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Wierzę w Syna Bożego
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EWANGELIE
ŚRODA
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Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Czyt.: Lb 6, 22-27; Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 2a); Ga 4, 4-7; Ewangelia: Łk 2, 16-21

Nadano Mu imię Jezus. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli,
opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu,
Stycznia
Nowy Rok, Mieczysława
co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło
w łonie Matki.
NIEDZIELA

5

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Czyt.: Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: J 1, 14); Ef 1, 3-6. 15-18; Ewangelia: J 1, 1-5. 9-14

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością
Stycznia
ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była Światłość prawdziwa, która oświeca
Edwarda, Szymona
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby
się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się
narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało miedzy nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje
od Ojca, pełen łaski i prawdy.
PONIEDZIAŁEK
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Objawienie Pańskie - Uroczystość

Czyt.: Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Ef 3, 2-3a. 5-6; Ewangelia: Mt 2, 1-12
Pokłon mędrców ze wschodu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do
Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na WschoKacpra, Melchiora
dzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu
odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród
głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie
się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała
się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką
Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.
Stycznia

NIEDZIELA

12

CHRZEST PAŃSKI - ŚWIĘTO

Czyt.: Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b); Dz 10, 34-38; Ewangelia: Mt 3, 13-17
Chrzest Jezusa. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go,
mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól
teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został
Arkadiusza, Czesława
ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego
jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».
Stycznia

NIEDZIELA
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Stycznia

Czyt.: Iz 49, 3. 5-6; Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 8a i 9a); 1 Kor 1, 1-3; Ewangelia: J 1, 29-34
Duch Święty spoczął na Jezusie. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten,
o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode

mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go
przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha
zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On
jest Synem Bożym».
Henryka, Mariusza
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II Niedziela zwykła
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III Niedziela zwykła

Czyt.: Iz 8, 23b – 9, 3); Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: 1a); 1 Kor 1, 10-13. 17; Ewangelia: Mt 4, 12-23
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł
w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
Stycznia
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemTymoteusza, Tytusa
ności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus
nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». Gdy Jezus przechodził obok
Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli
bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli
za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym
Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził
Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie
słabości wśród ludu.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
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Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od narodzenia Jezusa,
dlatego też Kościół przez kilka wieków czcił w tym dniu Imię Jezusa.
Obecnie pierwszy dzień roku to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to najstarsze święto
maryjne. Zaczęto je obchodzić już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Kościele zachodnim wyznaczono
do obchodów tego święta właśnie dzień 1 stycznia.
Do liturgii Kościoła święto to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XI w 1931 roku z okazji 1500
rocznicy soboru w Efezie.
Dzień, w którym obchodzimy uroczystość podkreślającą wagę macierzyństwa Maryi, nie jest wybrany przypadkowo, ósmego dnia oktawy Bożego Narodzenia dziękujemy Bogu za przyjście na świat Chrystusa i składamy
hołd Maryi, Bożej Rodzicielce, która otacza macierzyńską opieką cały lud Boży.
W Starym Testamencie znajdujemy zapowiedzi Matki Mesjasza. Najbardziej znana jest zapowiedź proroka
Izajasza: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14).
Kult Maryi wzrósł w Kościele po Soborze Efeskim (431). Zaczęto stawiać ku czci Matki Bożej kościoły,
otaczać kultem Jej obrazy, układać modlitwy, wygłaszać homilie i obchodzić Jej święta. Dzisiaj kult Matki Bożej
w Kościele katolickim jest powszechny i żywy i stanowi jedną z jego cech charakterystycznych.
Od roku 1968 w Nowy Rok jest obchodzony Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez Ojca Świętego
Pawła VI listem z 8 grudnia 1967 roku. Na ten dzień kolejni Namiestnicy Chrystusa wydają specjalne orędzie
do wiernych, w których zwracają uwagę na znaczenie pokoju na świecie i proszą lud Boży o modlitwę w tej
intencji.

W dniu Nowego Roku

Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa
niech będzie z Wami wszystkimi.
Życzą Duszpasterze parafii Św. Michała Archanioła
oraz Redakcja „Anioła Kończyckiego”
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składamy
wszystkim Drogim Parafianom serdeczne życzenia
– Chrystusowego pokoju, jakiego świat dać nie może,
pokoju na Ziemi, w Ojczyźnie, w rodzinach i Waszych sercach.
To nasze zmęczone serce tak bardzo potrzebuje pokoju.
Życzę, abyście jak najczęściej mogli się łączyć
z Chrystusem w Sakramentach Świętych.
Niech Święta Boża Rodzicielka Maryja wyprasza nam
na każdy dzień 2014 roku dar Chrystusowego pokoju,
oraz aby każde spotkanie z Chrystusem wzmacniało naszą wiarę.
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BÓG SIĘ RODZI

Styczeń 2014 ANIOŁ KOŃCZYCKI

Bóg się rodzi
Ta kolęda zabrzmi znów na tegorocznej Pasterce,
a także w naszych domach. Śpiew wielu radosnych kolęd
towarzyszyć nam będzie przez cały styczeń. Są ludzie,
którzy nie wierzą w Chrystusa. Niektórzy wierzą w Jego
istnienie, ale uznają Go tylko jako superczłowieka, geniusza, jasnowidza, nauczyciela. Jako przykład można tu
wymienić Świadków Jehowy, którzy co jakiś czas nawiedzają nasze mieszkania, głosząc fałszywą naukę. Nie są to
chrześcijanie, bo nie uznają prawdy wiary o Trójcy Przenajświętszej i negują bóstwo Jezusa Chrystusa. Zresztą,
na przestrzeni dwudziestu wieków, świat chrześcijański
musiał się zmagać z wieloma herezjami co do istoty Chrystusa – Syna Bożego. Jedni negowali Jego człowieczeństwo,
uznając w Nim tylko bóstwo, inni zaprzeczyli, że jest
Bogiem i widzieli w Nim tylko człowieka.
W roku ubiegłym, w świątecznym wydaniu naszej
gazetki, starałem się przedstawić dokumenty pozwalające
udowodnić historyczność Jezusa Chrystusa.
Rok 2014 będziemy w Kościele, zgodnie z wolą papieża
Franciszka, przeżywać jako Rok Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Stąd w niniejszym artykule pragnę przypomnieć
prawdę naszej wiary, wyznawaną w naszym Credo – „Bóg
prawdziwy z Boga prawdziwego.”
„Jezu!” – tak często wołamy, gdy przyjdzie zła wiadomość, nieszczęście, gdy się przestraszymy bądź skaleczymy.
Brzmi to jak wołanie o ratunek. Podświadomie wówczas
wzywamy Kogoś silniejszego. To normalne reakcje – rzecz
tylko w tym, abyśmy wołali świadomie i z wiarą.
Zwykle, kiedy szukamy Boga, spoglądamy w górę. Intuicyjnie szukamy Go ponad nami. Tymczasem od 2000 lat,
tj. od wydarzenia w Betlejem, wszystko się odwróciło. Bóg
stał się człowiekiem – Kimś małym, bezbronnym, zdanym
na innych. Św. Jan, świadek życia Jezusa napisał: „Słowo
stało się ciałem.” Teologia to wydarzenie nazywa wcieleniem i głosi, że Bóg przyjął na siebie całe człowieczeństwo,
a więc nie tylko ciało, ale także jego duchowy wymiar.
Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem, pozostając
prawdziwym Bogiem.
Tajemnica wcielenia Syna Bożego wypełnia Tajemnicę
Boga. Każde słowo Jezusa i każdy czyn tę Tajemnicę nam
objawia. Kiedy np. św. Filip prosił Jezusa w imieniu apostołów, by im pokazał Ojca, usłyszał: „ Kto mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca (J14, 8-9).
Św. Mateusz zaś przekazał nam słowa Zbawiciela:
„Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna,
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn” (Mt 11,27)
Cały Stary Testament przygotowuje nas na Chrystusa.
Można powiedzieć, że jest On tam stale obecny. Zacytuję
jedynie dwa wiersze proroctwa Izajasza: „Oto Panna,
pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel”
(Iz. 7,14). „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg – oto
pomsta, przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by
zbawić nas” (Iz 35,4).
Początek Prologu Ewangelii św. Jana jest znany, bo czyta
się go w oktawie Narodzenia Pańskiego: „Na początku było
Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo(…) Na
świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat
Go nie poznał.” (J1, 1-10)

Nikt nie wątpi, że św. Jan pisał o Chrystusie – odwiecznym Słowie, które stało się ciałem.
Sam Chrystus mówi: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: zanim Abraham stał się, JA JESTEM” (J8, 58).
Niezwykłe świadectwo zostawił nam św. Paweł w liście
do Filipian i Kolosan. „On istniejąc w postaci Bożej, nie
skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi.
A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył
samego siebie (...). Dlatego też Bóg Go nad wszystko
wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby
na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich
i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że
Jezus Chrystus jest PANEM ku chwale Boga Ojca.” (Filip
2,6-11).
„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym
wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko
stworzone: i to, co w niebiosach i to, co na ziemi, byty
widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania,
czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego
i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1, 15-17)
Tłumy słuchając nauczania Jezusa zdumiewały się Jego
nauką. Święty Łukasz zanotował: „Słowo Jego było pełne
mocy” (Łk 4, 32) W niektórych słowach Chrystusa słyszymy
głos Boga – Prawodawcy: „Nowe przykazanie daję wam…”
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom; nie zabijaj; a ja
wam powiadam: każdy, kto się gniewa na brata swego,
podlega sądowi” (Mt 5, 21-22). Ten zwrot: „a ja wam powiadam” nie raz można było z ust Pana Jezusa usłyszeć.
Chrystus czynił wszystkim dobrze – uzdrawiał, odpuszczał grzechy, czynił cuda. Gorszyło to uczonych w Piśmie.
Mówili: „On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz
jednego Boga?” Św. Jan zanotował: „Dlatego więc usiłowali
Żydzi Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale
nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym
Bogu.” (J5, 18). Wiemy, że bluźnierstwo było najważniejszym punktem oskarżenia Jezusa w „procesie” przed
arcykapłanem w Wielki Piątek.
Najwięcej świadectw o Chrystusie, Synu Bożym, zostawił nam św. Jan – uczeń Jezusa, który towarzyszył swemu
Mistrzowi aż po Golgotę.
„Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który
Go posłał” (J5, 23)
„Kto Mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał.” (J12,
45)
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” (J10, 30)
Na widok ran po gwoździach Zmartwychwstałego Pana,
święty Tomasz, który nie mógł uwierzyć, wyznaje „Pan mój
i Bóg mój.” (J20, 28)
Liczne cuda, których dokonał Pan Jezus, ludzie, świadkowie kwitowali wielkim podziwem, mówiąc: „Kimże On
jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?”
Może jeszcze dwa świadectwa z listów św. Pawła
Apostoła: W Liście do Tytusa (Tyt 2, 12) pisze św. Paweł
o „oczekiwaniu błogosławionej nadziei i objawienia
się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa
Chrystusa.”

PUSTE MIEJSCE
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Zaś w Liście do Kolosan (2, 8-9) pozostawił nam takie
słowa: „W Nim bowiem mieszka cała pełnia Bóstwa, na
sposób ciała.”
Miał rację poeta, Franciszek Karpiński, autor słów kolędy „Bóg się rodzi.” Prawdę o narodzeniu Boga w Betlejem
wyrażają też inne kolędy. Pasterze, którzy pierwsi przybyli
do żłóbka w Noc Bożego Narodzenia – „jako Bogu cześć
Mu dali, a witając zawołali – z wielkiej radości.” Niech ta
radość stanie się też naszym udziałem.
Józef

W tę cichą
betlejemską noc...
Puste miejsce
Wigilia,puste miejsce przy stole jak co roku
na Kogo czeka to nakrycie ?
aż budzi się serca prawdziwy niepokój
Bo są ludzie niepotrzebni nikomu
z którymi nikt słowa nie zamieni
nikt nie zaprosi w progi swego domu
a może Ty potrafisz to zmienić ?

Bezsilni, starzy oczekują w tłumie
bezdomni,zagubieni w samotności
więc może Ty przytulisz, zrozumiesz ?
całe życie marzyli o ludzkiej miłości
Więc nie czekaj, weź opłatek do ręki
niech Twa dusza i serce się zbudzi
pamiętaj Bóg narodzony w Betlejem
najbardziej potrzebuje … Ludzi.

Wtem dostrzegł ptaki zimowe,
które do gniazd wracały
zupełnie jakby i one
dziś zamiar świętować miały
Aż tu nagle gwiazda zabłysła
w błękitnej delikatności
już czas ...dzielić się opłatkiem
jedynym Chlebem Miłości
I tak skulony w bezruchu
wtopiony w ciszy świętej
sercem niewinnej dzieciny
poczuł moc siły niepojętej

W tę cichą betlejemską noc...

J.B.

ZAPROSZENIE
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:

CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:

odbędzie się 18.01.2014 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie
przy ulicy Szersznika 3.
Ramowy program:
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl
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J.B.

W tę cichą betlejemską noc
do szyby przywarł buzię chłopczyk mały
co się wydarzy ? Co za moc ?
ogarnie dzisiaj ten świat cały...
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Praskie Dzieciątko Jezus
Jednym z najbardziej znanych cudownych wizerunków
Dzieciątka Jezus jest Praskie Dzieciątko. Jest ono czczone
na całym świecie.
Dnia 8 listopada 1620 roku, katolicki cesarz Ferdynand
II zwyciężył wojska protestanckie pod Białą Górą. Za
radą przebywającego wśród walczących, karmelity ojca
Dominika od Jezusa i Maryi, wojska cesarza zagrzewały
się do walki wołając: „Maryja!”. Cesarz, odwdzięczając się
karmelitom, wybudował dla zakonu w 1624 roku w Pradze
klasztor Najświętszej Panny Zwycięskiej. W 1628 roku
przeor karmelitów, ojciec Jan Ludwik, zachęcił zakonników
do czci Dzieciątka Jezus. Księżna Lobkowitz posiadała
szesnastowieczną figurkę Dzieciątka Jezus nieznanego
autora przywiezioną z Hiszpanii z Karmelu pod Kordobą. Arystokratka ofiarowała zakonnikom, ubraną przez
siebie figurkę jako swój najdroższy
sercu skarb. Prosiła zakonników
aby: „czcić to cudowne Dzieciątko
Jezus, a od tej chwili nic waszemu
zgromadzeniu nie zabraknie”.
W klasztorze przebywał pochodzący z Luksemburga brat Cyryl od
Matki Bożej, przeżywający rozterki
duchowe. Przeor poradził mu, aby
swoje troski oddał Dzieciątku Jezus.
Gorące modlitwy spowodowały, że
opuściły go wszelkie troski i od tej
pory stał się on orędownikiem kultu
Dzieciątka Jezus.
D a l s z e d z i a ł a n i a wo j e n n e
w Czechach spowodowały przeniesienie karmelitów do Monachium
a wraz z nimi brata Cyryla. W Pradze
został ojciec Jan Maria, którego brat
Cyryl prosił by umieścił figurkę
w chórze zakonnym, mówiąc: „Jeśli
będziemy cudowne Dzieciątko
Jezus czcić jak dawniej, wróci nam
spokój”. Niestety, nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus zaczęło zanikać.
Do Pragi wkroczyły wojska szwedzkiego króla Gustawa
Adolfa. Klasztor karmelitów został splądrowany, a figurka
wyrzucona na gruz za ołtarzem.
W 1637 roku, siedem lat po profanacji świątyni,
w Zielone Świątki, Cyryl powrócił do Pragi już jako kapłan.
Znalazł on figurkę, umieścił ją na ołtarzu i przywrócił
nabożeństwa. Niedługo po tym Praga znów była wolnym
miastem. Pewnego dnia w 1638 roku, ojciec Cyryl, modląc
się przed Dzieciątkiem Jezus, usłyszał: „Miejcie litość nade
mną, a ja będę miał litość nad wami; oddajcie mi moje ręce,
a ja wam pokój zapewnię. Im więcej mnie czcić będziecie,
tym więcej wam będę błogosławił. Mimo trudności finansowych udało się naprawić uszkodzoną figurkę.
W 1648 roku protestanckie wojska szwedzkie ponownie najechały Pragę i zmieniły klasztor Karmelitów w szpital polowy. Szwedzki dowódca, widząc figurkę Dzieciątka

Jezus, upadł na kolana, mówiąc: „O, Dzieciątko Jezus! Nie
jestem katolikiem, ale ja również wierzę w Twoje Dziecięctwo i jestem pod wrażeniem wiary Twoich wyznawców
i cudów, które dla nich czynisz. Obiecuję Ci, że jak tylko to
będzie możliwe, każę wojsku opuścić klasztor”.
W 1651 roku do Pragi przyjechał generał karmelitów,
ojciec Franciszek od Najświętszego Sakramentu i potwierdził kult Dzieciątka Jezus.
W 1655 roku umieszczono figurkę na ołtarzu w kościele
Maryi Panny Zwycięskiej i uroczyście koronowano, obecnie
figura znajduje się w bocznej kaplicy.
Jak wierzą wierni, poprzez figurę Dzieciątka Jezus
wydarzyło się wiele cudów, uzdrowień, klasztor zyskał
fundusze na remont, Praga odparła atak wojsk szwedzkich, a okolica klasztoru nie ucierpiała z powodu zarazy.
Dzieciątko zaczęto nazywać „łaskami słynące cudowne Jezulatko”. Ma
na sobie królewski strój: czerwony
płaszcz i koronę, a w lewej ręce
trzyma kulę ziemską, na której
znajduje się krzyż. Dzieciątko unosi
prawą rękę w geście błogosławieństwa. Niewielka figura o wysokości
47 centymetrów ma twarz czteroletniego dziecka. Wykonana jest
z drewna powleczonego woskiem.
Pod wrażeniem figury był król
szwedzki Karol Gustaw, który
oszczędził Pragę i podarował 300
dukatów na świece do ołtarza
Jezulatka.
Na przełomie XVII i XIX wieku
na mocy decyzji cesarza Józefa
II skasowano większość zakonów w cesarstwie. Pragę opuścili
karmelici. Figurką zaopiekował
się Zakon Kawalerów Maltańskich.
Dzięki ich modlitwie, a szczególnie nabożeństwom do Chrystusa
Eucharystycznego i modlitwom
do Najświętszego Dzieciątka Jezus, lewobrzeżna Praga
i Hradczany pozostały katolickie.
W 1993roku praski arcybiskup zaprosił karmelitów do
powrotu do swojej świątyni (kościół Maryi Panny Zwycięskiej). Co roku, 4 kwietnia, w kościele jest odprawiana
uroczysta Msza Święta i procesja ku czci Najświętszego
Dzieciątka Jezus, na którą przybywają pielgrzymi z całego
świata. W 2009 roku praskie sanktuarium odwiedził Benedykt XVI, który modlił się: „Czuwaj nad naszymi rodzinami.
Błogosław wszystkie dzieci świata”. Papież podarował
Dzieciątku złotą koronę i zaznaczył, że Praskie Dzieciątko
Jezus przypomina tajemnicę wcielenia Boga, który stał się
dzieckiem w rodzinie z Nazaretu.
c.d.n.
Władysław

BÓG STAŁ SIĘ DLA NAS DAREM
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Bóg stał się dla nas darem

Irena

Żeby tak
w noc wigilijną...
Żeby tak w noc wigilijną
ktoś przypomniał sobie nagle kolędę
tak dawno już zapomnianą...inną

Żeby ktoś zawsze przebaczył
i nad światem nastał pokój Boży
by ktoś drzwi zatrzaśnięte na zawsze... otworzył
Żeby ktoś przełamał się opłatkiem
by ktoś podzielił swoje serce
by w Dzieciątku rozpoznał swego Zbawcę
to już tak wiele... nie potrzeba nic więcej .

J.B.
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Obdarowywania bliźnich w okresie Bożego Narodzenia
prezentami i darami, uczy nas sam Bóg, dając nam swojego
Syna - Odkupiciela.
Boże Narodzenie stało się świętem darów, abyśmy
naśladowali Boga, który dał nam samego siebie. Pozwólmy,
aby nasze serce, nasza dusza i nasz umysł zostały tą prawdą przeniknięte. Kupując i przyjmując wiele prezentów,
nie zapominajmy o prawdziwym darze: abyśmy sobie
wzajemnie ofiarowali cząstkę nas samych. Byśmy ofiarowali sobie nawzajem swój czas. Byśmy znaleźli czas dla
Boga. Wtedy rodzi się radość, wtedy znika niepokój, wtedy
nastaje święto. W życiu naszym prywatnym, publicznym, parafialnym spotykamy się z różnymi okazjami do
składania darów, prezentów, upominków. Są to zawsze
miłe, czasem bardzo zaskakujące chwile, które pozostają
na długo w pamięci. O takim prezencie, darze, bardzo
wymownym, otrzymanym z okazji święceń kapłańskich
pisze o. Dariusz Pielak, misjonarz werbista, który kończył
seminarium w Pieniężnie.
„… Wkrótce potem miałem święcenia kapłańskie. Pani
Walentyna, którą poznałem w Kaliningradzie, zapowiedziała, że ma dla mnie przygotowany podarunek - różaniec
z bursztynu. Bardzo mi się spodobała ta obietnica. Akurat
kilka tygodni wcześniej odwiedziłem sklep z dewocjonaliami i bardzo przypadł mi do gustu różaniec z bursztynu
oprawiony w srebro. Pomyślałem, że taki właśnie różaniec
dostanę od pani Walentyny.
W dzień święceń przyjechała moja rodzina i znajomi. Przybyła też grupa z Kaliningradu. Po uroczystości
podeszła do mnie pani Walentyna i powiedziała, że chce
mi wręczyć podarunek w obecności mojej rodziny. Gdy
wszyscy się zebrali, pani Walentyna wyjęła swój prezent.
Ogarnęło mnie uczucie lekkiego rozczarowania. Nie był to
wcale mój wymarzony różaniec oprawiony w srebro. Był
wykonany z prostych, nieoszlifowanych kawałków bursztynu, nawleczonych na żyłkę i z plastikowym krzyżykiem
w kolorze złota.
„Zebrałam ten bursztyn - zaczęła mówić pani Walentyna - kamień po kamieniu. Chodziłam po plaży wymytej
przez sztormy. Znajdowałam jeden, kilka, a czasem nic.
W końcu uzbierałam kamyków na cały różaniec. Krzyżyk
ma złoty, jak złote i beztroskie były lata twojego dzieciń-

stwa. Pierwszych pięć paciorków jest szlifowanych, to lata
nauki i formacji, seminaryjny szlif. Następnie 50 kamyków
nieoszlifowanych, symbol życia, które masz przed sobą.
Będziesz musiał włożyć wysiłek, by nadać im kształt.
Między dziesiątkami oszlifowany kamień, ten od Ojcze
nasz. On Ci przypomni, że nie jesteś sam. Gdy będziesz się
modlił, przyciśnij różaniec do serca, będę z tobą”. Zrobiło
mi się nieswojo. Poczułem wstyd za swoje płytkie myśli
o pięknym różańcu ze sklepu.
Od tamtego czasu minęło 17 lat. Każdy z nas, wyświęconych wtedy kapłanów, ruszył na misyjne szlaki. Ja pracuję
w Moskwie, gdzie jestem proboszczem parafii św. Olgi.
Różaniec z bursztynu mam zawsze przy sobie. Dotykam go
i przypominam sobie pewną zabawną sytuację ze studiów
biblijnych, kiedy musiałem dużo pracować nad hebrajskim.
Kartki podręcznika brudziły się i niszczyły od ciągłego
wertowania. Gdy byłem na drugim roku i hebrajski miałem
już za sobą, rozmawiałem z kolegą z pierwszego roku,
który właśnie podchodził do egzaminu z tego języka i bał
się, że nie zda. Poprosiłem, by pokazał mi swój podręcznik.
Od razu wydał mi się za ładny, za nowy, za czysty. Powiedziałem mu: „Nie chcę cię straszyć, ale wydaje mi się, że
za mało się uczyłeś”.
I rzeczywiście - kolega oblał egzamin! Przychodzi mi do
głowy ta sytuacja, bo czasami myślę, że tak samo Pan Bóg
może ocenić moją kapłańską posługę. Powie mi: „Pokaż
mi różaniec pani Walentyny, który dostałeś w dzień
święceń i miałeś go szlifować codzienną modlitwą”.
Dotykam paciorków i myślę: „Jeszcze są bardzo chropowate”…”
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MODLITWA EWANGELIĄ

Modlitwa Ewangelią
W poprzednim numerze Anioła Kończyckiego zostały zamieszczone wskazówki, które mogą pomóc w codziennym
rozważaniu Słowa Bożego. Poniżej, jako kontynuację tego tematu, można znaleźć pomoc w postaci krótkich rozważań
i pytań do zastanowienia, powiązanych z Ewangeliami z kolejnych niedziel stycznia 2014 roku. Jezus - Słowo ma moc
przemieniać nasze życie. Zapraszamy, w każdą kolejną niedzielę stycznia, do modlitwy słowami Boga.
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I niedziela stycznia, 5.01.2014,
Ewangelia z dnia: J1,1-18
(skrót J1,1-18 oznacza Ewangelia wg św. Jana, rozdział
1, wersety 1-18)
O co proszę? O dar kontemplacji Słowa, aby czyniło
mnie coraz bardziej Jezusowym.
 Ewangelista Jan zaprasza mnie do zatopienia wzroku
w Jezusie. Pod natchnieniem Ducha napisał dla mnie
hymn na Jego cześć. Jezus – Słowo jest sercem każdej
strofy hymnu i sercem całej Ewangelii.
 Zatrzymam się nad niektórymi ikonami słowa, które
przekazuje Jan. Będę się nimi nasycał i prosił Ducha,
aby Jezus – Słowo, wypełnił całe moje życie: umysł,
serce i wolę.
 Jezus – Słowo jest „na początku” wszystkiego: mojego
życia, mojego powołania. Chce być na początku moich
zamiarów, decyzji i czynów. Czy chcę Mu dać pierwsze
miejsce w życiu?
 W Nim jest życie. Czy w to wierzę? Czy osobiście przekonałem się, że bez Niego nie mogę żyć? Przywołam
wydarzenia, przeżycia, w których głęboko poczułem,
że bez Niego ginę, tracę sens życia.
 On jest Światłością prawdziwą. Jak doświadczyłem
tej prawdy w moim życiu? Czy pamiętam sytuacje,
w których On sam wyciągnął mnie z „ciemności”,
zawracał z nieprawdziwych, mrocznych dróg?
 Jan pisze o tych, którzy nie przyjęli Jezusa i tych, którzy
Go przyjęli. Do których z nich zaliczyłbym dzisiaj
siebie? Popatrzę na owoce moich ostatnich wyborów,
decyzji. Czy mogę powiedzieć, że jestem Jezusowy?
 Słowo Boże zapewnia mnie, że z Jego pełności mogę
otrzymać łaskę po łasce. Będę dzisiaj prosił o szczególne łaski. O co chciałbym prosić? Zachowam w sercu
modlitwę: „Jezu, chcę czerpać z Twojej pełności”.







II niedziela stycznia, 12.01.2014,
Ewangelia z dnia: Mt3,13-17
O co proszę? O dogłębne doświadczenie miłości Ojca.
Będę patrzył, jak Jezus z pokorą podchodzi do Jana
i prosi go o chrzest. Wchodzi do wody, zanurzając się
cały. „Zanurza się” w życiu każdego człowieka, aby
wyzwolić go z grzechu i przywrócić mu radość życia.
Uświadomię sobie, że podobnie było na początku
historii mojego życia, podczas chrztu. Jezus przyjął
mnie już w łonie matki. W dniu chrztu zanurzył się
już w moim życiu.
Czy wierzę, że przez chrzest Jezus wypełnił sobą
całe moje życie? Co mogę powiedzieć o mojej więzi
z Jezusem?
Spróbuję powoli wypowiedzieć imię Jezus. Jakie
uczucia wywołuje to imię w moim sercu? Uczucie
przylgnięcia, bezpieczeństwa, przynależności? Czy

też uczucie obojętności, obcości, chłodu?
 Mogę to ćwiczenie zamienić w prostą modlitwę serca.
Skupię całą swoją uwagę na osobie Jezusa i będę przez
5 minut wymawiał tylko jedno słowo, włączając je
w mój oddech: „Jezus”. Będę wypowiadał je z głębokim
pragnieniem zjednoczenia się z osobą Jezusa.
 Wrócę do sceny nad Jordanem. Zobaczę otwierające
się niebiosa. Będę patrzył na Ducha Bożego, który
spoczywa na pokornym i cichym Jezusie. Będę chciał
usłyszeć moc i ton głosu z nieba: „Ten jest mój Syn
umiłowany”.
 Jezus, którego przyjąłem w chrzcie, jest umiłowanym
Synem Boga! Noszę w sobie moc i miłość Boga. Czy
potrafię oddać Mu całe swoje życie bez względu na
konsekwencje?
 Będę uwielbiał Boga Ojca, że posłał mi Jezusa jako
Brata i Pana. Wyznam Mu moją miłość: „Ojcze, chcę
kochać Cię jak Jezus!”.

III niedziela stycznia, 19.01.2014,
Ewangelia z dnia: J1,29-34
O co proszę? O głębokie pragnienie podążania za
Jezusem cichym i pokornym.
 Wyobrażę sobie postać Jana Chrzciciela. Będę wsłuchiwał się w jego silny, „grzmiący” głos. Wyobrażę
sobie jego ascetyczną twarz i wzrok skupiony na
Jezusie. Stanę pośród tłumu i będę z uwagą słuchał
tego, co mówi.
 Natchniony Jan nie waha się nazwać Jezusa „Barankiem Bożym”. Mogło to dziwić i szokować słuchających.
Dawało do zrozumienia, że oczekiwany Mesjasz jest
podobny do paschalnego baranka prowadzonego na
zabicie.
 Pomyślę, że Jezus, który przewyższa mnie godnością,
pragnie również w moim życiu objawiać się jako sługa
i cichy baranek. Czy potrafię się na to zgodzić? Czy
wierzę w wartość cierpienia? Poproszę Jezusa, aby
przeniknął do głębi moje życie pragnieniem naśladowania Go takim, jakim mi się objawia.
 Jan dzięki swej duchowej wrażliwości rozpoznaje
i uznaje w Jezusie Mesjasza. Duchowa wrażliwość Jana
jest owocem życia na pustyni, w bliskości Boga. Tam
nauczył się rozeznawać Jego głos i być Mu posłusznym.
 Co mogę powiedzieć o poziomie mojej duchowej wrażliwości? Czy potrafię rozpoznawać Jezusa w maluczkich, w najprostszych wydarzeniach dnia?
 „Ja to ujrzałem i daję świadectwo”. W doświadczeniu
wiary decydujące jest osobiste spotkanie z Jezusem.
Będę trwał w Jego cichej obecności i powtarzał:
„Kocham Cię, Jezu, cichy Baranku!”.

XI DZIEŃ SKUPIENIA APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI
IV niedziela stycznia, 26.01.2014,
Ewangelia z dnia: Mt4,12-23
O co proszę? O stanowczość i zdecydowanie w podążaniu drogą swojego powołania.
 Przedstawię sobie Jezusa, który wyczerpany czterdziestodniowym postem na pustyni przemierza wiele
mil, aby dotrzeć do swego rodzinnego Nazaretu. Tam
spotkało Go bolesne przeżycie. Został wyrzucony
przez ziomków z miasta. Będę kontemplował Jezusa,
który przeżywa trudne momenty.
 Co jest dla mnie najtrudniejsze w moim życiowym
powołaniu? Czego najbardziej się lękam?
 Jezus, pomimo bolesnego odrzucenia i świadomości,
że podobnie jak Jan naraża się na prześladowania,
rozpoczyna swoją misję.
 Do kogo posyła mnie Bóg? Czy w moim posługiwaniu mam wzgląd na osoby? Pomyślę o tych, których
najmniej lubię, których nie akceptuję. Poproszę gorąco Jezusa, aby pomógł mi zbliżyć się do nich i do ich
słabości.
 Pierwsze słowa, jakimi Jezus zwraca się do ludzi od
początku swojej misji, brzmią: „Nawracajcie się”. Aby
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słuchać i przyjąć Jezusa, potrzeba nawrócenia serca.
 Co mogę powiedzieć w tej chwili o pragnieniach mojego serca? Z których muszę zrezygnować, aby naprawdę
przyjąć Jezusa?
 Będę patrzył na Jezusa, który idzie brzegiem Jeziora
Galilejskiego. Zbliża się do zajętych swym rzemiosłem rybaków i mówi do nich: „Pójdźcie za Mną”. Oni
„natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”.
 Postaram się jeszcze raz przeżyć moment wyboru
mojego życiowego powołania. Kiedy i gdzie to było?
Co wtedy robiłem?
 W modlitwie końcowej będę usilnie prosił Jezusa
o zdecydowanie i stanowczość w wybieraniu wartości
powołaniowych i podążaniu za Nim. Będę trwał przy
modlitwie serca: „Rozpal mnie na nowo pierwotną
i wierną miłością!”.
na podstawie
„Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”
Krzysztofa Wonsa SDS,
Alina

XI Dzień Skupienia
Apostolstwa Dobrej Śmierci
Na dzień 30 listopada 2013 r otrzymaliśmy zaproszenie do Sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierśćcu k/Skoczowa, by uczestniczyć w Regionalnym Dniu Turystyki Pielgrzymkowej
– XI Dniu Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci.

pujące osoby : Ks. Kanonika Ignacego Czadera – Proboszcza NMP Królowej Polski w Pogórzu, Ks. Kanonika Jana
Gustyna – Proboszcza Parafii pw. Narodzenia Św. Jana
Chrzciciela w Rudzicy, Panią Mariannę Gryzło – Zelatorkę Apostolstwa Dobrej Śmierci Parafii pw. Świętego Jana
Nepomucena w Brennej Leśnicy, Panią Bernadetę Holeksa
– Zelatorkę ADŚ w Parafii Św. Jerzego w Cieszynie, Panią
Dorotę Wojas – Zelatorkę ADS w Parafii pw. Świętego
Mikołaja w Pierśćcu.
Po wręczeniu tych pięknych wyróżnień, Pani Lidia Greń
Wajdzik – Zelator Diecezjalny ADŚ wręczyła obecnym,
nowym Zelatorom parafialnym legitymacje Zelatora.
W naszej parafii pomoc w prowadzeniu i dbaniu
o rozwój ruchu modlitewnego zadeklarował Pan Karol
Bijok z Rudnika. Został on powołany na Zastępcę Zelatora Parafialnego. Panu Karolowi, życzymy wiele Łask
Bożych oraz opieki Matki Bożej i jej wsparcie w swoich
działaniach na rzecz rozwoju Apostolstwa Dobrej Śmierci
w naszej parafii.
W trakcie XI Dni Skupienia ADŚ przepiękną oprawę
muzyczną wykonał chór parafialny przy Parafii pw. Świętej
Małgorzaty z Dębowca.
Sylwia Grzebień, Zelator ADś
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Stałym programem Dni Skupienia w Pierścu jest Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, Nabożeństwo do
św. Mikołaja , uczczenie relikwii, Adoracja Najświętszego
Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, wymiana
doświadczeń związana z popularyzacją ruchu pielgrzymkowego. Natomiast najważniejszą i podstawową częścią
Dni Skupienia jest Msza Święta koncelebrowana w intencji
uczestników, rodzin i za zmarłych z rodzin.
Tegorocznej Mszy Świętej przewodniczył ks. Antoni
Żebrowski – Dyrektor Krajowego Apostolstwa Dobrej
Śmierci . W kazaniu przytoczył następującą przypowieść:
„Przed przejściem dla pieszych stał niewidomy człowiek,
który obawiał się wkroczyć na jezdnię. Młody mężczyzna
podał rękę niewidomemu i przeprowadził go przez przejście. Zamiast podziękowania usłyszał zarzut – samochodów coraz więcej, a ludzi coraz mniej”.
W następnych słowach kazania ks. Antoni Żebrowski
mówił o miłosierdziu wobec drugiego człowieka. Wskazał również przesłankę na najbliższe rekolekcje ADŚ –
wówczas, rozważne będą słowa Papieża Franciszka „ten,
kto praktykuje miłosierdzie, nie obawia się śmierci”.
W czasie Mszy Świętej poświęcono statuetki Świętego
Mikołaja, którymi następnie Kapituła Nagrody Świętego
Mikołaja uhonorowała za szczególne charyzmaty, nastę-
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JESIEŃ Z TUWIMEM

Jesień z Tuwimem
Rok 2013 to rok Juliana Tuwima. Z tej okazji 21 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich wychowawczynie klas 1 – 3 zorganizowały konkurs recytatorski dla dzieci z młodszych klas. Wszystkie utwory recytowane przez dzieci były autorstwa
Tuwima.
Uczestnicy oceniani byli przez trzyosobowe jury: gościa specjalnego
p. Joannę Jurgałę – Jureczkę, pisarkę i malarkę, p. Danutę Zdarzyl, bibliotekarkę oraz
p. Dorotę Stoły, dyrektor szkoły, która przewodniczyła obradom.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania utworu
w wykonaniu Czesława Niemena pod tytułem Wspomnienie. Słowa tej piosenki to wiersz poety, któremu poświęciliśmy czas. Następnie na scenie zaprezentowało się aż
27 uczestników.
Oto zwycięzcy i wyróżnieni z poszczególnych klas:
klasa 1 – I miejsce Paweł Cyrzyk - Taniec, wyróżnienia: Mateusz Bystranowski – Warzywa, Dacjan
Jałowiczor – Okulary,
klasa 2 – I miejsce Julia Domin – Słoń Trąbalski,
wyróżnienia: Lucyna Kabiesz – Spóźniony słowik,
Joanna Wawrzyczek – Zosia Samosia,
klasa 3 – I miejsce Emilia Matuszek – Słoń Trąbalski,
II miejsce Maria Kopala – W aeroplanie, wyróżnienia: Martyna Ciemała – Spóźniony słowik i Beata
Król – O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci.

Jesienny nastrój naszego spotkania podkreśliły piosenki w wykonaniu wszystkich klas: Leśna kołysanka, Każdy

miesiąc kolor ma i Deszczowy walczyk. A uczennice z klasy
6 – Dominika Lelakowska i Justyna Cyrzyk przedstawiły fragment wiersza Tuwima Strofy o późnym lecie. Nie
zabrakło też i wzruszeń… Dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody.
Na zakończenie „ …w kręgu lampy, w złotej plamie…”,
zasiadając „w cieplutkim fotelu” przy blasku świec zaprezentowała nam Ptasie radio pani pisarka. Było bardzo
nastrojowo, jesiennie i… wesoło, bo przecież utworom
Tuwima nie brakuje humoru.
Julian Tuwim to poeta, którego wiersze zna kilka pokoleń. Jego utwory żyją już ponad pół wieku i ciągle są aktualne. Tak samo jak kiedyś, nadal wszystkich bawią i cieszą.
Ale również uczą życia, tolerancji wobec innych i tego, że
świat dookoła jest piękny i warto go poznawać. Słuchanie
utworów Tuwima czytanych dzieciom przez dorosłych
to znakomity sposób na spędzanie długich, jesiennych
i zimowych wieczorów. Zachęcam wszystkich!!!
Barbara Cyrzyk

Wzrastaliśmy duchowo…
pielgrzymując Bożym szlakiem…
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Boże dzieła na Górze Aniołów
Na szczycie wzniesienia Góry Aniołów, w mieście
Monte Sant’Angelo, znajduje się Sanktuarium św. Michała
Archanioła – jakby zawieszone między niebem a morzem,
między Bogiem a człowiekiem. Z lekcji religii zapewne
pamiętamy, że kiedy Lucyfer wraz ze swoimi aniołami
zbuntował się przeciw Bogu, św. Michał Archanioł wydał
okrzyk: Któż jak Bóg !....
Według tradycji miały tu miejsce cztery cudowne wydarzenia, które zapoczątkowały kult. Trzy objawienia Archanioła datuje się na V wiek. W czasie pierwszego św. Michał
rzekł do miejscowego biskupa: Ja jestem Archanioł Michał,
stojący przed obliczem Boga. Ta grota jest mnie poświęcona; sam jestem jej strażnikiem. Tam, gdzie się otwiera
skała, będą przebaczone grzechy ludzkie, a modlitwy, które
będziecie tu wznosić do Boga, zostaną wysłuchane.
Drugie objawienie było związane z cudownym zwycięstwem nad wojskami nieprzyjaciela. Podczas trzeciego
Archanioł oznajmił św. Wawrzyńcowi, że już osobiście
poświęcił grotę.
Ostatnie zjawienie miało miejsce w XVII w., gdy
w okolicy szalała dżuma. Widząc niebezpieczeństwo
grożące miastu, bp. Puccineli prosił o pomoc sw. Michała.

Ukazał mu się Archanioł polecając, by poświęcił kamyki
pochodzące z groty. Ma być na nich wyżłobiony znak
krzyża i dwie litery: M.A. (Michał Archanioł). Według jego
słów - ktokolwiek będzie go przechowywał, uchroni się od
choroby. Wszyscy, którzy posiadali poświęcone kamyki,
zostali uwolnieni od zarazy.

Grota św. Michała Archanioła
i Kaplica Pojednania

Sanktuarium cieszy się tytułem Niebiańskiej Bazyliki.
To jedyna taka świątynia, poświęcona ręką obrońcy Boga
Najwyższego. Obietnice Archanioła docierają do wielu
pokoleń. Na przestrzeni wieków grota przyjęła miliony
pielgrzymów. Do groty przybywali władcy, przywódcy
i święci, m. in. Jan Paweł II. Wchodzącemu do groty, do
samego Serca Sanktuarium, przed oczyma pojawia się
widok jedyny, niepowtarzalny… Każdy zapewne z nas
czuje się jak syn marnotrawny, który powraca do Domu
Ojca, kierowany i chroniony przez samego św. Michała Archanioła. Każdy zapewne popada w zachwyt…
Różnorodność stylów, a tworzy jedyną w swoim rodzaju
harmonię; to piękno głosi chwałę Bożą. Tuż za ołtarzem
oczy przykuwa świetlisty punkt: figura św. Michała Archanioła. Wszystko tu przypomina potęgę Stwórcy, zaś liczne
dzieła sztuki świadczą o wielowiekowej historii miejsca.

WZRASTALIŚMY DUCHOWO… PIELGRZYMUJĄC BOŻYM SZLAKIEM…
Tu wielu z nas, w Miejscu Przebaczenia Anielskiego, poczuło
poruszenie sumienia i w Kaplicy Pojednania oczyszczało
duszę. Tu mieliśmy okazję, jako wspólnota ADŚ, uczcić
św. Michała, wielbić Boga i przepraszać za swoje grzechy
i grzechy całego świata. Tu nasi opiekunowie duchowni,
ks. prałat Alojzy, ks. Antoni z ADŚ, sprawowali najświętszą
Eucharystię, której przewodniczył ks. Andrzej Wieliczka,
proboszcz z kończyckiej parafii św. Michała Archanioła.
Tu w homilii wołał za św. Michałem Archaniołem ” Któż
jak Bóg”; wołał: zostańmy wielkimi czcicielami patrona
tego miejsca, pogromcy złych duchów, duchów, które tak
rozpanoszyły się w dzisiejszym świecie i niszczą godność
człowieka... Tu w sklepiku w grocie nabywaliśmy też kamyki, o których mówił Archanioł. Są one wkomponowane
w ozdobny medal i stanowią swego rodzaju naszyjnik.
Pamiętam, jak w poprzedniej pielgrzymce taki medal
ofiarowaliśmy naszej pilotce, Lence z Republiki Czeskiej.
Rok później dzieliła się niezwykłymi wydarzeniami, jakie
ją spotkały w Rzymie. Pomocy Cudownego Opiekuna z Groty
doświadczam wszędzie. Dwa razy w Rzymie nas zadziwił
– dodała.

Święty ku pomocy

Na początku Adwentu, gdy uczestniczyła w rekolekcjach dla osób konsekrowanych, przyjechała też jej matka.
Adwent rozpoczynał się mszą sprawowaną wówczas
przez papieża Benedykta XVI. W ich sercach zrodziło się
pragnienie, by w niej uczestniczyć. Niestety, do Bazyliki
mogły wejść osoby zaproszone. Cudem takie zaproszenie
otrzymałyśmy – mówiła. Wieczorem, tego samego dnia
były w hotelowym pokoju. Korzystały ze wspólnej łazienki,
na korytarzu. Pokój nie był zakluczony; właśnie z toalety
wróciła jej mama. Wtem ktoś nagle chwycił za klamkę –
próbował delikatnie otworzyć drzwi. Gdy się nie udało,
szarpał tak mocno, że wydawało się, że drzwi wypadną
z futryny, mimo że nie były zamknięte na klucz; atakującemu nie udało się dostać do środka. Potem usłyszały tylko
trzask drzwi na korytarzu i odgłos windy. Nad ranem, ok.
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godz. czwartej powtórzył się ten sam scenariusz; ale wtedy
drzwi pokoju były już zamknięte. Byłyśmy pełne pokoju –
mówiła Lenka. Wiedziałyśmy, że, zarówno w pierwszym
jak i drugim przypadku, ktoś z nieba ochronił nas przed
niebezpieczeństwem, jakie groziło ze strony tamtego człowieka. Te wydarzenia jednego dnia w Rzymie zwiększyły
moją ufność do Aniołów i uświadomiły, że słowa św. Michała
Archanioła: „Któż jak Bóg” – prowadzą do głębszej wiary
i jedności z Bogiem.
Nigdy też nie zapomnę świadectwa Janiny, która pisała
na łamach gazety „Któż jak Bóg” o uzdrowieniu z narośli na
twarzy. Jak wyznała: Modliła się przez cały rok, odmawiając koronkę do św. Michała Archanioła i chórów anielskich.
Usłyszała słowa natchnienia anielskiego, aby zrobić okład
ze słonej wody. Uczyniła to i narośl, którą miała od 17 lat,
zniknęla.

Ratunkiem Posłaniec z Nieba

Pielgrzymowanie do Monte Sant’Angelo związało
mnie z Posłańcem z Nieba. Nie rozstaję się z kamykami
przez Niego błogosławionymi. Bądźmy wdzięczni Bogu,
że postawił na naszych drogach Świętych, dał Anioła
Stróża i Potężnych Archaniołów, a zwłaszcza Św. Michała
Archanioła, który strzeże naszych dusz. To Duch nieskończenie inteligentny, błyskawiczny w działaniu, przecinający wszelkie węzły zła, które nas chcą spętać. W świecie
szalejącej dżumy duchowej wołajmy codziennie do Niego,
i uczmy dzieci, młodzież prostego egzorcyzmu: „Święty
Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nasza obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy.
A Ty, Wodzu Zastępów Anielskich, szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą
Bożą strąć do piekła. Amen.” Nie czujmy się nigdy samotni,
bezradni, współpracujmy z niebem, a osiągniemy radość
i pokój.
U Różańcowej Dziewicy Maryi w Pompejach…
w następnym numerze
Lidia Wajdzik ADŚ

INTENCJE

01.01. 2014 Środa - NOWY ROK 2014 - Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

02.01.2014 I Czwartek Wspomnienie Świętych Bazylego
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów
i doktorów Kościoła
17.00 1. Za + Adolfa Szypułę – od Pracowników
Gimnazjum w Kończycach Wielkich.
2.

03.01.2014 I Piątek

8.00 Rudnik:
17.00 Msza św. szkolna:

8.00 Msza
św.
w
intencji
wynagradzającej
zniewagi
Niepokalanemu
Sercu
Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Jozefa Kuchejda, żonę Stefanię, syna
Stanisława, wnuczkę Jolantę, ++ z rodziny Kuchejda
i Klimosz.

05.01.2014 II NIEDZIELA PO NARODZENIU
PAŃSKIM

7.30 Za ++ Pawła, Zuzannę Polok, ++ z rodzin Polok,
Legierski; domostwo do Opatrzności Bożej.
9.30 Rudnik: Za + ojca Pawła Teper, ++ dziadków Weronikę,
Pawła Teper, Alojzję, Mateusza Ściskała, Marię Teper
i Grzegorza Gil.
11.00
16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Stanisława Walicę w 5 rocznicę śmierci, jego
rodziców i teściów.

06.01.2014 Poniedziałek UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

7.30
9.30 Rudnik: Za ++ Otylię Wawrzyczek, męża Gustawa, rodziców Helenę, Józefa Konopka, dusze w czyśćcu cierpiące.
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7.30 Za Parafian
9.30 Rudnik: za ++ Antoninę Lebioda w 10 rocznicę śmierci,
jej męża Emila, braci Teofila i Mieczysława, Franciszka
Kłósko, Witolda Nogo, ++ z rodzin Lebioda, Chmiel
i Kłósko.
11.00 Za ++ Franciszka Parchańskiego w 12 rocznicę
śmierci, synów Emila i Franciszka, ++ z rodziny
Parchański i Tomica.
17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny oraz
o pokój w świecie.

04.01.2014 I Sobota
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INTENCJE
11.00 Za ++ Zdzisławę, Władysławę, Jana Ciesielskich;
domostwo do Opatrzności Bożej.

07.01.2014 Wtorek
8.00
17.00

08.01.2014 Środa

16.00 Rudnik: Za ++ Karola Foltyn, Stefanię i Karola Czakon,
dziadków Barbarę i Franciszka Filipek, dusze w czyśćcu
cierpiące.
17.00

09.01.2014 Czwartek

17.00 Za ++ Roberta
w czyśćcu cierpiące

Majętnego,

rodziców,

dusze

10. 01.2014 Piątek

8.00 Rudnik:
17.00 Msza św. szkolna:

11.01.2014 Sobota
8.00
17.00

12.01.2014 NIEDZIELA Święto Chrztu Chrystusa

7.30 Za ++ Jarosława Koczy w 9 rocznicę śmierci, ++ jego
dziadków o Wieczną Szczęśliwość oraz za domostwo do
Opatrzności Bożej.
9.30 Rudnik: Za ++ Franciszka Grzybek, żonę Emilię,
2 synów, synową Antoninę, 3 zięciów, wnuka Józefa,
ojców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Z okazji urodzin Anny z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na
dalsze lata życia oraz opiekę Bożą dla całej rodziny.
16.30 Nieszpory
17.00

13.01.2014 Poniedziałek
17.00

14.01.2014 Wtorek
8.00
17.00

15.01.2014 Środa

16.00 Rudnik: Za ++ Władysława Tomicę, rodziców, siostrę
Irenę i teścia Antoniego.
17.00 Za ++ Genowefę, Wincentego Foltyn, Lilę, Władysława
Koszyk, Stanisława Duraj, Wiesława Choma,
++ z rodziny.

16.01.2014 Czwartek

17.00 1.
2.
21.00 Apel Jasnogórski

17.01.2014 Piątek Wspomnienie Św. Antoniego, opata

8.00 Rudnik: Za ++ Stefanię, Leona Siąkała, rodziców,
rodzeństwo, Stefanię, Emila Janota, syna Józefa, dusze
w czyśćcu cierpiące.
17.00 Msza św. szkolna:
Za ++ Emilię, Józefa Walica,
++ pokrewieństwo z rodziny Waliców i Korczowskich.
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18.01.2014 Sobota

8.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza
i Stanisławę.
17.00 Za ++ Franciszka Szczerbę, wnukaAleksandra Skórkiewicza,
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.

19.01.2014 II NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za ++ Emila Bijok, żonę Marię, siostrę Emilię, brata
Józefa, synową Martę, rodziców Jana i Joannę, dusze
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.
9.30 Rudnik: Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
z podziękowaniem za otrzymane łaski w 80 urodziny
Anieli, z prośbą o opiekę i Boże błogosławieństwo na
dalsze lata życia.
11.00 Za ++ rodziców Justynę, Wiktora Stoszek, Annę, Alojzego
Stoły, rodzeństwo, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Siekierka,
Stoszek, Stoły, Owczarzy, + Ks. Tadeusza Czerneckiego, siostrę
Elżbietę; domostwo do Opatrzności Bożej.
16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Dorotę, Alojzego Berek, ++ z rodziny Berek,
Walica oraz Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

20.01.2014 Poniedziałek

17.00 W 80 urodziny Marii z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie
i opiekę Opatrzności Bożej nad całą rodziną.

21.01.2014 Wtorek
Wspomnienie Św. Agnieszki,
dziewicy i męczennicy

8.00
17.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki
z okazji imienin.

22.01.2014 Środa

16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Borski, żonę Martę,
++ rodziców z obu stron.
17.00 Za ++ Edwarda Jurgałę w rocznicę śmierci, jego
rodziców, ++ Czesławę, Tadeusza Kocur, syna Mariana,
++ z rodziny Jurgała i Kocur.

23.01.2014 Czwartek

17.00 1. Za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik.
2. Za + Jadwigę Kaler oraz o Boże błogosławieństwo
i opiekę Aniołów Stróżów dla Stasia z okazji 3 rocznicy
urodzin.

24.01.2014 Piątek
Wspomnienie Św. Franciszka
Salezego, biskupa i doktora Kościoła

8.00 Rudnik: Za ++ Wiktora Żyłę w 35 rocznicę śmierci,
żonę Helenę, ich rodziców, Andrzeja i Helenę Polok,
Emila, Elżbietę i Eugeniusza Jurgała, Zofię i Gabriela
Machej; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Michała, Pawła, Annę
Legierski, ++ z rodzin Małyjurek, Polok, Legierski;
dusze w czyśćcu cierpiące.

25.01.2014 Sobota Święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła

8.00 Za + Jana Handzel w 15 rocznicę śmierci, + Alicję, ++
rodziców.
17.00 Z okazji 18 urodzin Justyny z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.

26.01.2014 III NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za + ojca Janusza Foltyn, ++ dziadków z rodziny Foltyn
- Owczarzy.
9.30 Rudnik: Za ++ męża Zdzisława Werłos, rodziców
Helenę i Józefa Gabzdyl, ++ z rodzin Werłos, Gabzdyl,
Matuszek; domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00 Chrzty – Roczki
16.30 Nieszpory
17.00 Za ++ Anielę Ociepka w 10 rocznicę śmierci, jej
rodziców Franciszka i Annę Gabzdyl, rodzeństwo
Erwina i Bronisławę, teściów Zuzannę, Helenę
i Franciszka Ociepka, ++ Marię Chowaniok i Emilię
Wróbel.

27.01.2014 Poniedziałek Wspomnienie Bł. Jerzego
Matulewicza, biskupa
17.00

28.01.2014 Wtorek
Wspomnienie Św. Tomasza
z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
8.00
17.00

29.01.2014 Środa

16.00 Rudnik: Za + Józefa, Zofię Machej, syna Bolesława,
zięcia Stefana, Józefa, Annę Czepczor, synów Tadeusza
i Józefa, wszystkich ++ z tych rodzin, dusze w czyśćcu
cierpiące.
17.00 Za + Anielę Ociepka, Emilię Wróbel, ++ dziadków.

30.01.2014 Czwartek

17.00 1. Za ++ Rudolfa, Marię Chmiel, Annę, Walerię,
Eugeniusza Hanzel, wnuczkę Klaudię, ++ z rodziny;
domostwo do Opatrzności Bożej.
2.

31.01.2014 Piątek Wspomnienie Św. Jana Bosko,
prezbitera
8.00 Rudnik:
17.00 Msza św. 6 – tyg.:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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Odwiedziny Duszpasterskie
2013/2014
Data i godzina
27.12.2013 – Piątek 9.00
27.12.2013 – Piątek 9.00
28.12.2013 – Sobota 9.00
28.12.2013 – Sobota 9.00
30.12.2013 – Poniedziałek 8.00
02.01.2014 – Czwartek 9.00
02.01.2014 – Czwartek 9.00
03.01.2014 – Piątek 9.00
03.01.2014 – Piątek 9.00
04.01.2014 – Sobota 9.00
04.01.2014 – Sobota 9.00
05.01.2014 – Niedziela 13.00
07.01.2014 – Wtorek 9.00
08.01.2014 – Środa 10.00
09.01.2014 – Czwartek 9.00
11.01.2014 – Sobota 9.00
11.01.2014 – Sobota 9.00
13.01.2014 – Poniedziałek 8.00
14.01.2014 – Wtorek 9.00
15.01.2014 – Środa 10.00
16.01.2014 – Czwartek 9.00
18.01.2014 – Sobota 9.00
18.01.2014 – Sobota 9.00

Trasa
Podkaczok Wygoda (od p. Chwolek – p. Parchański)
Osiedle Karolinka (od p. Chmiel – p. Foltyn)

Statek – ul. Cieszyńska (początek od mostu – p.p. Parchańscy,
Goryczka, Isztok, Pierchała – zakończenie p. Juroszek do p. Szuster)
Stawiska (od p. Bierski – blok PKP)
Sośnie (od p. Małyjurek – p. Szczyrba) – do Blok oraz domy przy
ul. Ks. Kukli (od p. Konopka – p. Węglarz)
Łubowiec I (od. p. Mój – p. Piotrowski)
Holica (od p. Sufa – p. Kłusko)
Rudnik (ul. Głowna lewa str. i Beresteczko)
Babilon (od p.p. Machej, Sadlik Szajter – domy za CPN)
Rudnik (ul. Głowna prawa str, do ul. Polnej)
Świerczyniec, ul. Leśna (od p. Ćwięczek)
– ul. Świerkowa (p. Gospodarczyk, p. Gabzdyl – p. Morawiec)
Osiedle Karolinka (od p. Małysz)
Karłowiec (od p. Sterczuła – p. Koszyk, p. Pala)
Odnóżka (od p. Chmiel, p. Parchański – p. Pierchała)
Lewa Strona Piotrówki (od. p. Tomica – p. Kuchejda)
Rudnik Porzędź
Prawa Strona Piotrówki (od p. Morawiec – p. Kraus)
Pudłowiec Dół (od P. Wawrzyczek, p. Feluś – p. Brychcy)
Łubowiec II (od p. Żyła – p. Jurgała)
Prawa Strona Piotrówki (od p. Żyła – p. Stoszek)
Rudnik Centrum
Lewa Strona Piotrówki (od p. Żyła – p. Majętny)
Świerczyniec – Cała ul. Strażacka, (od p. Gremlik – p. Czakon)

Ogłoszenia Duszpasterskie

2.
W poniedziałek, 6 stycznia przypada Uroczystość
Objawienia Pańskiego. W całym Kościele jest to Dzień
Modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji.
Msze św. o godz. 7.30 i 11.00 w kościele parafialnym
oraz w Rudniku o 9.30
W tym dniu święcimy wodę, kredę i kadzidło.

3.
W niedzielę, 12 stycznia obchodzimy Święto
Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres
Narodzenia Pańskiego.
4.
W sobotę, 18 stycznia rozpoczynamy w całym
Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan.
5.
W niedzielę, 26 stycznia na sumie o godz.
11.00 – Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna dla rodziców
i chrzestnych w piątek, 24 stycznia po Mszy św.
wieczornej.

Styczeń 2014 ANIOŁ KOŃCZYCKI

1.
W środę, 1 stycznia – NOWY ROK – 2014 –
Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi. Chcemy
wszystkie dni Nowego Roku polecić Sercu Matki Boga
i ludzi.
W tym dniu modlimy się o dar pokoju dla całego świata.
Kończy się także czas oktawy Narodzenia Pańskiego.
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Liturgiczne obchody miesiąca:
01.01. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi
02.01. – wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów
Kościoła
06.01. – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech
Króli
12.01. – Święto Chrztu Pańskiego
17.01. – wspomnienie Św. Antoniego, opata
21.01. – wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy
i męczennicy
24.01. – wspomnienie Św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kościoła
25.01. – Święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła
26.01. – wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza
i Tytusa
27.01. – wspomnienie Bł. Jerzego Matulewicza,
biskupa
28.01. – wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i doktora Kościoła
31.01. – wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeństwo do Św. Michała Archanioła, Patrona
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W 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 beatyfikacji bł. Jana
Pawła II.
I Czwartek - nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa
I Sobota - Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi
Panny
Spowiedź św. - w tygodniu pół godziny
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota - godzinę
przed Mszą św.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
03. I. – Odnóżka - piątek
ul. Lipowa 11, 9, 9A, 10, 5
ul. Żwirowa 6, 10, 7

10. I. – Odnóżka - piątek
ul. Cieszyńska 15, 11, 21, 25
ul. Żwirowa 5
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17. I. – Statek - piątek
ul. Statek 1, 5, 2, 4, 10

24. I. – Pudłowiec - piątek
ul. Statek 12, 16, 18, 26
31. I. - Statek - piątek
ul. Statek 28
ul. Cieszyńska 52, 56, 43

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,
w godz. 9.00 – 12.00;
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00
Odwiedziny Chorych – przed Świętami w sobotę 1 lutego od godz. 9.00.

Spotkania:
Służba Liturgiczna – sobota godz. 8.40
MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – piątek godz. 16.30
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. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,
Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, Sylwia Grzebień, Lidia Wajdzik, Barbara Cyrzyk
Adres Redakcji:

43-416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856-93-10;
e-mail: aniolkonczycki@interia.pl
Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

Jesień
z Tuwimem

W Grocie Świętego Michała

Barbórka
2013

Grota Kaplicy Pojedninia

„MIKOŁAJ 2013”

R
O
R
A
T
Y
2
0
1
3

