba i ziemi
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RÓŻANIEC – STRESZCZENIE EWANGELII I MODLITWA UZDRAWIAJĄCA

się do Pierwszej Komunii otrzymują go jako swoje ko-
munijne narzędzie modlitewne, dnia 7 października, 
w Święto Matki Bożej Różańcowej. Niestety, ze znajo-
mością różańca bywa różnie. Jak to mawiają – samo 
życie. Zdarza się czasami, że kiedy kapłan zada przy 
spowiedzi odmówienie którejś części różańca za poku-
tę, penitent prosi go o zmianę pokuty na inną, bo… nie 
potrafi odmawiać różańca. Dlatego zamieszczam poniżej 
„samouczek odmawiania różańca”:

Po piąte: 
Dlaczego różaniec nazywany też bywa  
„modlitwą uzdrawiającą”?
To, że odmawianie różańca zapewnia ukojenie i uzdro-
wienie duszy jest oczywiste. Chyba nie trzeba nikogo do 
tej tezy przekonywać, bo przecież każda modlitwa zbliża 
człowieka do Boga, dając mu wewnętrzne uzdrowienie. 
Ale fenomen modlitwy różańcowej polega na tym, że 
niesie ona ze sobą również poprawę naszego zdrowia 
cielesnego, fizycznego. Jak to możliwe? Zobaczmy najpierw, 

na czym polega odmawianie różańca. Otóż przesuwamy 
palce przez koleje paciorki, odmawiamy „zdrowaśki” 
i medytujemy nad treścią tajemnicy rozważanej w danym 
momencie. Co powoduje takie medytacyjne odmawianie 
kolejnych „zdrowasiek”? Ano sprawia, że wpadamy w tzw. 
nastrój medytacyjny, uspokajamy się, powoli rozluźniają 
się nasze mięśnie, serce się wycisza i zaczynamy się 
podczas tej modlitwy… odstresowywać. A co daje nam 
uspokojenie oddechu i serca oraz rozluźnienie mięśni? 
Daje nam lepsze samopoczucie, pozbycie się stresu, 
obniżenie ciśnienia, likwidację napięcia mięśniowego,  
a w efekcie… POPRAWĘ ZDROWIA FIZYCZNEGO. To 
właśnie dlatego wspomniałem o fenomenie modlitwy 
różańcowej. Daje nam ona kompleksowe uzdrowienie 
– na duszy i na ciele. Czyż to nie wspaniałe?

Bierzmy różaniec do ręki jak najczęściej. Żyjemy 
w zwariowanym świecie. Wszyscy się gdzieś spie-
szą, ludzie są ciągle zabiegani, latając od rana do 
wieczora sami nie wiedząc za czym. Zamiast ze sobą  

rozmawiać, potrafią na siebie tylko krzyczeć.  
Na porządku dziennym są wszel-

kie spory, kłótnie, niesnaski  
i   nieporozumienia. Znerwi-

cowany świat coraz bardziej  
zamienia się w Dom Wariatów, 
a ludzie nie potrafią już żyć 
nie tylko ZE SOBĄ, ale nawet 
OBOK SIEBIE. Smutne, ale 
prawdziwe. Właśnie w takim 
świecie, gdzie ludzie wpadają 
masowo w stany nerwicy, 
agresji, depresji i chorób psy-
chicznych wszelkiego typu, 
to różaniec powinien stać się 
podstawowym narzędziem 
kompleksowego leczenia 
ciała i ducha. W sytuacjach 
nerwów i stresu, ludzie po-
winni go brać do ręki, aby 
nie tylko przypomnieć sobie 
jaki jest cel naszej ziemskiej  
wędrówki i Kto jest naj-
skuteczniejszym lekarzem 
naszych dusz. Szczególnie 
katolicy powinni zdać sobie 
sprawę, że to skuteczne na-
rzędzie modlitewne jest tak-
że sposobem i lekarstwem 
dla naszego ciała, jest medy-
kamentem na stres, jest „uci-
szaczem” wszelkich wariacji 
naszego codziennego życia.

Ks. Mariusz
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ODMAWIAJMY RÓŻANIEC
Przeżywamy październik – szczególny miesiąc, bo poświęcony Najświętszej Maryi Pannie

Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę 
i zaprowadzić w niej islam. Ówczesny papież – św. Pius V, 
dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej, usłyszawszy 
o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić 
gorliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę 
podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało 
mu się, ze znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zo-
baczył ogromne floty przygotowujące się do starcia. Nad 
nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym 
wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła 
manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. 
Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Zwy-
cięstwo było ogromne. W pierwszą niedzielę października 
1571 roku Jan Austriacki odniósł słynne zwycięstwo nad 
flotą turecką, które przypisał wstawiennictwu Najświętszej 
Maryi Panny, do której zawsze odmawiał różaniec. Na tę 
pamiątkę papież Pius V ustanowił doroczne święto pod 
nazwą Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, zaś jego 
następca Grzegorz XIII zmienił nazwę na Różańcowej i na-
kazał odprawiać nabożeństwa we wszystkich kościołach. 
W roku 1716 armia austriackiego cesarza Karola VI pod 
dowództwem księcia Eugeniusza Sabaudzkiego odniosła 
wielkie zwycięstwo nad Turkami. Było to w Święto Naj-
świętszej Maryi Śnieżnej. W tym samym czasie członkowie 
bractwa różańcowego w Rzymie modlili się o to zwycię-
stwo. Wkrótce potem Turcy podpisali pokój. Na pamiątkę 
tego wydarzenia Klemens XI rozciągnął cześć Matki Bożej 
Różańcowej na cały Kościół powszechny. Natomiast Leon 
XIII wpisał do Litanii loretańskiej wezwanie: „Królowo 
Różańca Świętego, módl się za nami”, a nieco później 
zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały 
październik. 

Któż z nas nie ma szczególnego, bardzo osobistego 
związku z Maryją, naszą Matką? Kto z nas, będąc może 
kiedyś na krawędzi rozpaczy czy w jakiejś krytycznej 
sytuacji, nie wołał do Niej przynajmniej raz: „Matko 
Boża, pomóż mi, wyproś dla mnie łaskę u swego Boskiego 
Syna”. Dla kogóż z nas nie są przejmujące, gdy rozlegają 
się w Częstochowie na żywo, a także dzięki transmisjom 
radiowym i telewizyjnym – choćby w Radiu Maryja  czy 
Telewizji Trwam – dźwięki jasnogórskich fanfar? Matka 
Boża Jasnogórska, Ostrobramska, Piekarska, Fatimska, 
z Lourdes, z la Salette, Sierpecka, Skępska… a zawsze 
ta sama, niezwykle bliska, po prostu ukochana Matka. 
Wyrażali do Niej swą miłość wielcy mistrzowie pędzla: 
Rafael, Boticelli, Murillo, Rembrandt, Lotto i Raibolini. 
Opiewali w najczulszych tonach Bach, Vivaldi, Schubert, 
Gounod, Rossini, Szymanowski, Palestrina i Pergolesi. 
Zachwycali się Nią w najpiękniejszych frazach nasi poeci: 
Mickiewicz, Norwid, Gałczyński, Lechoń czy Kochanowski. 
Różaniec kochał sławny obrońca Westerplatte mjr Henryk 

Sucharski. Organizował żywe różańce wśród młodzieży 
i własnoręcznie przepisywał dla nich różańcowe tajem-
nice.. różaniec nosił ze sobą wybitny syn naszej Ojczyzny 
i Kościoła, trzykrotny premier Wincenty Witos i często na 
nim się modlił. Któż z nas nie napatrzył się wystarczająco 
na Madonnę Sykstyńską lub na watykańską Pietę Michała 
Anioła, na gotyckie czy w innym stylu architektonicznym 
niemalże koronkowe frontony świątyń zbudowanych pod 
Jej wezwaniem?

Do odmawiania różańca wzywała Matka Boża w czasie 
objawień w Lourdes, la Salette i w Fatimie. Błogosławio-
na Matka Teresa z Kalkuty odmawiała go nieustannie.  
Jan Paweł II mówił: „Różaniec to moja ulubiona modlitwa! 
Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca 
zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

W swoim nauczaniu Kościół słowami ostatnich pa-
pieży wielokrotnie wypowiadał się o wartości modlitwy 
różańcowej. Papież Pius IX mówił do jednej z pielgrzymek 
nawiedzającej groby apostolskie w Rzymie: „Widzieliście 
skarby muzeów, ale jest jeden skarb przecenny, którego-
ście nie widzieli, bo noszę go przy sobie – tu papież wyjął 
z zanadrza mały, czarny różaniec – oto różaniec mego 
poprzednika, Piusa VII, którego nazwano Hiobem papieży. 
On jednak zwyciężył. Dajcie mi armię modlących się na 
różańcu, a zwyciężę cały świat”. Leon XIII stwierdził zaś: 
„Patrząc na zło, które zewsząd naciera na Kościół, nie 
widzę nic lepszego ani bardziej stosownego, jak polecać 
różaniec, który wiarę i cnotę ożywia”. Tak bliski sercu 
Polaków pierwszy nuncjusz apostolski w niepodległej 
Polsce Pius XI powiedział: „Ze wszystkich modlitw róża-
niec jest najpiękniejszy i najbogatszy w łaski. Kochajcie 
więc różaniec i odmawiajcie go codziennie pobożnie. Oto 
testament, który wam zostawiam”.

Opatrzność Boża daje nam różaniec jako mistyczną 
broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Nie wolno nam brać 
do ręki miecza, bo – kto mieczem wojuje, od miecza 
ginie. Zwycięstwo nie przychodzi przez przemoc i siłę 
fizyczną. Opatrzność Boża każe nam wziąć do ręki niepo-
zorne kamyki Dawida, którymi rzucać będzie w  Goliatów 

ODMAWIAJMY RÓŻANIEC
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ZATRUCI ZŁOŚCIĄ

współczesności. Opatrzność Boża każe nam brać do ręki 
kamyki św. Dominika, kamyki różańca z nieba przyniesio-
ne. Przypominamy sobie też słowa człowieka świeckiego, 
marszałka Polski i Francji, Ferdynanda Focha, który po-
wiedział: „Francja więcej zawdzięcza różańcowi, aniżeli 
wszystkim moim zdolnościom strategicznym”.

Różaniec jest sumą naszej wiary. Na jego końcu wisi 
krzyż. Na „krzyżu” odmawiamy Wierzę w Boga. To jest 
nasza nauka wiary. Następnie przychodzą trzy pierwsze 
zdrowaśki z trzema cnotami Boskimi: wiarą, nadzieją 
i miłością. To jest nasza nauka życia. Wreszcie następuje 
– nawlekany niby tajemne pismo albo pismo dla niewi-
domych – cały Nowy Testament, który może odszyfrować 
tylko wierzący, jego modlące się dłonie. Ktoś powiedział: 
„Jako chrześcijanin nie potrzebuję niczego więcej do wiary 
i życia”.

Niech różaniec będzie zawsze w naszych dłoniach, 
tak by – gdy zejdziemy z tego świata – oplecenie nim 
naszych martwych rąk nie było pustym gestem albo wręcz 
kpiną czy parodią zgotowaną nam przez najbliższych. 
Weźmy więc różaniec w nasze żywe jeszcze, ciepłe ręce, 
by potem w martwych naszych rękach był autentycznym 
świadectwem życia, a nie niezrozumiałą dekoracją, by nie 
powiedzieć mocniej.

Łączność różańca z naszym codziennym życiem pięknie 
ukazuje wiersz Różaniec siostry Magdaleny, znany nam 
bardziej jako pieśń religijna:

„Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, 
Nasze smutki, radości i blaski. 
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec, 
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!
My także mamy małe zwiastowania, 
My też czekamy Twego nawiedzenia,
 My też Jezusa z drżeniem serc szukamy. 
W tajemnicach radosnych módl się za nami! 
Ty też płakałaś i doznałaś trwogi, 
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi, 
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami. 
W tajemnicach bolesnych módl się za nami!
My także mamy swą Ojczyznę w niebie, 
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie, 
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy. 
W tajemnicach chwalebnych módl się za nami!”

Jeśli więc jeszcze  w te 
październikowe dni nie wy-
ciągnąłeś swojego różańca, 
proszę, uczyń to. Weź go 
z miłością do twojej spraco-
wanej dłoni i módl się, spo-
kojnie przesuwając z wolna  
różańcowe paciorki. 
Ave Maryja,  
Zdrowaś Maryjo…

A.W.

ZATRUCI ZŁOŚCIĄ
Agresja i przemoc są siłą głupca, dowodem jego słabości czy kompleksów. 

Człowiek, którym rządzi ślepa furia, który pozwala się zamknąć w pancerzu 
nienawiści, niczego znaczącego w życiu nie osiągnie. Wystarczy się rozej-
rzeć – największe dzieła ludzkości powstały z miłości, która rodzi mądrość.  

turze chrześcijańskiej drażnią kościoły, przydrożne figury 
świętych, obrazy otaczane czcią wierzących – a nawet 
osoby duchowne. Postanowiliśmy więc podjąć na naszych 
łamach niełatwy temat obrażania uczuć ludzi wierzących. 
Zjawisko to dotyczy, oczywiście, nie tylko Polski i wyłącznie 
katolików – to trend ogólnoświatowy. Skąd się bierze? 
„Mające dziś miejsce akty pogardy wobec wierzących bar-
dzo wyraźnie wpisują się w linię ideologiczną «przemysłu» 
pogardy, który może przynieść nieprzewidywalne skutki” 
– wyjaśnia prof. Eugeniusz Sakowicz, biegły z zakresu 
teologii i religioznawstwa powołany przez prokuraturę 
i policję ws. znieważania uczuć religijnych.

Gdy szuka się odpowiedzi, trudno nie zauważyć związ-
ków z tym, co się wyprawia w polityce, z naszą codzienno-
ścią, ze skutkami działań tych, którzy podkręcają agresję, 

Gdy natomiast sięgano po przemoc i agresję, dokony-
wano największych zbrodni. Gdy ludzie uciekają się do 
przemocy, by osiągnąć jakieś cele ideologiczne, niweczą 
ich sens. Podtrzymywanie idei przy pomocy pięści jest 
znakiem jej słabości. Przemoc nigdy nie będzie środkiem 
naprawy. Zatruci złością ludzie budzą wstręt, odpychają...

Wielu z niepokojem obserwuje, że coraz więcej wo-
kół nas pospolitej złości i agresji, że akty te się nasilają 
szczególnie wobec ludzi wierzących w Boga. Wulgaryzmy, 
kpiny, wyśmiewanie się, wreszcie dewastacje, akty pro-
fanacji miejsc i symboli dla nas świętych... Ostatnio np. 
w Warszawie, w Aninie, w ogrodzie sióstr franciszkanek 
przedwojenną figurę Matki Bożej owinięto kablem telefo-
nicznym i zrzucono z cokołu... Nie mogę pojąć, dlaczego 
w kraju uważanym za katolicki ludzi wychowanych w kul-
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zachęcając do „piłowania katolików”, z wmawianiem,  
że wierzący mają w Polsce zbyt duże przywileje. Co wtedy 
robią wierzący? Milczą. A nasza obojętność, bagatelizo-
wanie przejawów wulgarnego chuligaństwa i pogardy 
mogą prowadzić do hodowli troglodytów, którzy za nic 
mają szacunek, kulturę osobistą, wyrozumiałość...

„Sytuacja milczącego przyzwolenia na akty wandalizmu 
oznacza rezygnację z prawa do obrony, przysługującego 
każdemu...” – wyjaśnia prof. Sakowicz. Zapewne wielu 
z nas zastanawia się, jak się bronić, jak reagować. Jak 
samemu nie stać się agresywnym wobec panoszącej się 
agresji? Jak złem nie odpowiadać na zło? Jak ustrzec się 
przed Jezusowym ostrzeżeniem: „Wszyscy, którzy za 
miecz chwytają, od miecza giną” (Mt 26, 52)? Odpowiedź 
wydaje się prosta: trzeba korzystać z odpowiednich roz-
wiązań prawnych i w ten sposób odważnie sprzeciwiać 
się jawnej nienawiści. Piszą o tym eksperci z zakresu 
prawa karnego i kanonicznego.

Na szczęście działają obecnie rozmaite instytucje, które 
śledzą stan przestrzegania wolności religijnej w naszym 
kraju. Dzięki ich raportom widzimy lepiej skalę zjawiska. 
W żadnym razie jednak nie może nas ono zatrważać, prze-
ciwnie – powinno się stać wezwaniem do działania, które 
może płynąć tylko z głębokiej troski i odwagi. Tylko odwagą 
można zneutralizować, a nawet pokonać siejących nienawiść, 
ci bowiem panicznie boją się ludzi odważnych. Wiara przecież 
zawsze wymaga od człowieka odwagi w jej wyznawaniu, 
przeżywaniu i dzieleniu się nią z innymi. „Wiara nie jest 
ucieczką dla ludzi mało odważnych” – uczy papież Franci-
szek. W tej życiowej przestrzeni nie może braknąć naszego 
stanowczego: Non possumus. Obojętność czy milczenie są 
tylko dawaniem przyzwolenia na to, co się dzieje. Naszą siłą 
zawsze są rozumne serce oraz miłość do Boga i bliźniego, 
które jednak nie mogą usprawiedliwiać bierności, lecz są 
wezwaniem do działania. Wiele życiowych sytuacji wymaga 
od nas działania. Podobnie wiara, której potęga w działaniu 
jest niezwyciężona.

WSPOMNIENIE BŁ.  JERZEGO POPIEŁUSZKI, 
PREZBITERA I MĘCZENNIKA

19 października

14 września 2012 roku, ks. Bernard 
Brien w sam dzień swoich urodzin został 
wezwany, aby udzielić umierającemu 
ostatniego namaszczenia. Ten francu-
ski ksiądz pielgrzymował wcześniej 
do sanktuariów w Polsce. W Warsza-
wie odwiedził grób ks. Popiełuszki 
i ku swemu zdziwieniu odkrył tam, że 
jego data urodzin (14 września 1947) 
była również datą urodzin ks. Jerze-
go. Życie i męczeństwo duszpasterza 
„Solidarności” zrobiło na nim ogromne 
wrażenie. Po powrocie wszystkim z pasją 
opowiadał historię ks. Popiełuszki.

Gdy znalazł się przy łóżku konającego, 
modlił się głośno: „Posłuchaj Jurku, dziś 
twoje i moje urodziny, więc jeśli masz coś zrobić, to zrób 
to właśnie teraz”. Zostawił obrazek z ks. Jerzym i odszedł. 
Po kilku chwilach choru obudził się ze śpiączki, otworzył 
oczy i zapytał: „Co się stało?”. Następnego dnia lekarze 
nie stwierdzili u niego żadnych oznak choroby. Nie umieli 
tego w sposób medyczny wyjaśnić. 

Przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim 
Żoliborzu wciąż dokonują się cuda. Ci, którzy tam się 
modlą, doznają naprawdę wielu niezwykłych łask.

Ks. Jerzy na swoim obrazku prymicyjnym umieścił 
zdanie: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył 

rany zbolałych serc”. Rzeczywiście gło-
sił Ewangelię. Głosił ją w konkretnym 
kontekście społecznym, w odniesieniu 
do realiów, w jakich przyszło mu żyć. 
Jego kazania było głęboko ewangeliczne, 
zawsze nawiązywały do Słowa Bożego. 
Niektóre cytaty biblijne szczególnie do 
niego przemawiały i nadawał im kon-
kretny sens. Na przykład dosłownie 
wypełniał polecenie św. Pawła: „Jeden 
drugiego ciężary noście”, gdy sam po-
magał internowanym i prześladowanym 
w stanie wojennym. Posługiwał się też 
często drugim ulubionym cytatem ze 
św. Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj”. 
Uświadamiał swoim słuchaczom, że to 

od ich wyborów zależy istnienie dobra i zła w świecie.
Przez kilka lat prowadzono przeciwko niemu różne 

działania. Dwa razy włamano się do jego mieszkania, 
śledzono go, zniszczono mu samochód. Podrzucano ulotki 
a nawet materiały wybuchowe, a później rewizja ujaw-
niała ich znalezienie.

Dwukrotnie ks. Popiełuszko uczestniczył w wypadkach 
samochodowych, które sprawiały wrażenie wcześniej 
przygotowanych. Nieustannie wysyłano pisma urzędowe 
do jego przełożonych z zarzutami, że kazania głoszone 
w kościele św. Stanisława Kostki „godzą w interesy PRL-u”.
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RODZICE, SZKOŁA I KOŚCIÓŁ – WSPÓLNIE W TROSCE O WYCHOWANIE

RODZICE, SZKOŁA I KOŚCIÓŁ – WSPÓLNIE 
W TROSCE O WYCHOWANIE

Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, jak tego wzór macie w nas. (Flp 3,17)

Prowadzono kampanię oszczerstw, w czym celował 
ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban. W 1983 roku 
wszczęto przeciwko księdzu śledztwo. Był to wyjątkowo 
trudny czas w jego życiu. W ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy 1984 roku był przesłuchiwany aż trzynaście razy. 
Wywierano także naciski na Episkopat, aby przeniesiono 
księdza z Warszawy na jakąś oddaloną małą parafię, albo 
najlepiej, aby wysłano go do Watykanu.

Bardzo mocno poruszyła go kanonizacja Maksymi-
liana Marii Kolbego w 1982 roku. Imponowała mu jego 
wierność prawdzie aż po męczeństwo. Sam urodził się 
w liturgiczne święto Podwyższenie Krzyża i gotów był 
świadomie ten krzyż przyjąć. Ksiądz Jan Sochoń, poeta, 
pisarz, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, który zajmował się dokumentacją 
procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki i był 
jego przyjacielem, wspominał: „Miesiąc przed śmiercią 
Jerzego byliśmy razem na pogrzebie znajomego z Bia-
łocczyzny. Rozmawialiśmy w drodze powrotnej i ja go 
w pewnej chwili spytałem: „Jurek, czy ty się w ogóle nie 
boisz?”, a on tak spokojnie mówi: „Wiesz, Janek, chyba 
mnie mogą zabić”.

19 października 1984 roku Polskę obiegła wiadomość 
o porwaniu ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana i przyja-
ciela „Solidarności”. Wielu nie chciało w to uwierzyć. 
Pytali, jak to możliwe, by stało się coś złego tak dobremu 

człowiekowi, który pomagał prześladowanym i wspierał 
duchowo zagubionych? Jak mogła stać się krzywda temu, 
który głosił Słowo Boże, wzywał do przebaczenia i do 
odpłacania dobrem za zło?

W Bydgoszczy w kościele pod wezwaniem Polskich 
Męczenników, w rozważaniu różańcowym, ks. Jerzy mó-
wił: „Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, 
a przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. To były 
jego ostatnie słowa wypowiedziane publicznie. Kilka godzin 
później został uprowadzony i bestialsko zamordowany.

Trudno oddać atmosferę smutku i oszołomienia, w ja-
kiej znalazło się parę tysięcy ludzi zgromadzonych na 
modlitewnym czuwaniu w kościele św. Stanisława Kostki, 
w jedenastym dniu od porwania, gdy ksiądz doszedł do 
mikrofonu i podał informacje, że zwłoki ks. Jerzego wyło-
wiono z Wisły. Chciał jeszcze zaintonować pieśń: „Któryś 
za nas cierpiał rany”, ale ludzie byli tak wstrząśnięci, że 
nie podjęli śpiewu.

Kiedyś, gdy było zimno, ks. Jerzy dał swojemu kierowcy 
termos i wskazując na stojący przy plebanii ubecki sa-
mochód, powiedział: „Ci chłopcy siedzą tam i marzną już 
od paru godzin. Zanieś im trochę kawy na rozgrzewkę”. 
Kierowca myślał, że on żartuje. Sam więc zaniósł im tę 
kawę. 

Zło dobrem zwyciężaj!
Błogosławiony księże Jerzy, módl się nad nami!

14 października jest szczególnym dniem poświęconym 
wszystkim, którzy pracują w oświacie, którzy kształtują 
umysły młodych pokoleń i wychowują je. Dzień Edukacji 
Narodowej skłania nas do poczynienia refleksji nad tym, 
co dzisiaj rozumiemy pod pojęciem wychowania. Czym 
ono jest? Skąd we współczesnym świecie młody człowiek 
ma czerpać wzorce? W jaki sposób stawiać wymagania 
młodemu pokoleniu?

Kiedy myślimy o wychowaniu, bardzo często przy-
chodzi nam na myśl słowo szkoła. Wiemy, że to nie tylko 
miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę, ale również pole do 
kształtowania charakteru i osobowości młodego czło-
wieka. Dlatego Kościół w swojej mądrości zawsze starał 
się w to dzieło wychowywania nowych pokoleń włączyć 
poprzez tworzenie szkół oraz internatów dla wchodzących 
w życie. Oni potrzebują autorytetów, aby mogli na czymś 
wzorować swoje postępowanie i poglądy.

Już na kartach Starego Testamentu możemy odnaleźć 
wzmianki, że obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wy-
chowania spoczywał w pierwszych latach życia dziecka 
na matce. Rola ojca zwiększała się w miarę dorastania 
dziecka. Ojciec miał za zadanie wdrożenie go w karność 
i dyscyplinę. Obowiązkiem rodziny było kształtować dziec-
ko pod względem moralnym, zawodowym i religijnym. 
Podobne podejście znajdujemy w Nowym Testamencie.

W dzisiejszych czasach zdarza się, że rodzice zwalniają 
się z obowiązku wychowywania dzieci i przerzucają go 
na szkołę czy Kościół. Jednakże Jan Paweł II w Liście do 
Rodzin z 1994 roku podkreślił: „nie chodzi tylko o to, ażeby 
wychowanie religijno-moralne powierzać Kościołowi, ale 
żeby wspólnie z nim wychowywać”. Szkoła i Kościół mają 
zatem za zadanie jedynie pomagać rodzicom w wycho-
wywaniu i kształceniu dzieci. To rodzice są pierwszymi 
wychowawcami dzieci. Od nich dziecko uczy się, co jest 
dobre, a co złe. To im dziecko zadaje pierwsze pytania 
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pokolenia otrzymały jak najlepszy start w dorosłość 
i zdobyły odpowiedni kręgosłup moralny i duchowy. 
Wdzięczni za ich obecność, pracę i poświęcenie, prośmy 
w modlitwie Dobrego Boga, aby sowicie wynagrodził im 
trud wychowania i nauczania.

i od nich oczekuje odpowiedzi. Z nimi pierwszymi na-
wiązuje dialog, kiedy poznaje rzeczywistość. Rodzice 
towarzysząc dziecku w jego rozwoju, powinni wskazywać 
mu fundament, na którym będzie mogło budować swoje 
życie.  Tym fundamentem jest Jezus Chrystus i prawda 
o bezwarunkowej miłości, otrzymywanie jej wraz z ak-
ceptacją oraz poczuciem bezpieczeństwa od rodziców. 
To oni mają stać się dla dziecka pierwszym przykładem 
do naśladowania.

W szkole dziecko również będzie szukało autorytetów. 
Jest to dalszy etap tej drogi. Dobry nauczyciel powi-
nien od uczniów nie tylko wymagać, ale również mówić 
do nich tak, aby być rozumianym. Kolejnym istotnym 
rysem dobrego pedagoga jest umiejętność słuchania 
i wychodzenia naprzeciw potrzebom uczniów. Cenią oni 
u nauczycieli sprawiedliwość i konsekwencję. Kiedy tych 
cech zabraknie uczniowie mogą się czuć pokrzywdzeni, 
a co więcej, mogą nie zaakceptować nauczyciela. Ważne 
jest, aby postawę nauczyciela charakteryzowały życzli-
wość, rozwaga i powściągliwość w wydawaniu sądów. 
To wszystko sprawia, że nauczyciel staje się dla ucznia 
autorytetem, kimś, kogo darzy się szacunkiem i pragnie 
naśladować w swoim życiu.

Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko okazja, aby 
pochylić się nad tak trudnym i wymagającym zadaniem, 
jakim jest wychowywanie dzieci i młodzieży. To również 
sposobność do wzbudzenia w sobie i wyrażenia wdzięcz-
ności za każdego nauczyciela i pracownika szkoły, którego 
mogliśmy spotkać na swojej edukacyjnej drodze. Trzeba 
pamiętać, że oni wszyscy troszczą się o to, aby kolejne 

Nowy rok szkolny 
2021/2022

Już w sierpniu rodzice i uczniowie z niepokojem ocze-
kiwali na informacje dotyczące nauki w nowym roku 
szkolnym. I jedni, i drudzy mieli nadzieję, że młodzież 
wróci do rówieśników i do nauki stacjonarnej. Pod ko-
niec sierpnia Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło, że 
od 1 września po długotrwałym okresie nauki zdalnej 
uczniowie wracają do stacjonarnych zajęć w szkołach. 
Wszyscy zainteresowani z pewnością odetchnęli z ulgą.

W naszej szkole każda klasa miała miała rozpoczęcie 
roku szkolnego w swojej sali, a klasy pierwsza i czwarta 
w sali gimnastycznej i hali sportowej z rodzicami. Zajęcia 
w szkole odbywają się według wytycznych sanitarnych. 
Zarówno uczniom, rodzicom jak i nauczycielom, zależy 
na tym, aby nie wracać do nauki zdalnej.

Pierwsze tygodnie w szkole to nie tylko nauka 
w salach lekcyjnych. Wychowawcy klas   zorganizowali 

wycieczki piesze, rowerowe oraz 
tradycyjnie – autokarem. Uczniowie 
odwiedzili m.in. Dom Przyrodnika w Hażlachu. Duża 
atrakcją dla uczniów klas 1–4 była dmuchana zjeż-
dżalnia, która pojawiła przed szkołą. Ciepły wrzesień 
zachęcał do częstych spacerów po okolicy oraz pro-
wadzenia lekcji poza budynkiem szkoły. Na świeżym 
powietrzu odbywały się najczęściej zajęcia ruchowe, 
ale także zajęcia plastyczne, język polski oraz spotka-
nie dzieci z klasy pierwszej z policjantami Wydziału 
Ruchu Drogowego.

Po wielu miesiącach nauki online i izolacji bardzo cieszy 
powrót do normalności. Nic nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu z drugim człowiekiem – kolegą, nauczycielem, 
uczniem. I tylko trzeba mieć nadzieję, że nie powtórzy 
się scenariusz z minionego roku szkolnego.

Dorota Lankocz

Drodzy nauczyciele, wychowawcy! 
Wasza praca jest powołaniem. Powołanie zaś 

wypełnia się z wewnętrznym przekonaniem. Jest 
to pewien znak gorliwości nauczyciela. Dzięki 
niemu nauczyciel staje się świadkiem, a taka 
 postawa potrafi zachwycić i zafascynować  młodego 
człowieka. W tej trudnej pracy niewątpliwie  
potrzeba Bożego wsparcia i działania. Bądźcie 
zatem zawsze otwarci na Jego pomoc i nie  lękajcie 
się powierzać Bogu w codziennej modlitwie swoich 
podopiecznych. 

A.W.
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KU DZIKIM POLOM

Ku Dzikim Polom
dokończenie artykułu z wrześniowego  
numeru gazety

Sicz kozacka na Chortycy 
Poniżej porohów na dnieprowych wyspach siedzieli już 

Kozacy. Początkowo byli zwani dobycznikami lub chod-
nikami, później powszechnie już Kozakami, co w języku 
tureckim (qazaq) oznacza człowieka wolnego, awanturnika 
i wagabundę. Na Krymie kozakami tatarskimi nazywano 
rozbójników pogranicznych, także wartowników i ludzi 
do wynajęcia. W XV wieku uciekający przed prawem, czy 
poddaństwem chłopi i plebs miejski, przeważnie Rusini, 
ale nie tylko, chronili się na wyludnionych i spustoszonych 
przez Tatarów Dzikich Polach. Wiele zwyczajów i określeń 
przejęli od Tatarów oraz Turków. Przede wszystkim ubiór 
i broń: spodnie-szarawary, szablę, czy charakterystyczny 
osełedec, czyli długie pasemko włosów na wygolonej 
głowie. Tworzyli zbrojne watahy pod wodzą atamanów. 
Mieszkali w palankach lub zimownikach, uprawiali zie-
mię, handlowali, polowali, łowili ryby, napadali ziemie 
tureckie i tatarskie. 

Kozacy wstępowali na służbę magnatów i urzędników. 
Od początku XVI wieku pograniczni starostowie jak Ostafi 
Daszkiewicz czy Bernard Pretficz wykorzystywali ich do 
obrony granic. Część stanowiła wojsko Rzeczypospolitej 
i pobierała żołd na podstawie rejestru. Pierwszy, złożony 
z trzystu żołnierzy utworzył pod koniec życia Zygmunt 
August. Później jego liczebność wzrastała, najwyżej do 
ośmiu tysięcy, ale bywało, że Kozacy wystawiali nawet 
kilkudziesięciotysięczną armię. W 1618 roku, gdy królewicz 
Władysław próbował zdobyć carską koronę, na Moskwę 
pomaszerowało z nim 20 tysięcy wojska zaporoskiego 
pod kozackim hetmanem Piotrem Konaszewiczem-Sahaj-
dacznym, który potem w 1621 roku skłonił Kozaków do 
wojny z Turkami i dowodził ich 40-tysięczną armią pod 
Chocimiem. Piechota zaporoska należała do najlepszych 
w Europie. 

Główną siedzibą Kozaków była Sicz, ufortyfikowana osa-
da, otoczona zasiekami, zwanymi właśnie Siczą, obsadzona 
zawsze wojskową załogą. Pierwsza została założona przez 
kniazia Dymitra Wiśniowieckiego w połowie XVI wieku 
na wyspie Mała Chortyca, zwanej Bajdą, czyli Hulaką, od 
przydomku założyciela, przezwanego tak przez Turków. 
Dziesięć lat później, po jego śmierci w 1563 roku obóz 
został zniszczony przez Tatarów. Dzisiaj, wyspa o pow. 
ok. 12,5 ha leży w granicach miasta Zaporoże, a na tzw. 
Sowutinej Skale zachowały się ślady kamiennych umoc-
nień i ziemnego wału o wysokości 14 metrów. Później 
powstało siedem dalszych Siczy, które posuwały się od 
porohów na południe ku Morzu Czarnemu. Na Wielkiej 
Chortycy, największej wyspie dnieprowej o pow. ponad 

2,5 tysiąca ha, od końca XVI wieku kwaterowała stała 
załoga wojskowa Kozaków rejestrowych wiernych Rzecz-
pospolitej. Chortyca była też bazą wypadową kolejnych 
zbuntowanych atamanów. Sienkiewicz opisuje Sicz, w której 
„przedmieście oddzielone było od majdanu tylko wałem 
opasującym kosz właściwy i bramą z wysoką basztą, na 
której widać było paszcze zatoczonych dział. W środku 
przedmieścia stał dom kantarzeja (urzędnika czuwającego 
nad miarami i wagami w kramach na kramnym Bazarze 
w Siczy) i chaty atamanów kramnych, naokół zaś dość 
obszernego placu szopy, w których mieściły się kramy. 
Były to w ogóle nędzne budowy klecone z bierwion dę-
bowych, których w obfitości dostarczała Chortyca, a po-
szyte gałęziami i oczeretem. Same chaty, nie wyłączając 
kantarzejowej, podobniejsze były do szałasów, bo tylko 
dachy ich wznosiły się nad ziemią. Dachy te były czarne 
i zakopcone, gdyż jeśli w chacie palono ogień, dym wy-
dobywał się nie tylko górnym otworem dachu, ale i przez 
całe poszycie, a wówczas można było mniemać, że to nie 
chata, jeno kupa gałęzi i oczeretów, w której wytapiają 
smołę. (…) Między szopami stało także trzydzieści ośm 
szynków kurzeniowych, a przed nimi leżeli zawsze wśród 
śmieci, wiórów, kłód dębowych i kup końskiego nawozu 
półmartwi z przepicia się Zaporożcy”.

Chortyca uznawana jest dzisiaj przez Ukraińców za 
jeden z siedmiu cudów Ukrainy. Atrakcją dla turystów może 
być urządzony na niej skansen Kozacka Sicz, przypomi-
nający dawne dzieje, choć nie zawsze zgodnie z prawdą 
historyczną. Z brzegu wyspy widać wystające z wody 
pozostałości dnieprowych skalnych porohów, które zostały 
wysadzone za czasów sowieckich, przy regulacji rzeki. 
Zbudowane zapory spowodowały też zalanie większości 
wysp. Nieujarzmiony, dziki i groźny Dniepr pozostał już 
tylko na kartach powieści Sienkiewicza.

Joanna Wieliczka-Szarkowa
teksty ukazywały się w „Naszym Dzienniku”
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Ogłoszenia Duszpasterskie

INTENCJE MSZALNE
01.10.2021 I Piątek Wspomnienie Św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora 
Kościoła

16.00 Rudnik: 1. Za ++ rodziców Gustawa, Otylię Wawrzy-
czek, siostrę Lidię, ++ dziadków z obu stron, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

 2. Za + Anielę Gabzdyl – od wnuczki Agnieszki z rodziną.
16.30 Różaniec
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ córki Urszulę i Ewę, rodziców 

Józefa i Amalię Kwiczala, szwagra Mariana, Justynę, 
Karola Węglarzy; domostwo do Opatrzności Bożej.

02.10.2021 I Sobota
 8.00 1. Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny
 2. Za + Romana Szczypkę – od Alicji i Zbigniewa.
16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Bartłomieja Machej, dziadków Franciszka 

i Annę, wujka Bronisława, ciocię Małgorzatę.
 2. Za + Edwarda Matuszek – /od zięcia Romana z cór-

kami/.
03.10.2021 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30 Za ++ męża Franciszka Wawrzyczka, syna Bronisława, 

szwagrów Władysława i Franciszka, bratową Ludmiłę, 
brata Władysława, rodziców Emilię i Józefa Pupek, 
Justynę, Franciszka Wawrzyczek, wszystkich ++ z ro-
dziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Jana Hanzel, rodziców, Joannę, Józefa 
Węglorz, syna Franciszka, Annę, Jana Kowalski, + Helenę.

 2. Za + Jana Niemczyk – od rodziny Pszczółka.
11.00 1. Za ++ Annę, Ferdynanda Węglarzy, Mariana Żmudę, 

wszystkich ++ z rodzin Węglarzy i Gawłowski.
 2. Za + Marię Matuszek – od siostry Elżbiety.
16.30 Różaniec - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. Za ++ Józefa, Annę Czep-

czor, synów Józefa i Tadeusza, Józefa, Zofię Machej, 
syna Bolesława, córkę Helenę, zięcia Stefana, dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

19.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Leszka Kuchejdę - od 
pracowników Urzędu Skarbowego w Cieszynie. 

04.10.2021 Poniedziałek Wspomnienie  
Św. Franciszka z Asyżu

16.30 Różaniec 
17.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej 
dla całej rodziny oraz życie wieczne dla Zmarłych.

 2. Za + Jolantę Ćwiertnia – od Mariana Ćwiertni z ro-
dziną.

05.10.2021 Wtorek
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ rodziców Józefa i Teresę Gremlik, ++ z rodzin 

obu stron 
18.00 1. Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Franciszka Waw-

rzyczka 1 rocznicę śmierci.
 2. Za + Helenę Herman – od rodzin Łozowski, Kuś 

i Kwik.
06.10.2021 Środa 
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Helenę Szuster, Ewę Szuster, męża 

Ludwika, 2 synów, 3 córki, zięciów, ++ Irenę Dędys, 
męża Józefa

 2. Za + Jana Niemczyk – od Grażyny i Grzegorza  
Mazgaj.

16.30 Różaniec
17.00 Za + Otylię Wieliczka w 3 rocznicę śmierci. 
07.10.2021 I Czwartek Wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny Różańcowej 
16.30 Różaniec 
17.00  1. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stani-

sławę, + o. Ottona..
 2. Za + Florentynę Pasicką – od wnucząt Izabeli, Mag-

daleny, Rafała, Gabriela, Leny, Liliany.
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Józefa Swobodę, 

syna Leszka, + Jana Handzel, teściów, dusze czyśćcu 
cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

08.10.2021 Piątek 

1. W piątek, 1 października rozpoczynamy nabożeństwa 
różańcowe. Różaniec jest streszczeniem Ewangelii, 
bo w całej swej prostocie formy umożliwia przeżycie 
największych tajemnic chrześcijaństwa. Nabożeństwa 
różańcowe codziennie o godz. 16.30, zaś w Rudniku 
w środę i w piątek po Mszy św. Zapraszamy wiernych 
do licznego udziału, a szczególnie dzieci i młodzież. 

2. W sobotę, 2 października przypada wspomnienie 
Świętych Aniołów Stróżów. Na Mszę św. o godz. 8.00 
zapraszamy rodziców z małymi dziećmi. Po Mszy św. 
dzieciom udzielimy specjalnego błogosławieństwa.

3. W środę, 6 października w czasie Mszy św. o godz. 
16.00 dzieci kl. III z Rudnika, które przygotowują 
się do I Komunii św. otrzymają poświęcone różańce.

4. W czwartek, 7 października w czasie Mszy św. o godz. 
17.00 dzieci kl. III z Kończyc, które przygotowują się 
do I Komunii św. otrzymają poświęcone różańce. 

5. W niedzielę, 10 października obchodzić będziemy XXI 
Dzień Papieski. W tym dniu przy kościołach w całej 
Polsce zbierane będą /do puszek/ ofiary na Fundusz 
Stypendialny. 

6. W środę, 13 października po Mszy św. wieczornej 
– w kościele parafialnym ostatnie w tym roku Na-
bożeństwo Fatimskie.

7. Przedostatnia niedziela miesiąca października /24.X. 
obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny, roz-
poczynając jednocześnie Tydzień Misyjny. Modlimy 
się w intencjach misyjnych Kościoła.

8. W niedzielę 31 października – uroczystość Rocznicy 
poświęcenia Kościoła Własnego. 

9. W środę, 28 października modlitwą ogarniamy Księdza 
Biskupa Seniora Tadeusza Rakoczego z racji przypa-
dających imienin.
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16.00 Rudnik : 1. Za + Helenę Parchańską w rocznicę śmierci, 
++ jej rodziców i teściów.

 2. Za + Anielę Gabzdyl – od Antoniny, Heleny i Marii 
z rodzinami.

16.30 Różaniec
17.00 Msza św. szkolna: 1. Za ++ Stanisława i Jana – w rocz-

nicę śmierci, ++ z rodziny.
 2. Za + Edwarda Matuszek – od rodzin Kula i Smelik.
16.10.2021 Sobota Wspomnienie Św. Jadwigi 

Śląskiej 
 8.00  1. Za ++ Bronisławę Klocek, męża Władysława, synów, 

synową, rodziców z obu stron, siostry i brata, ++ z ro-
dziny Kajstura. 

  2. Za + Marię Matuszek – od rodzin Hanzel i Wikto-
rowski.

16.30 Różaniec
17.00 1. Za + Alojzego Gospodarczyka w 29 rocznicę śmierci, 

++ z rodzin Gabzdyl – Gołofit oraz za dusze w czyść-
cu cierpiące.

  2. Za + Małgorzatę Machej – od rodziny Hanzel.
21.00 Apel Jasnogórski

17.10.2021 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 7.30  Dziękczynna – w 40 rocznicę ślubu Janiny i Romana, 

Anny i Józefa oraz 10 rocznicy ślubu Patrycji i Prze-
mysława z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Opatrzności Bożej na dalsze wspólne lata.

 9.30 Rudnik : 1. Za + Amalię Bijok w 15 rocznicę śmierci, 
+ męża Edwarda.

 2. Za + Jana Niemczyk – od Dyrekcji i pracowników 
Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu.

11.00 Z okazji 30 rocznicy ślubu Barbary i Piotra z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla ca-
łej rodziny.

16.30 Różaniec - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za ++ rodziców Marię, 

Bolesława Żyła, brata Bronisława, ojców Tadeusza 
Kluza i Franciszka Wawrzyczka, + Mariana Walnika, 
pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 
oraz o opiekę Opatrzności Bożej dla rodziny.

19.00  Kaplica Opatrzności Bożej: Za + Jolantę Ćwiertnia – od 
koleżanek i kolegów córki Justyny z AGH.

18.10.2021 Poniedziałek ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA , 
EWANGELISTY

16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Helenę Mitas w 12 rocznicę śmierci, męża 

Tadeusza w 6 rocznicę śmierci, ich rodziców, braci, ++ 
Bronisława Annę, Alojzego, Józefa, Halinę Stuchlik, ++ 
całe pokrewieństwo.

 2. Za + Florentynę Pasicką – od wnucząt i prawnucząt.
19.10.2021 Wtorek
16.30 Różaniec
17.00 1. Za + Józefa Kwiczalę, ++ rodziców Amalię i Józe-

fa Kwiczala.
 2. Za + Romana Szczypkę – od rodziny Witek.
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za + Danutę Wawrzyczek.
20.10.2021 Środa Wspomnienie Św. Jana Kantego, 

prezbitera, patrona diecezji 
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę, Wiktora Żyła, syna Emanuela, 

zięcia Franciszka, Helenę, Andrzeja Polok, Elżbietę, 
Emila, Eugeniusza, Maeię Jurgała, Zofię, Gabriela Ma-
chej; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Stanisława Dalach, Emilię, Franciszka, Jana 

Grzybek: domostwo do Opatrzności Bożej..
 2. Za + Agnieszkę Kuś – od chrześnicy Danuty. 

16.00 Rudnik: 1. Za ++ rodziców Helenę, Adama Parchań-
skich, brata Józefa, bratanka Ryszarda, syna Adriana, 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Anielę Gabzdyl – od wnuka Łukasza z rodziną.
16.30 Różaniec 
17.00  Msza św. szkolna: 1. Za ++ Alojzego, Zofię Hanzel, syna 

Teofila, ++ z rodzin Hanzel i Szuster.
 2. Za + Agnieszkę Kuś – od rodzin Smelik i Kula. 
09.10.2021 Sobota 
 8.00 1. Za ++ Annę, Józefa Szczyrba oraz synową Annę w 5 

rocznicę śmierci.
  2. Za + Leszka Kuchejdę – od Marii Kuchejda z rodziną. 
16.30 Różaniec
17.00 1. Za + Tadeusza Smelik w 1 rocznicę śmierci.
 2. Za + Franciszka Goryczkę – od rodziny Piekar.
10.10.2021  XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 7.30 1. Za + Ludmiłę Pupek w 18 rocznicę śmierci,  

+ córkę Janinę.
 2. W intencji Seniorów z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i łaskę zdrowia. 
 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Elżbietę Tomica, 2 mężów, syna Wil-

helma, córkę Helenę, zięcia Wilhelma Szuster.
 2. Za + Anielę Gabzdyl – od rodzin Hanzel i Herman.
11.00 1. Za ++ rodziców Zofię, Józefa Żyła, ojca Józefa Stoszka, 

++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

 2. Za + Teresę Chrobak – od brata Krzysztofa z rodziną.
16.30 Różaniec - w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00  Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Mateusza Gremlik, 

syna Tadeusza, ++ z rodziny
19.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Do Opatrzności Bożej z proś-

bą o dalszą opiekę, zdrowie i potrzebne łaski oraz Dary 
Ducha Świętego dla Renaty z okazji urodzin.

11.10.2021 Poniedziałek 
16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Jana, Stefanię Herma, Erwina, Małgorzatę 

Mikszan, ++ rodziców z obu stron. 
 2. Za + Jolantę Ćwiertnia – od rodziny Jurczyk.
12.10.2021 Wtorek 
17.00 Za ++ Helenę, Józefa Foltyn, Annę, Józefa Parchański, ++ 

rodziców, rodzeństwo, wszystkich ++ z rodzin Foltyn, 
Parchański; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. O Boże błogosławieństwo, 
opiekę Opatrzności Bożej i Matki Bożej oraz potrzebne 
łaski dla całej rodziny.

 2. Za + Florentynę Pasicką – od wnucząt i prawnucząt.
13.10.2021 Środa Wspomnienie Bł. Honorata 

Koźmińskiego, prezbitera
16.00  Rudnik : 1. Za ++ Karola, Helenę Szajter, córkę Helenę 

Pisarską, Rudolfa Stefanię Bijok, Józefa, Marię Szajter, 
Zbigniewa Krótki, Stanisławę Grubka; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 2. Za + Jana Niemczyk – od Stanisława Bijok.
17.00 1. Za ++ Edwarda Jurgałę, rodziców, teściów, dziadków, 

++ z rodzin Jurgała i Kocur
 2. Za + Leszka Kuchejdę – od szwagierki Magdaleny 

z rodziną.
17.30 Nabożeństwo Fatimskie 
 14.10.2021 Czwartek
16.30 Różaniec 
17.00 1. Za ++ Zofię, Ferdynanda Świeży, rodzeństwo, zięcia 

Józefa, dziadków Józefa, Marię Kudłacz, Annę, Antonie-
go Świeży.

 2. Za + Agnieszkę Kuś – od Teresy i Marka Sikora.
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : Za + Bronisławę Glajcar, 

męża Jana, syna, synową, dusze w czyśćcu cierpiące.
15.10.2021 Piątek Wspomnienie Św. Teresy od 

Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 
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21.10.2021 Czwartek
16.30 Różaniec
17.00 Za ++ Helenę Morawiec w 1 rocznicę śmierci, męża 

Franciszka, rodziców z obu stron, ++ z rodziny; do-
mostwo do Opatrzności Bożej. 

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: 1. Za ++ Edwarda Foltyn, 
żonę Danielę, rodziców, rodzeństwo, Marię Tengler, 
Alicję, Jana Handzel, Bronisławę Smoleń, Agatę Wi-
śniowską, ++ z rodzin Foltyn i Wiśniowski.

 2. Za + Jolantę Ćwiertnia – od pracowników Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Kończycach Wielkich.

22.10.2021 Piątek Wspomnienie Św. Jana Pawła II, 
papieża 

16.00 Rudnik : Za + Lidię Majkut, Otylię, Gustawa  
Wawrzyczek, Genowefę, Mieczysława Majkut.

16.30 Różaniec
17.00 1. Za + mamę Marię Szajter, dziadków Ferdynanda, 

Annę, Bierski, Marię, Józefa Szajter, Gertrudę, Jana 
Gawełczyk, Kunegundę, Henryka Wierzgoń.

 2. Za + Martę Czauderna – od Urszuli i Zbigniewa  
Jasiewicz.

19.00  Nowenna Pompejańska
23.10.2021 Sobota
 8.00 1. Za ++ rodziców Elżbietę, Henryka Cyrzyk, dziadków 

Ludwinę i Józefa Cyrzyk, Joannę, Józefa Nowak, wujka 
Ottona i + Andrzeja Zelik.

  2. Za + Teresę Chrobak – od siostry Marcjanny z mę-
żem. 

16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Anielę, Tadeusza Urbaniec, Stanisława Mołek, 

Franciszkę, Pankracego Kamińskich, ++ z rodzin Urba-
niec, Konig, Mołek, Kamiński; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

 2. Za + Edwarda Matuszek – od kuzynek Heleny i An-
toniny oraz rodzin Bizoń, Hernik i Walek. 

24.10.2021 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 7.30 1. Za ++ Marię, Emila Bijok, synową Martę, rodziców 

z obu stron, Wilhelma, Marię Żyła.
 2. Za + Tadeusza Węglorz – od córek Doroty i Jolanty 

z rodzinami. 
 9.30 Rudnik : Za + Marię Tomica, + męża Adolfa, dusze 

w czyśćcu cierpiące.
11.00 1. W 30 rocznicę ślubu Joanny i Eugeniusza z po-

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

 2. W intencji Marii Kula z okazji 95 urodzin podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej. 

16.30 Różaniec - Kaplica Opatrzności Bożej
17.00  Kaplica Opatrzności Bożej : 1. W 18 urodziny Tobiasza 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Dary 
Ducha Świętego i opiekę Opatrzności Bożej w dorosłym 
życiu. 

19.00 Kaplica Opatrzności Bożej : 1. Za + Florentynę  
Pasicką – od córek Ewy i Wiesławy.

 2. Za + Leszka Kuchejdę – od koleżanek i kolegów z ławy 
szkolnej i wychowawcy S. P w Kończycach Wielkich. 

25.10.2021 Poniedziałek
16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Helenę, Bolesława Gabzdyl, ++ z rodzin Gabzdyl 

i Żydek.
 2. Za + Marię Matuszek – od pracowników Szkoły.
26.10.2021 Wtorek
16.30 Różaniec
17.00 1. Za ++ Zofię Żyła w 9 rocznicę śmierci, rodziców 

Stanisława i Agatę, ++ Pawła Zawadę, Agatę Kularz, 
Marię, Alojzego Żyła.

 2. Za + Tadeusza Węglorz – od Teresy i Stanisława.

18.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Za ++ Władysława Żyłę, 
brata Wincentego, rodziców oraz za całe domostwo 
do Opatrzności Bożej.

27.10.2021 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Antoninę, Alojzję, Józefa Stoszek, ++ 

z rodzin Wawrzyczek, Sztuchlik, Tomica i Filipek.
16.30 Różaniec
17.00 1. Za + Leszka Kuchejdę – od rodzin Majętny  

i Machej.
 2. Za + Teresę Chrobak – od siostry Marii.
28.10.2021 Czwartek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 

APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
17.00 1. Za + Tadeusza Madzia..
 2. Za + Martę Żyła – od kuzynki Małgorzaty Szczypka 

z rodziną.
18.00 Kaplica Opatrzności Bożej : 1. Za ++ Ernestynę Tomica, 

męża Józefa, rodziców z obu stron, + Karola Wawrzy-
czek; domostwo do Opatrzności Bożej. 

 2. Za + Edwarda Matuszek – od pracowników Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Kończycach Wielkich.

29.10.2021 Piątek
16.00 Rudnik : Za ++ Franciszka Tomicę, żonę Joannę, Jana 

Parchańskiego, żonę Stefanię, ++ córki Irenę i Helenę, 
dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 1. Msza św. 6 - tyg.
 2. Za ++ Zofię, Franciszka Chudy, ++ z rodzin Chudy, 

Żyła, Lach, Sabiniok, Kuchejda, Brzózka, Hawełka, 
Płaczek

 3. Za + Agnieszkę Kuś – od Wandy i Stanisława Grzybek.
30.10.2021 Sobota
 8.00 1. Za + Leszka Kuchejdę – od rodzin Czempiel, Bra-

chaczek i Chmiel.
 2. Za + Pankracego Kamińskiego – od córki Małgorzaty 

z rodziną.
17.00 1. Za ++ Małgorzatę Parchańską w rocznicę śmierci, + 

męża Emila.
  2. Za + Romana Szczypkę – od brata Leszka z rodziną.

31.10.2021 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ 
ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 
WŁASNEGO

7.30 1. Za ++ Kazimierza Pasickiego, brata Józefa, rodziców 
Florentynę i Józefa, ++ z rodzin Handzel, Buchta, Pasicki, 
dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

  2. Za + Tadeusza Węglorz – od żony Krystyny.
9.30  Rudnik : 1. Za ++ Władysławę, Franciszka Kłósko, ++ 

z rodzin Lebioda, Klocek i Chmiel.
 2. Za + Jana Niemczyk – od rodziny Czendlik.
11.00 Dziękczynna - z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary 

Ducha Świętego i opiekę Opatrzności Bożej dla Pauliny 
z okazji 18 urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla 
Przemysława z okazji 35 urodzin.

16.30 Różaniec – w kaplicy Opatrzności Bożej
17.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Z okazji 60 urodzin Janiny 

i Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo opiekę Opatrzności 
Bożej i wstawiennictwo Maryi w dalszym życiu

19.00 Kaplica Opatrzności Bożej: Z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo dla Ewy z okazji 60 urodzin oraz dla Filipa  
w 1 rocznicę urodzin.
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LITURGICZNE OBCHODY MIESIĄCA:
01. 10. – Wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus dziewi-

cy i doktora Kościoła
02.10. – Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
04.10. – Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu
05.10. – Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
07.10. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
13.10. – Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 
15.10. – Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dokto-

ra Kościoła
16.10. – Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej
18.10. – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
20.10. – Wspomnienie Św. Jana Kantego, prezbitera, patrona 

diecezji
22.10. – Wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża
28.10. – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

OGŁOSZENIA

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 października (tj. piątek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

01. X. – Domy k/ Zamku – piątek
 ul. Ks. Willowa 9, 11, 16;
 ul. Ks. Kukli 14, 18
08. X. – Lewa Str. Piootrówki – piątek
 ul. Kościelna 2, 4, 1 
  ul. Ks. Olszaka 3, 5
15.X. – Lewa Str. Piotrówki – piątek
 ul. Ks. Olszaka 7, 9, 17, 15, 23 A; 
23.X. – Lewa Str. Piotrówki – sobota
 ul. Ks. Olszaka 27, 31, 33, 35, 37;
29.X. – Lewa Str. Piotrówki – piątek
 ul. Ks. Olszaka 41, 43, 45 
 ul. Młyńska 8, 6, 4

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy czwartek od godz. 16.00 
 – Godzina Święta
Msza św. szkolna - każdy piątek  
– godz. 17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca zniewa-
gi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny
Spowiedź św. – w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota – godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych  – w I sobotę  
tj.  02.X. – od godz. 9.00

Spotkania:
DZIECI MARYI – co drugi piątek - salka parafialna 
DZIECI MARYI – RUDNIK – sobota - 12.30 - Szkoła Podst.
SŁUŻBA LITURGICZNA – co drugi piątek po Mszy św.
MINISTRANCI – RUDNIK – co druga środa po 
Mszy św. 
Młodzieżowa – co druga sobota po Mszy św. 
wieczornej
KRĄG BIBLIJNY – piątek – godz. 19.00 (salka)

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

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Mariusz Zemanek, Anna Matuszek,  
   Tadeusz Machej, Joanna Wieliczka-Szarkowa,  Dorota Lankocz
Adres Redakcji:  43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.
Nr konta:  BS Cieszyn  50 8113 1017 2003 0176 5694 0001



Chorwacja – Republika Chorwacji – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południo-
wej, 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 intencja-
mi; 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…!!!

Dzień 1 POLSKA – CHORWACJA
Wyjazd z miejsca zbiorki; g. 16:30,
Przejazd przez Czechy, Austrię do Chorwacji.
Dzień 2 CHORWACJA - MEDJUGORJE
– Przejazd do Medjugorja
– Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Medjugorju
Dzień 3–7 MEDJUGORJE

 ǿ w tych dniach będziemy uczestniczyć w uroczystościach, modlitwach i rozważaniach  
oraz zwiedzać miejsca  związane z Objawieniami M.B. Królowej Pokoju 

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

 ǿ Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 ǿ 13:00 – Msza Św. w j. polskim
 ǿ w piątki – adoracja Krzyża
 ǿ wyjście na Górę Objawień – Różaniec 
 ǿ wspólne wyjście na Kriżevac – Droga Krzyżowa 
 ǿ spotkanie we Wspólnocie Cenacolo*
 ǿ 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 Chorwackim 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: 7–15.10.2021
Świadczenia:

 – przejazdy autokarem LUX (klimatyzacja, video, wc, barek)
 – noclegi w hotelach*** (pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami)
 – śniadania i obiadokolacje w miejscach noclegów
 – pilot na trasie
 – ubezpieczenie KL+NW

CENA: 695 PLN + 250 € (min 35 uczestników!!!)
Cena: 695 zł+265€; 30-34 uczest., Cena: 695 zł + 280€; 23-29 uczest.,
Uwagi: 40€ /os (Obligatoryjnie!!! w Autokarze) 
tj. bilety wstępu, opłaty turystyczne BiH i Chorwacja, klimatyczne, tax-y,  
Check-point-y, lokalni przewodnicy, itp.

 ԟ Program ma charakter ramowy, kolejność może ulec zmianie.

WYMAGANY TEST ANTYGENOWY: około 145,- zł
*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)
Przy zapisie wpłacamy zaliczkę – 395,- zł 

Parafia św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Nr rach: 50 8113 1017 2003 0176 5694 0001  (Bank Spółdz. Cieszyn)

Program Pielgrzymki:

MEDJUGORIE
Pielgrzymka do MB Królowej Pokoju  

i Sanktuariów Chorwacji

Medjugorie - Chorwackie Lourdes - Makarska - Szibenik

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

Pielgrzymka jest czasem zwiedzania, radości i modlitwy, a zarazem to czas zbliżania się do Boga i drugiego człowieka



12.09.2021 – Odpust ku czci Najświętszego Imienia Maryi w Rudniku

5.09.2020 Rudnik – Msza św. dziękczynna – za zebrane plony
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