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 Informacja z działalności Oddziału od ostatniego Pos. Zarządu, oraz 

informacje  organizacyjne. 

 

Witam koleżanki i kolegów męczących się na przymusowej kwarantannie. 

 To już trzeci miesiąc jak się nie spotykamy i myślę że nam wszystkim tego 

brakuje, ale mam nadzieję że już niedługo tak będzie bo wirus jakby odpuszcza. 

Program ostatniego Posiedzenia Zarządu udostępniłem na naszej stronie 

i wydarzenia oraz uroczystości w których nasi członkowie z Pocztem 

Sztandarowym brali udział od 19-do 25.03.020r. przedstawiłem - chyba 

wyczerpująco, bo żadnych pytań ani dopowiedzeń na Forum do tego punktu nie 

było. Dziękuję za uwagę do Sprawozdania Rzeczowo – Finansowego, ale mam 

prośbę, by nie robić tego anonimowo  to będę wiedział komu podziękować. 

W imieniu Stanisława Lizaka – członka Prezydium Z.G. Z.P.  dziękuję wszystkim 

naszym koleżankom  które zaangażowały się w akcję charytatywną „Dar Serca 

Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich” i uszyły 1300 profesjonalnych 

maseczek.  Listę koleżanek które szyły i tych którzy zaangażowali się                                   

w przekazaniu ich dla zakładów Opieki Medycznej Pow. Żywieckiego wraz                          

z potwierdzeniem ich odbioru przedstawię na naszej stronie w zakładce 

Aktualności. Dziękuję też koleżankom       z  Ciśca które w indywidualnej grupie 

uszyły 1100  maseczek ze swojego materiału i przekazały je nieodpłatnie dla 

szpitali z okolic B-B oraz mieszkańcom Ciśca i B-B.  

Dziękuję też tym koleżankom i kolegom którzy odpowiedzieli na mój apel 

i wpłacili na konto Oddziału darowiznę dla Z.Z.O.Z  w Żywcu „Na Pomoc  

w Walce                              z Koronawirusem”.  Kwota którą potwierdza wyciąg 

bankowy z dn. 28.04.2020r.  to 1720zł.  Jest też deklaracja wpłaty na ten cel 

Skarbnikowi 220 zł. przy najbliższym możliwym spotkaniu. 

 Wysokość wpłat była od 20.zł do 500zł.   Z konta Naszego Oddziału przekazano 

na ten cel  3000 zł. 

-- 1000 zł zakup materiału na maseczki 

-- 1000 zł pierwsza wpłata na walkę z Koronawirusem dla Z.Z.O.Z. w Żywcu 

-- 1000 zł druga wpłata dla Z.Z.O.Z. w Żywcu po otrzymaniu wspomnianego 

wyżej wyciągu z banku. 

 Trzeba do tego doliczyć wartość maseczek 1300 x 10 zł które nieodpłatnie 

uszyły nasze koleżanki i wtedy będzie to rzeczywisty wkład finansowy w walkę 

z Pandemią Koronowirusa  Naszego Oddziału. 



-- 18 maja uczciliśmy 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II, którego imieniem jest 

Związek Podhalan w Polsce dziękując Matce Bożej za dar Tego świętego  

człowieka dla Kościoła, Świata i Naszej Ojczyzny na Majówce Karpackiej, we 

wszystkich miejscowościach gdzie są nasi członkowie. 

-- Uczestniczyliśmy też z Pocztem Sztandarowym w pogrzebach:  

Ś.P.  Ks. Kanonika Józefa Leśnego w Harklowej 21.03.020r. 

Ś.P.  Stanisławy Drewniak, matki Pawła Figóry 04.05. 020r. 

Ś.P. Józefa Piwowara brata Alicji Flame  16.05. 020r. 

Ś.P. Krzysztofa Ząbka męża Beaty Ząbek członka naszego Oddziału 

02.06.020r. 

05.06. tj. dzisiaj zapaliliśmy znicze: na grobie ks. Stanisława Waltera w Cięcinie, 

przy pomniku upamiętniającym egzekucję Niemców na mieszkańcach Gminy 

Lipowa w tym ks. Ferdynarda Sznajdrowisza, oraz przy Obelisku ks. Rudolfa 

Marszałka w Bystrej Krakowskiej, z okazji rozstrzygnięcia XIV-konkursu na  

„Apel Poległych ku czci Duchownych którzy oddali życie w obronie wolności 

i niepodległości Ojczyzny”.  

  

Informacje organizacyjne 

Ponieważ obostrzenia dla wiernych chcących uczestniczyć we Mszach Św. czy 

nabożeństwach są stopniowo luzowane proponuję uczestnictwo 

w przedstawionych wydarzeniach 

1. 20.06.020r. – sobota, w Rychwałdzie po mszy Św. będzie czuwanie 

modlitewne przed Matką Bożą. Porządek czuwania w załączniku, po tak 

długiej kwarantannie na pewno chętnie się spotkamy u Pani Rychwałdzkiej. 

2. 21.06.020r. – niedziela III-niedziela miesiąca i Msza św. w oprawie góralskiej 

jak zwykle o godz. 9.00.  Ojciec Proboszcz nas wszystkich serdecznie 

zaprasza. 

3. 22.06.020r. -- Oddział Górali Śląskich organizuje uroczyste obchody dni 

Brennej. Więcej informacji i program tych obchodów przekażę do wiadomości 

w późniejszym terminie. 

 

                          

 

 

 

                             



                         Rychwałd,  20. 06.020r.   (Sobota) 

Czuwanie modlitewne 19.00 do 21.00 - Apel Maryjny 

 

Porządek czuwania: 

 

1. Modlitwa – AKT Adoracji     -Mietek Dziedzic 

2. Pieśń, - Bądź że Pozdrowiona Hostio Żywa 4 zwr.  -Prowadzi Mietek my się 
włączamy 

3. Modlitwa    --  

4. Pieśń - Kłaniam się Tobie 3 zwr.    -Prowadzi Mietek 

5. Modlitwa     --  

6. Pieśń - Jezusa Ukrytego 3 zwr.       -Prowadzi Mietek 

7. Litania do Najświętszego Sakramentu  -- 

8. Pieśń – O Mój Jezu w Hostii Skryty      -Prowadzi Mietek 

9. Modlitwa           -- 

10. Pieśń – O Niewysławione 3 zwr.    -Prowadzi Mietek 

11. Koronka do J. Chr. W Najświętszym Sakramencie   -- 

12. Pieśń – Panie dobry jak chleb   -Prowadzi Mietek 

13. Modlitwa adoracyjna         -- 

14. Pieśń – Pobłogosław Jezu drogi   -Prowadzi Mietek 

 

Godz. 20.00. Konferencja Ojca Proboszcza 

„Wyjść z Pandemii by świadczyć o swoich wartościach” 

 

15. 20.30 – Różaniec, rozważanie tajemnic radosnych 

16. 21.00 – Apel Maryjny   -Prowadzi Mietek my się włączamy 

--   Pieśń Maryjo Królowo Polski 

--   Prośba do Pana Jezusa za przyczyną Pani Rychwałdzkiej -- o ustanie 

Pandemii, zdrowie w naszych rodzinach i powrót do aktywnej działalności 

naszego Oddziału. 

--   Pieśń, Matko Przed twoim Obrazem 

--   Przedstawienie Matce Bożej w krótkiej indywidualnej modlitwie  swoich 

intencji, próśb i podziękowań za doznane łaski.  

--  Na zakończenie Apelu zaśpiewamy  Pieśń --  Mrok Wieczorny znów 

zapada  

Modlitwy między pieśniami z Książeczki do Adoracji, chętnych do 

czytania modlitw 6-osób i  5-do czytania rozważań różańcowych proszę 

o zgłoszenie się do mnie Esemesem do przyszłej niedzieli tj do 14.06, 

bo będziemy musieli się spotkać żeby ustalić kto i jaką modlitwę albo 

rozważanie będzie czytał. Kto ma możliwość to prośba by wydrukować 

sobie te Pieśni, dla siebie i dla tego kto takiej możliwości nie ma. 

 



 

 

Matko przed Twoim obrazem  

1. Matko przed Twoim obrazem, może już ostatnim razem, Może 

Cię już nie zobaczę, pozwól niech się dziś wypłaczę. 

2. Matko ja się stąd nie ruszę, ciężki ból ściska mą duszę, Jakże się 

z myślą pogodzić od swej Matki już odchodzić. 

3. Lecz muszę iść za mym losem, pożegnać Cię rzewnym głosem, 

Wzniesionym przed Twym obliczem, 

Matko czy mnie puścisz z niczem? 

4. Czyż nie dasz o com prosił, chcesz bym smutek stąd wynosił, 

Matko czy mam w swej potrzebie, bez pomocy iść od Ciebie? 

5. Wiem, że jestem syn niegodny, czyż od Matki mam wyjść 

głodny? Chory, smutny, udręczony, ciężkim krzyżem obarczony? 

 

6 .Nakarm, uzdrów Matko droga, ja Cię proszę w Imię Boga, Niech 

odejdę pocieszony, Twoją łaską uzdrowiony. 

7. Ja Cię żegnam Matko droga niech odejdzie wszelka trwoga, 

Niechaj wracam do swej chatki, jak od ukochanej Matki. 

8. Gdy me oczy zajdą łzami, serce spowite cierniami, Matko pociesz 

płaczącego, nie opuszczaj mnie biednego. 

9. Błogosław mnie Matko droga w Imię Ojca, Syna Boga, Niechaj 

idę w świat daleki, zawsze z Tobą na wiek wieki. 

 

 

 

 

 



   

 

Mrok wieczorny znów zapada 

l. Mrok wieczorny znów zapada, dzienny trud już skończył się, Cóż 

Ci Matko rzec wypada na dobranoc żegnam Cię. 

    2.Słońce zaszło za górami, ziemię tuli ciemna noc, 

     Słodka Matko z aniołami nucimy Ci dobranoc, 

3. Gwiazdy błyszczą na błękicie, tylko czuwa Twoja moc, Spojrzyj 

Matko na swe dziecię, daj nam wszystkim dobrą noc. 

4. Świat pogrążon w śnie głębokim, tylko czuwa Twoja moc, Mnie i 

wszystkim moim drogim daj o Matko dobrą noc. 

5. Przed ołtarzem lampka licha, płonie Tobie całą noc, Aniołowie 

nucą z cicha, Matko Boska dobranoc. 

6. Chociaż często Cię zasmucam i niegodnie służę Ci, Spraw niech 

szczerze się nawrócę, na dobranoc przebacz mi. 

7. Chwalić będę Cię na nowo, jutro gdy wstanę ze snu, Chociaż się 

dziś żegnam z Tobą serce me zostawiam tu. 

 

 


