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JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!!!

Jezus Zmartwychwstał
Alleluja!!!

„Nie zna śmierci Pan Żywota,
Chociaż przeszedł przez jej wrota,

Rozerwała grobu pęta, ręka święta, Alleluja.”

Już za parę dni przeżywać będziemy największe święto religii chrześcijańskiej 
- Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to Święto nie tylko zwycięstwa nad 
śmiercią, ale jeszcze święto naszej nadziei.

Śmierć została definitywnie pokonana przez Chrystusa. Już św. Paweł w liście 
do Koryntian napisał: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara 
próżne jest nasze przepowiadanie (1Kor 15,17).  On przecież zmartwychwstał 
prawdziwie! Mocą swojego bóstwa odsunął ciężki kamień grobowy i z chorągwią 
zwycięstwa w ręku mógł zawołać do całego świata: Ja jestem Zmartwychwstanie 
i Życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł żyć będzie na wieki (J 11,25).

Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa, to nie jest tylko świadectwo zwycięstwa 
prawdy nad kłamstwem, obłudą i fałszem, ale to jest przede wszystkim dla nas wielka lekcja 
życia. Lekcja, która uczy nas, że warto zaufać Chrystusowi, warto w życiu na Niego postawić, 
warto Jemu służyć i Go kochać. Chrystus jest zawsze z nami. Jest z nami i z nami zwycięża.

Drodzy Parafianie!
Dzieląc radość Wielkanocnego Poranka,  
życzę Wam wszystkim niepowtarzalnych 
 spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym.  
Nie wybrał sobie na to spotkanie Galilei,  

ale nasze świątynie. 
 Jestem głęboko przekonany,  

że tu najlepiej do nas przemówi,  
a my Go najlepiej zrozumiemy. 

Niech Jego obecność umocni naszą wiarę.  
Niech stanie się darem pokoju i radości serca.  

Niech pomnaża nadzieję i miłość. 

Maryja - Rozradowana Królowa Nieba,  
niech wyprosi pełnię łask paschalnych.

Ks. Proboszcz,
Redakcja Anioła Kończyckiego
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CHRZEŚCIJANIN W PRAKTYCE
Nabyte przed świętami paschaliki i baranki wielkanocne mogą być ozdobą 

świątecznego stołu, ale przede wszystkim powinny być symbolem chrześci-
jańskiego dzieła miłosierdzia względem potrzebujących. 

ZAPROSZENIE
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE,  

które odbędzie się 18.04.2015 w kościele pw. Marii Magdaleny w Cieszynie  
o godzinie 19.15. 

Ramowy program: Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 
      Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze 

Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl

ROK CARITAS
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy przypada 

Niedziela Miłosierdzia Bożego, święto ustanowione 
przez Jana Pawła II w dniu kanonizacji siostry Faustyny 
30 kwietnia 2000 r. Warto w tym miejscu przybliżyć 
działalność Caritas, która swe posłannictwo względem 
potrzebujących wypełnia przez cały rok, najczęściej 
bez medialnego rozgłosu.

Caritas Polska została reaktywowana 10 paździer-
nika 1990 r. jako organizacja odwołująca się do trady-
cji charytatywnej sprzed 1950 r. Od 2004 r. posiada 
status organizacji pożytku publicznego. Nadzór nad 
poszczególnymi diecezjalnymi oddziałami Caritas 
sprawuje Komisja Episkopatu Polski. 2015 r. został 
w Polsce ogłoszony Rokiem Caritas  ze względu na 
25. rocznicę wznowienia jej działalności. Wydarzeniem 
centralnym będzie międzynarodowa konferencja pod 
hasłem „Rodzina troską Caritas” w październiku br. 
„Szczególną misją Caritas jest poszanowanie godności 
każdego człowieka. Jesteśmy przekonani, że życie jest 
darem, które wymaga pielęgnowania, dlatego pamiętamy 
szczególnie o tych, którzy czują się opuszczeni przez 
najbliższych, przez co często nie widzą sensu i warto-
ści swojej egzystencji” - napisał w „Słowie na marzec 
2015 r.” ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. 

Oddział Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej po-
wstał na mocy dekretu bpa Tadeusza Rakoczego 
z 6 października 1992 r., a więc kilka miesięcy po 
utworzeniu diecezji. 

TRANSAKCJA WIĄZANA
„Tyle masz, ile dasz”... śpiewały dzieci w roratniej 

piosence dwa lata temu. A ewangelista Mateusz napisał 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią”. A jeszcze ktoś inny powiedział, że więcej 
przyjemności jest w dawaniu, niż w braniu. Nawet 
telewizji nie udało się jeszcze zbanalizować hasła 
o tym, że warto pomagać, że dzięki temu stajemy się 
lepsi, a świat razem z nami.

Caritas pomaga materialnie i finansowo, a jej po-
moc dociera przede wszystkim do bezrobotnych, 
bezdomnych, chorych i starszych, dzieci, uchodźców 
i imigrantów, do ofiar wojen i kataklizmów, głównie 
z zagranicy. Do najpopularniejszych akcji należą Wigi-
lijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, 
Kromka Chleba, Wielka Orkiestra Codziennej Pomocy, 
Skrzydła. Pomoc Caritas dociera do Ukrainy (w grudniu 
ub. r. zorganizowano konwój z pomocą materialną), 
Kenii, Syrii i do wielu innych krajów. W uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. otwarty został 
Dom Matki i Dziecka w diecezji sosnowieckiej. Cari-
tas prowadzi wiele takich placówek na terenie całej 
Polski. Założyło też 54 „okna życia”, dzięki którym 
rodzinę znalazło już prawie 80 dzieci. Na terenie Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej działają Stacje Opieki Caritas 
w Bielsku-Białej i w Oświęcimiu, Ośrodek Kolonijny 
w Szczyrku, Dom Charytatywny w Polance, prowa-
dzona jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Największą wartością Caritas są działające przy 
parafiach parafialne zespoły charytatywne. W na-
szej diecezji na 215 parafii 170 posiada swój zespół. 
Prowadzą one różne formy działalności i dzięki zna-
jomości środowiska mają sposobność dotrzeć do naj-
bardziej potrzebujących.

Krystyna Stoszek
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NAJŚWIĘTSZE TRZY DNI KOŚCIOŁA

Najświętsze trzy dni Kościoła
Jest taki dokument Kościoła: „Ogólne normy roku 

liturgicznego i kalendarza”; a w nim: „Tabela pierw-
szeństwa dni liturgicznych”. Oznaczone numerem 1, 
a więc najważniejsze – Paschalne Triduum 
Męki i Zmartwychwstania Pańskie- go.

Triduum jest szczytem całego 
roku liturgicznego, źródłem, z któ-
rego wszystko wypływa. Dosłow-
nie oznacza ono – „trzy dni”, bo 
zaczyna się we Wielki Czwartek 
wieczorem Mszą św. Wieczerzy 
Pańskiej, a kończy nieszporami 
Niedzieli Wielkanocnej w godzi-
nach przedwieczornych. Trzy 
pełne doby – to jedno wielkie 
święto, mimo tego, że Wielki Pią-
tek jest dniem pracy. Szkoda, że 
dzień śmierci Pana Jezusa, nie jest 
dniem wolnym od pracy. Przecież 
pracownikom przysługują dwa dni 
wolne, gdy umrze ktoś bliski. Dla 
nas śmierć Zbawiciela jest najważ-
niejszym wydarzeniem w historii świata. On 
za nas umarł. Protestanci obchodzą w ten dzień 
największe ich święto.

Przypomnę pobieżnie liturgię Wielkiego Czwart-
ku i Wielkiego Piątku; trochę więcej uwagi poświęcę 
Wielkiej Sobocie i Wigilii Paschalnej.

W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę usta-
nowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Po uroczystym 
„Gloria” w czasie Mszy wieczornej, milkną dzwony, 
dzwonki i organy. Po skończonej Mszy odbywa się 
procesja przeniesienia Najświętszego Sakramentu 
do ciemnicy. Przez dwie doby tabernakulum pozo-
stanie puste.

W Wielki Piątek, który jest dniem postu ścisłego 
obowiązującego wszystkich, którzy ukończyli 18. 
rok życia do  rozpoczęcia 60. roku życia, odprawiana 
jest Droga Krzyżowa. Obrzędy zaczynają się późnym 
popołudniem. W nastroju ciszy i skupienia kapłan 
w akcie pokuty modli się leżąc krzyżem; my – na 
kolanach. Czyta się Słowo Boże, śpiewa Mękę Pańską. 
Po homilii ma miejsce uroczysta, rozbudowana w tym 
dniu, modlitwa powszechna. Kulminacją obrzędów 
wielkopiątkowych jest odsłonięcie i adoracja Krzyża. 
Przyjmujemy Komunię Świętą i następuje przenie-
sienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. 
Adoracja trwać będzie całą dobę.

W zasadzie nie ma obrzędów liturgicznych Wielkiej 
Soboty (poza błogosławieniem pokarmów wielka-
nocnych). Przez cały dzień przychodą wierni, często 
całymi rodzinami, modlą się przed Panem Jezusem 
przy Bożym Grobie, po wyjściu z kościoła nawiedzają 
groby na cmentarzu. Co pół godziny zmienia się warta 
strażaków przy Bożym Grobie.

Gdy zapadnie zmrok, w bezpiecznej odległości 
od kościoła roznieca się ogień, do którego wyrusza 

procesja kapłanów i służby liturgicznej, 
niosąc Paschał. Tak zaczynają się obrzędy 

Wigilii Paschalnej. Nie należą one już do 
Wielkiej Soboty, lecz do niedzieli Zmar-
twychwstania Pańskiego. We wnętrzu 

kościoła wygaszone są światła. Ciem-
ność  to symbol naszego grzechu, 

zagubienia i chaosu. Kapłan święci 
ogień i odpala od niego Paschał. 
Uroczyście wnosi go do kościo-
ła, trzykrotnie obwieszczając : 
„Światło Chrystusa!” Zgroma-
dzeni w kościele zapalają własne 
świece. Te światła w ten wieczór,  

jedyny w roku, najwyraźniej roz-
praszają ciemności nocy. Paschał 

będzie odtąd płonął przez kolejnych 
pięćdziesiąt dni, a po skończeniu 
okresu wielkanocnego, jego miej-

scem będzie chrzcielnica. Zapalać się 
go będzie w czasie liturgii chrzcielnej 

i pogrzebowej. 
Na stojąco, z zapalonymi świecami wsłuchujemy 

się w słowa i melodię podniosłego hymnu „Exultet”  
śpiewanego przez kapłana, po którym nastąpi bardzo 
bogata liturgia słowa. Ukazuje ona historię zbawienia 
od początku świata, przez wyjście narodu wybra-
nego z niewoli, aż do śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa.  Po uroczystym „Gloria” rozkołyszą się 
dzwony, odezwą dzwonki i organy.  Po odczytaniu 
Ewangelii i po homilii nastąpi Liturgia Chrzcielna. 
Na nią składa się: śpiew Litanii do Wszystkich Świę-
tych, błogosławieństwo wody chrzcielnej i chrzest 
– jeśli są kandydaci. Jeżeli chrzest przyjmują dorośli 
katechumeni (tak jest w niektórych kościołach kate-
dralnych), to zaraz po nim odbywa się udzielenie im 
sakramentu Bierzmowania. Udziela go biskup, chyba, 
że zleci udzielenie go kapłanowi. Zakończeniem litur-
gii chrzcielnej jest złożenie odnowienia przyrzeczeń 
chrztu przez wszystkich uczestników liturgii.

Wzruszająca bywa liturgia chrztu dorosłych. W cza-
sie transmisji z Watykanu miałem okazję widzieć 
ceremonię chrztu kilkunastu dorosłych ludzi, którzy 
mieli łzy w oczach, gdy okryci białą szatą niewinności 
przyjmowali po raz pierwszy Ciało Pańskiego w czasie 
Wigilii Paschalnej.

W Wielkanoc 2012 r.,  we Francji przystąpiło do 
chrztu ok. 3 tys. katechumenów. Podobna liczba po-
wtarza się co roku. Episkopat francuski donosi, iż 
dwie trzecie kandydatów to ludzie w wieku 18 – 
35 lat, a ponad 70 procent z nich – to kobiety. Tylko 
11 procent francuskich  katechumenów pochodzi 
z katolickich rodzin, wielu ma korzenie muzułmańskie. 
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Nabyte przed świętami paschaliki i baranki wielkanocne mogą być ozdobą 

świątecznego stołu, ale przede wszystkim powinny być symbolem chrześci-
jańskiego dzieła miłosierdzia względem potrzebujących. 

ZAPROSZENIE
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE,  

które odbędzie się 18.04.2015 w kościele pw. Marii Magdaleny w Cieszynie  
o godzinie 19.15. 

Ramowy program: Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 
      Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze 

Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl

ROK CARITAS
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy przypada 

Niedziela Miłosierdzia Bożego, święto ustanowione 
przez Jana Pawła II w dniu kanonizacji siostry Faustyny 
30 kwietnia 2000 r. Warto w tym miejscu przybliżyć 
działalność Caritas, która swe posłannictwo względem 
potrzebujących wypełnia przez cały rok, najczęściej 
bez medialnego rozgłosu.

Caritas Polska została reaktywowana 10 paździer-
nika 1990 r. jako organizacja odwołująca się do trady-
cji charytatywnej sprzed 1950 r. Od 2004 r. posiada 
status organizacji pożytku publicznego. Nadzór nad 
poszczególnymi diecezjalnymi oddziałami Caritas 
sprawuje Komisja Episkopatu Polski. 2015 r. został 
w Polsce ogłoszony Rokiem Caritas  ze względu na 
25. rocznicę wznowienia jej działalności. Wydarzeniem 
centralnym będzie międzynarodowa konferencja pod 
hasłem „Rodzina troską Caritas” w październiku br. 
„Szczególną misją Caritas jest poszanowanie godności 
każdego człowieka. Jesteśmy przekonani, że życie jest 
darem, które wymaga pielęgnowania, dlatego pamiętamy 
szczególnie o tych, którzy czują się opuszczeni przez 
najbliższych, przez co często nie widzą sensu i warto-
ści swojej egzystencji” - napisał w „Słowie na marzec 
2015 r.” ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. 

Oddział Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej po-
wstał na mocy dekretu bpa Tadeusza Rakoczego 
z 6 października 1992 r., a więc kilka miesięcy po 
utworzeniu diecezji. 

TRANSAKCJA WIĄZANA
„Tyle masz, ile dasz”... śpiewały dzieci w roratniej 

piosence dwa lata temu. A ewangelista Mateusz napisał 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią”. A jeszcze ktoś inny powiedział, że więcej 
przyjemności jest w dawaniu, niż w braniu. Nawet 
telewizji nie udało się jeszcze zbanalizować hasła 
o tym, że warto pomagać, że dzięki temu stajemy się 
lepsi, a świat razem z nami.

Caritas pomaga materialnie i finansowo, a jej po-
moc dociera przede wszystkim do bezrobotnych, 
bezdomnych, chorych i starszych, dzieci, uchodźców 
i imigrantów, do ofiar wojen i kataklizmów, głównie 
z zagranicy. Do najpopularniejszych akcji należą Wigi-
lijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, 
Kromka Chleba, Wielka Orkiestra Codziennej Pomocy, 
Skrzydła. Pomoc Caritas dociera do Ukrainy (w grudniu 
ub. r. zorganizowano konwój z pomocą materialną), 
Kenii, Syrii i do wielu innych krajów. W uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. otwarty został 
Dom Matki i Dziecka w diecezji sosnowieckiej. Cari-
tas prowadzi wiele takich placówek na terenie całej 
Polski. Założyło też 54 „okna życia”, dzięki którym 
rodzinę znalazło już prawie 80 dzieci. Na terenie Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej działają Stacje Opieki Caritas 
w Bielsku-Białej i w Oświęcimiu, Ośrodek Kolonijny 
w Szczyrku, Dom Charytatywny w Polance, prowa-
dzona jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Największą wartością Caritas są działające przy 
parafiach parafialne zespoły charytatywne. W na-
szej diecezji na 215 parafii 170 posiada swój zespół. 
Prowadzą one różne formy działalności i dzięki zna-
jomości środowiska mają sposobność dotrzeć do naj-
bardziej potrzebujących.

Krystyna Stoszek
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Modlitwa Ewangelią
Niedziela Wielkanocna, 04.04.2015,   
Ewangelia z dnia: J 20,1-9

O co proszę? O przenikające do głębi spotkanie 
z żyjącym Jezusem w Słowie i Eucharystii.
•  Uświadomię sobie, że nie jestem zdolny wniknąć 

do końca w ból Magdaleny i apostołów po śmier-
ci Pana. Rozważę to wydarzenie, znając prawdę 
o zmartwychwstaniu. Dla nich czas między Wiel-
kim Piątkiem i Wielkanocą był prawdzi-
wym koszmarem.

• Wniknę w stan ducha Magdaleny idącej 
rankiem do grobu Pana. Pomyślę, że ta 
prosta kobieta w swoim cierpieniu niesie 
wszystkie bóle ludzi, którym się wydaje, 
że nie maja po co żyć.

• Zatrzymam się na scenie, w której Mag-
dalena spostrzega, że grób jest pusty. 
Zobaczę, jak bezradna biegnie do Piotra 
I Jana błagając o pomoc. Jeszcze się nie 
domyśla, że Jezus żyje! Pomyślę o wszyst-
kich zagubionych Magdalenach, które 
szukają Jezusa i nie doświadczyły jesz-
cze Jego zmartwychwstania. W żarliwej 
modlitwie zawierzę je Jezusowi.

• Będę przyglądał się z bliska Piotrowi i Janowi. 
Zobaczę ich reakcje, gdy słyszą od Magdaleny, 
że Pana nie ma w grobie. Najpierw idą, a potem 
biegną do grobu.

• Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, kiedy 
budziła się we mnie głęboka tęsknota za Jezusem, 
kiedy po czasie duchowej pustki i duchowego wy-
jałowienia chciałem na nowo spotkać Go żywego. 
Zwierzę się Jezusowi z moich przeżyć.

• Wyobrażę sobie moment, w którym apostołowie 
dobiegli do grobu i zobaczyli, że jest pusty, jak rodzi 
się w nich iskra wiary, że On żyje. Życie nabiera 
dla nich nowego znaczenia.

• Podziękuję Jezusowi za każdą najmniejszą łaskę 
pociechy, za każdą iskierkę wiary, przez którą 
na nowo wzbudził we mnie pragnienie życia dla 
Niego. Uwielbię Go, że mogę rozważać Ewangelię 
o zmartwychwstaniu. „Uwielbiam Cię w Twoim 
Słowie, które zawsze prowadzi do życia!”.

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 12.04.2015,   
Ewangelia z dnia: J 20,19-31

O co proszę? O serdeczne przylgnięcie do miłosier-
nego serca Jezusa i o wzrost wiary.
•  Przeniosę się wyobraźnią do zamkniętej sali, w któ-

rej przebywają wystraszeni apostołowie. Zobaczę 
ich lęk i napięcie na twarzy. Bez Jezusa czują się 

kompletnie zagubieni. Nie mają pomysłu na swoje 
dalsze życie. Jakie negatywne przeżycia zamykają 
mnie na życie?

• Zauważę, jak diametralnie zmienia się samopoczucie 
apostołów, kiedy staje pośród nich Jezus. Widzą 
Go żywego. Słyszą i odczuwają, jak wprowadza 
w nich pokój. Pokój Jezusa zabiera ich lęki i napeł-
nia radością. Czują się na nowo posłani do świata.

• Spróbuję nazwać po imieniu 
lęki, które najczęściej mi towarzyszą 
i odbierają radość życia. Powiem o nich 
Jezusowi. Poproszę z całą mocą wiary, 
aby je zabrał i wrócił mi pokój serca.
• Pokój i radość są owocem bli-
skiej zażyłości z żywym Jezusem. 
Ilekroć trwam na osobistej modli-
twie, tylekroć Jezus mówi do mnie „ 
Pokój z Tobą”. Zaniedbując osobistą 
modlitwę, pozbawiam się jego pokoju 
i narażam na zamknięcie się w lękach.
• „Widzieliśmy Pana”. Świadec-
two współuczniów jest dla Tomasza 
niewystarczające, aby uzdrowić jego 
brak wiary. Chce osobiście doświad-

czyć obecności Jezusa. Cierpi, gdyż nie może po-
wiedzieć jak oni: „Widziałem Pana”! Osiem dni 
dojrzewa do spotkania z Jezusem.

• Dojrzewanie do osobistego doświadczenia Boga 
wymaga czasu i duchowego wysiłku. Potrzebne 
jest głębokie pragnienie spotkania i „dotknięcia” 
Boga. Co mogę powiedzieć o poziomie moich ducho-
wych pragnień? Czy jest we mnie głęboka tęsknota 
za Jezusem?

• Odnowię w sobie pragnienie głębokiej zażyłości 
z Jezusem. Poproszę Jezusa, aby tchnął we mnie 
Ducha i uleczył moją niewiarę. Razem z Tomaszem 
będę powtarzał: „Pan mój i Bóg mój”.

III  Niedziela Wielkanocna 19.04.2015,  
Ewangelia z dnia: Łk 24,35-48

O co proszę? O doświadczenie bliskości Jezusa dla 
mojej rodziny i wspólnoty.
• Usiądę pośród apostołów. Wyobrażę sobie, jak 

z przejęciem słuchają opowiadania uczniów o spo-
tkaniu ze zmartwychwstałym  Jezusem. Co mogę 
powiedzieć o życiu duchowym mojej rodziny 
i wspólnoty? Czy potrafimy rozmawiać ze sobą 
o doświadczeniu naszej wiary?

• „A gdy rozmawiali,…On sam stanął pośród nich”. 
Czy wierzę, że Jezus żyje w samym sercu mojej 
wspólnoty i rodziny? Czy zauważam znaki Jego 

To dowodzi, że Jezus Zmartwychwstały żyje i działa 
także i dzisiaj.

Po obrzędach chrzcielnych i pokropieniu obecnych 
wodą święconą nastąpi liturgia eucharystyczna, a jej 

zakończeniem będzie uroczysta procesja rezurekcyjna 
z symbolami  Zmartwychwstałego Chrystusa. Alleluja. 

Józef
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MARYJA MIŁOŚCIĄ PODBIJA SERCA…PEREGRYNUJĄC

obecności? Przypomnę sobie sytuacje, w których 
namacalnie doświadczyłem Jego działania.

• „Pokój wam”. Pokój jest jednym z namacalnych 
znaków Jego obecności we wspólnocie, a także 
dowodem życia wspólnoty w bliskiej relacji z Jezu-
sem. Co mogę powiedzieć o atmosferze panującej 
w mojej rodzinie i we wspólnocie? O co chciałbym 
prosić Jezusa?

• Jezus objawiający się pośród uczniów porusza ich 
do głębi. Pomaga im zobaczyć ich lęki, wątpliwości 
i zamieszanie. Każe im zastanowić się nad źródłem 
przeżywanych napięć: „Czemu jesteście zmieszani…?”

• Życie w bliskości z Jezusem będzie pomagało mojej 
wspólnocie dojrzale przeżywać rodzące się napię-
cia, będzie umiała nazwać je po imieniu. Co mogę 
powiedzieć o zachowaniu mojej wspólnoty w mo-
mentach przeżywanych konfliktów i kryzysów?

• Jezus chce być dotykany przez swoich uczniów. 
Chce, aby doświadczyli Jego bliskości przy łamaniu 
chleba. Tłumaczy im także Pisma, aby bardziej Go 
poznali i pokochali. Każda Eucharystia przypomina 
mi, jak bardzo Jezus pragnie się ze mną spotykać.

• Zbliżę się do Jezusa i w serdecznej rozmowie uwiel-
bię Go za jego obecność w Słowie i Eucharystii. 
Zachowam w sercu dzisiejsze Słowo z Liturgii, 
trwając w adoracji po Komunii świętej w akcie 
miłości: „Uwielbiam Cię za Twoje Słowo i Ciało, 
które dają mi życie”.

IV Niedziela Wielkanocna, 26.04.2015,   
Ewangelia z dnia: J 10, 11-18

O co proszę? O dogłębne przeżycia radości w Duchu, 
że Jezus i Ojciec opiekują się mną.
• „Ja jestem dobrym Pasterzem”. Będę kontemplował 

dobroć i czułość Jezusa. Przypomnę sobie minione 

wydarzenia, w których bardzo silnie poczułem Jego 
dobroć. Kiedy to było i w jakich okolicznościach?

• Zauważę, że Jezus aż pięciokrotnie wspomina o od-
dawaniu życia za swoje owce – za mnie! Wejdę na 
chwilę w kontemplację męki i śmierci Jezusa, Zbliżę 
się do Niego, obejmę Go i trwając w takim stanie 
ducha, uświadomię sobie, że On umiera za mnie.

• Zapytam siebie szczerze, czy wierzę, że Jezus umarł 
za mnie i że codziennie umiera za mnie podczas 
Mszy świętej? Czy nie czuję się mniej kochany 
od innych?

• Czy pamiętam chwile, w których byłem bardzo 
zagubiony? Czy przeżyłem ból rozczarowania drugą 
osobą, która okazała się „najemnikiem” i zostawiła 
mnie samego w biedzie? Kto okazał mi wówczas 
serce i podał pomocną dłoń? Za co chciałbym po-
dziękować Jezusowi?

• „Znam owce moje…”. Ilekroć staję do modlitwy 
z Jezusem, tylekroć mogę być pewny, że On wie 
o mnie wszystko. Czy jest coś, czego nie mówię 
o sobie? Czy czuję się przy Nim bezpieczny?

• Jezus kilkakrotnie mówi mi o swoim Ojcu i Jego 
miłości do mnie. Wszystko, co czyni dla mnie, czyni 
dlatego, że taki nakaz otrzymał od Ojca. Dla Ojca 
strzeże mnie jak źrenicy oka.

• Uświadomię sobie, że to Ojciec każdego dnia posyła 
do mnie Jezusa, aby się mną opiekował i umierał 
za mnie. W serdecznej rozmowie z Ojcem uwielbię 
Go za Jego miłość, powtarzając: „Ojcze, dziękuję Ci 
za Twoją troskę o mnie!”.

Rozważania pochodzą z książki  
„Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”   

Krzysztofa Wonsa SDS,  
Alina

…..albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawró-
cenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem 
ręce wszelkie łaski Najsłodszego Serca Jezusowego 
na nas spływają…. 

św. Maksymilian M. Kolbe

Beskidzka Kana na Kaplicówce
Niebawem upłynie siedem lat, jak Maryja w pom-

pejańskim wizerunku przybyła z dalekich Pompejów 
do Skoczowa na szczyt Kaplicówki - do maleńkiej 
świątyni św. Jana Sarkandra. Przybyła do miasta 
narodzin św. Jana – męczennika za wiarę, czciciela 
Maryi od młodości zaangażowanego w Sodalicji Ma-
riańskiej. Posiew męczeńskiej krwi Świętego wydał 
plon. 20 lat temu. Namiestnik Chrystusa, największy 
pielgrzym naszych czasów sprawował tu pokanoni-
zacyjną Mszę św. ku czci świętego Jana, syna sko-
czowskiej ziemi. Jan Paweł II - wielki Apostoł 

Różańca Świętego - wypowiedział wówczas na Kapli-
cówce ważne słowa, które można odczytać jako po-
zostawiony tu testament: „Teraz, w godzinę modlitwy 
„Regina Coeli”, kierujmy spojrzenia ku Maryi, Matce 
Kościoła, Naszej Matce i Królowej. Święty Jan Sarkan-
der darzył Ją szczególną miłością. To u Niej na Jasnej 
Górze szukał duchowego umocnienia niemalże w wi-
gilię swego męczeństwa, być może tam właśnie przed 
Jasnogórską Ikoną łaskę męczeństwa sobie wyprosił. 
Również i my pragniemy Bogurodzicy zawierzyć 
wszystkie tajemnice radosne, tajemnice bolesne i ta-
jemnice chwalebne naszej Ojczyzny i nasze osobiste”… 

Maryja miłością podbija serca…
peregrynując 

6

Kw
ie

ci
eń

  2
01

5 
  A

N
IO

Ł 
KO

Ń
CZ

YC
KI

MODLITWA EWANGELIĄ

Modlitwa Ewangelią
Niedziela Wielkanocna, 04.04.2015,   
Ewangelia z dnia: J 20,1-9

O co proszę? O przenikające do głębi spotkanie 
z żyjącym Jezusem w Słowie i Eucharystii.
•  Uświadomię sobie, że nie jestem zdolny wniknąć 

do końca w ból Magdaleny i apostołów po śmier-
ci Pana. Rozważę to wydarzenie, znając prawdę 
o zmartwychwstaniu. Dla nich czas między Wiel-
kim Piątkiem i Wielkanocą był prawdzi-
wym koszmarem.

• Wniknę w stan ducha Magdaleny idącej 
rankiem do grobu Pana. Pomyślę, że ta 
prosta kobieta w swoim cierpieniu niesie 
wszystkie bóle ludzi, którym się wydaje, 
że nie maja po co żyć.

• Zatrzymam się na scenie, w której Mag-
dalena spostrzega, że grób jest pusty. 
Zobaczę, jak bezradna biegnie do Piotra 
I Jana błagając o pomoc. Jeszcze się nie 
domyśla, że Jezus żyje! Pomyślę o wszyst-
kich zagubionych Magdalenach, które 
szukają Jezusa i nie doświadczyły jesz-
cze Jego zmartwychwstania. W żarliwej 
modlitwie zawierzę je Jezusowi.

• Będę przyglądał się z bliska Piotrowi i Janowi. 
Zobaczę ich reakcje, gdy słyszą od Magdaleny, 
że Pana nie ma w grobie. Najpierw idą, a potem 
biegną do grobu.

• Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, kiedy 
budziła się we mnie głęboka tęsknota za Jezusem, 
kiedy po czasie duchowej pustki i duchowego wy-
jałowienia chciałem na nowo spotkać Go żywego. 
Zwierzę się Jezusowi z moich przeżyć.

• Wyobrażę sobie moment, w którym apostołowie 
dobiegli do grobu i zobaczyli, że jest pusty, jak rodzi 
się w nich iskra wiary, że On żyje. Życie nabiera 
dla nich nowego znaczenia.

• Podziękuję Jezusowi za każdą najmniejszą łaskę 
pociechy, za każdą iskierkę wiary, przez którą 
na nowo wzbudził we mnie pragnienie życia dla 
Niego. Uwielbię Go, że mogę rozważać Ewangelię 
o zmartwychwstaniu. „Uwielbiam Cię w Twoim 
Słowie, które zawsze prowadzi do życia!”.

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 12.04.2015,   
Ewangelia z dnia: J 20,19-31

O co proszę? O serdeczne przylgnięcie do miłosier-
nego serca Jezusa i o wzrost wiary.
•  Przeniosę się wyobraźnią do zamkniętej sali, w któ-

rej przebywają wystraszeni apostołowie. Zobaczę 
ich lęk i napięcie na twarzy. Bez Jezusa czują się 

kompletnie zagubieni. Nie mają pomysłu na swoje 
dalsze życie. Jakie negatywne przeżycia zamykają 
mnie na życie?

• Zauważę, jak diametralnie zmienia się samopoczucie 
apostołów, kiedy staje pośród nich Jezus. Widzą 
Go żywego. Słyszą i odczuwają, jak wprowadza 
w nich pokój. Pokój Jezusa zabiera ich lęki i napeł-
nia radością. Czują się na nowo posłani do świata.

• Spróbuję nazwać po imieniu 
lęki, które najczęściej mi towarzyszą 
i odbierają radość życia. Powiem o nich 
Jezusowi. Poproszę z całą mocą wiary, 
aby je zabrał i wrócił mi pokój serca.
• Pokój i radość są owocem bli-
skiej zażyłości z żywym Jezusem. 
Ilekroć trwam na osobistej modli-
twie, tylekroć Jezus mówi do mnie „ 
Pokój z Tobą”. Zaniedbując osobistą 
modlitwę, pozbawiam się jego pokoju 
i narażam na zamknięcie się w lękach.
• „Widzieliśmy Pana”. Świadec-
two współuczniów jest dla Tomasza 
niewystarczające, aby uzdrowić jego 
brak wiary. Chce osobiście doświad-

czyć obecności Jezusa. Cierpi, gdyż nie może po-
wiedzieć jak oni: „Widziałem Pana”! Osiem dni 
dojrzewa do spotkania z Jezusem.

• Dojrzewanie do osobistego doświadczenia Boga 
wymaga czasu i duchowego wysiłku. Potrzebne 
jest głębokie pragnienie spotkania i „dotknięcia” 
Boga. Co mogę powiedzieć o poziomie moich ducho-
wych pragnień? Czy jest we mnie głęboka tęsknota 
za Jezusem?

• Odnowię w sobie pragnienie głębokiej zażyłości 
z Jezusem. Poproszę Jezusa, aby tchnął we mnie 
Ducha i uleczył moją niewiarę. Razem z Tomaszem 
będę powtarzał: „Pan mój i Bóg mój”.

III  Niedziela Wielkanocna 19.04.2015,  
Ewangelia z dnia: Łk 24,35-48

O co proszę? O doświadczenie bliskości Jezusa dla 
mojej rodziny i wspólnoty.
• Usiądę pośród apostołów. Wyobrażę sobie, jak 

z przejęciem słuchają opowiadania uczniów o spo-
tkaniu ze zmartwychwstałym  Jezusem. Co mogę 
powiedzieć o życiu duchowym mojej rodziny 
i wspólnoty? Czy potrafimy rozmawiać ze sobą 
o doświadczeniu naszej wiary?

• „A gdy rozmawiali,…On sam stanął pośród nich”. 
Czy wierzę, że Jezus żyje w samym sercu mojej 
wspólnoty i rodziny? Czy zauważam znaki Jego 

To dowodzi, że Jezus Zmartwychwstały żyje i działa 
także i dzisiaj.

Po obrzędach chrzcielnych i pokropieniu obecnych 
wodą święconą nastąpi liturgia eucharystyczna, a jej 

zakończeniem będzie uroczysta procesja rezurekcyjna 
z symbolami  Zmartwychwstałego Chrystusa. Alleluja. 

Józef
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Swoim przybyciem na Kaplicówkę… Maryja – Królowa 
Różańca Świętego - odpowiedziała na te słowa za-
wierzenia papieża,… aby nie tylko tu gromadzić wy-
trwałych czcicieli modlitwy różańcowej w formie 
nowenny pompejańskiej, ale i z tego miejsca pielgrzy-
mować po parafiach, zgromadzeniach, wspólnotach, 
rodzinach i do każdego potrzebującego. Przybyła, aby 
nasze serca i serca tych, za których wznosimy bła-
galne modlitwy,… oczyszczały się i aby spełniło się 
słowo: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą”(Mt 5,8). Od czasu Jej przybycia 
Kaplicówka stała się Beskidzką Kaną… Maryja - tak 
jak w Kanie Galilejskiej – zaradzała i zaradza ludzkim 
potrzebom, nawet tym prozaicznym. Od momentu, 
kiedy na Kaplicówce umieszczony został nowy obraz 
Królowej Różańca Świętego, rozpoczęła się peregry-
nacja obrazu pompejańskiego, przed którym wiele lat 
modlili się Jej czciciele na różańcu, głównie… aby 
cudowna interwencja Maryi pomogła wyjść współ-
czesnemu światu ze ślepego zaułka cywilizacji pie-
niądza i laicyzmu, i wszystkie ziemskie sprawy 
służyły wiecznemu celowi. Sama pokorna Najświętsza 
Dziewica, Królowa Różańca wybiera sobie miejsca 
nawiedzenia… to wędruje po Śląskiej Ziemi, to pod 
Tatrami, to w Beskidach. Wszędzie dokonuje cudu 
przemiany w ludzkich sercach… pogłębia serca swo-
ją pokorą, poszerza je i rozpala swoją miłością. Dusze 
ożywają z grzechu śmierci, powracają do życia sakra-
mentalnego; ożywa w sercach miłość, która rodzi 
przebaczenie, pojednanie, a często w nałożonym krzy-
żu pojawia się radość i zrozumienie, że jest to drogo-
cenny dar. Wzrasta zaufanie i miłość do Jezusa 
i Maryi. O tym możemy przekonać się, czytając zapi-
ski w księdze peregrynacyjnej i z relacji osób.

Wzruszające re-
lacje

Anna i Marek 
zel. ADŚ z parafii 
Wniebowzięcia NMP 
z Kobióra ze wzru-
szeniem i ogromną 
radością dzielą się 
przeżyciami zwią-

zanymi z peregrynacją 
Królowej Różańca Świę-

tego i odmawianą parafialną nowenną pompejańską:
Królowa Różańca Świętego w pompejańskim wize-

runku 9 marca 2014 roku przyszła ze Skoczowskiego 
Wzgórza do naszej parafii… zaproszona przez probosz-
cza ks. kan. Damiana Suszkę i wspólnotę Apostolską, 
aby z nami rozpocząć parafialną Nowennę Pompejań-
ską. Od tego czasu w obecności Kapłana spotykamy 
się w każdy poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy 
św. na rozważaniu trzech części Różańca Świętego. 
Dziś, kiedy to mówimy, spotkaliśmy się na modlitwie 
różańcowej już po raz 48. W marcu zakończymy 54- 
tygodniową nowennę parafialną, a można powiedzieć 
całej naszej gminy, gdyż w rozważaniach różańcowych 
wzięli udział przedstawiciele: samorządu, służby 
zdrowia, różnych instytucji i zakładów pracy, sto-
warzyszeń i organizacji, mieszkańcy poszczególnych 
dzielnic oraz ulic. 

Foto: Poświęcenie obrazu przez biskupa

Mówią: Nowenna jest nam bardzo potrzebna, nie 
tylko tym, w intencjach których się modlimy, ale nam 
samym. To niezwykłe, że tydzień w tydzień, prawie rok, 
nasza świątynia jest wypełniona osobami, które chcą 
się modlić tą wcale niekrótką modlitwą. To pokazuje, 
jak bardzo potrzebujemy modlitwy i wsparcia innych 
osób. To coś, co czyni z nas wspólnotę Kościoła. Niesa-
mowite jest to, jak opowiadają niektórzy, że nagle moż-
na tak poukładać swoje obowiązki, aby zdążyć na 
nowennę, a nawet na poprzedzającą ją Mszę św., że 
można iść na nią całą rodzina, w grupie znajomych, czy 
przyjaciół. Można powiedzieć, że Nowenna stała się też 
jednym z tematów do rozmów, które podejmowane są 
również w miejscach pracy i przy rodzinnym stole, a co 
w efekcie prowadzi do dzielenia się doświadczeniem 
wiary. Już widoczne są owoce zawierzenia.

 O peregrynacji 
obrazu pompejań-
skiego i o nowennie 
ze łzami w oczach, 
wzruszona z wypie-
kami na twarzy dzie-
li się Ania, zel. ADŚ 
z Rybnika: Wszystko 
zaczęło się na Kapli-
cówce w Skoczowie, 
uczestniczyliśmy wie-

lokrotnie w Nabożeństwach Pompejańskich, Pompejań-
skich Dniach Skupienia i w Świętych Nocach Modlitwy. 
Rozpoczęliśmy od peregrynacji obrazu pompejańskiego 
do Radlina i Rybnika. Maryja wizytując wówczas plac 
budowy, zobaczyła księżycowy krajobraz, dziś stoi tam 
kościół, w którym zapewne już w tym roku będą spra-
wowane nabożeństwa. Dziś mogę powiedzieć, że sercem 
pragniemy te praktyki wprowadzić u nas. Mocno wrasta 
już w naszą przyszłą parafię pw. Królowej Różańca 
Świętego – Nowenna Pompejańska. Tutaj w Kaplicy, 
obok budującego się kościoła, trwa życie parafialne. Od 
2 października 2014 roku w każdy czwartek gromadzi-
my się na nowennie pompejańskiej, którą prowadzi ks. 
Dariusz Kreis – budowniczy kościoła. Po odmówieniu 
trzech części Różańca wszyscy uczestniczymy w adoracji 
Najświętszego Sakramentu i w Eucharystii. Naszym 
pragnieniem jest, aby nasza przyszła parafia i kapłani 
byli silni Bogiem przez Serce Różańcowej Dziewicy Maryi. 

Może i Ty zapragniesz przyjmować Gości z Nieba 
w swoim domu i czuwając z wędrującą Najświętszą 
Panienką z Dziecięciem Jezus na kolanach, upraszać 
łaski dla siebie i świata całego, aby mamiące świe-
cidełka nie zwiodły nas z drogi naszych wartości… 
Może tym samym wypełnimy też słowa Sługi Bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który 3 maja 1966 
roku powiedział Matce Bożej : Oddajemy więc Tobie 
w niewolę miłości całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę 
naszą, cały Naród polski, żyjący w kraju i poza jego 
granicami ?

Foto: Leon Pokorski OFM  
(zbiory ks. kard. StefanaWyszyńskiego

www.pompejanska.pl
Lidia Wajdzik ads

Foto: Nowenna w kościele w Kobiórze
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10. ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

10. rocznica śmierci Jana Pawła II
pytają: czy on musi się tak męczyć? Papież cedzi słowo 
za słowem, garbi się, kuleje, a jednak oddaje siebie in-
nym. Z bliska można dostrzec, że po spotkaniu z tłumem 
jego ręce bywają spuchnięte i poobcierane, gdyż każdy 

chciał go dotknąć” - pisze 
Jacek Moskwa, dziennikarz 
i watykanista.

Pierwszym i najważ-
niejszym dokumentem 
skierowanym do chorych 
jest, wydany w 1984 r., list 
apostolski „Salvifici doloris”. 
W 1992 r. papież ustanowił 
Światowy Dzień Chorego, 
który obchodzony jest w li-
turgiczne wspomnienie NMP 
z Lourdes 11    lutego, nie-
przerwanie od 1993 r. Każ-

dego roku przy tej okazji Ojciec Święty pisał do chorych 
orędzia. Przesłanie papieskie ukazuje próbę nadania 
cierpieniu chrześcijańskiego sensu. Cierpienie i choro-
ba są częścią tajemnicy człowieka na ziemi. Kluczem 
do zrozumienia ich jest krzyż Chrystusa. „Czy można 
mówić o zbawczym cierpieniu? Czy cierpienie nie jest 
przeszkodą dla szczęścia i powodem odejścia od Boga? 
Niewątpliwie istnieją utrapienia, które z ludzkiego punktu 
widzenia wydają się pozbawione jakiegokolwiek sensu. 
W rzeczywistości jednak, jeśli Pan Jezus, Słowo Wcielone, 
nazwał błogosławionymi tych, „którzy się smucą”, to 

dlatego, że istnieje głębszy 
punkt widzenia - z perspek-
tywy Boga, który wszystkich 
powołuje do życia oraz do 
wiecznego królestwa miło-
ści i pokoju, chociaż niekiedy 
przez cierpienie i śmierć - pi-
sze Jan Paweł II w Orędziu na 
II Światowy Dzień Chorego 
w 1994 r.

Wrażliwość na chorych 
owocowała nie tylko pa-
pieskim nauczaniem. Ojciec 
Święty prosił niejednokrot-
nie o modlitwę w intencji 
chorych, zachęcał wolonta-
riuszy do troski o potrzebu-
jących, apelował do rządów 
poszczególnych państw, 
zwłaszcza państw bogatej 
Północy, by przekazywały 
środki na leczenie w krajach 
Trzeciego Świata.

OPCJA DLA UBOGICH
Troska o biednych była wpisana w pontyfikat Jana 

Pawła II. Od pierwszych dni papież wykorzystywał 
każdą okazję, by przypomnieć, że troska ta jest od-
wieczną tradycją Kościoła. Wypowiedzi papieża na 
temat ubóstwa należą do najbardziej emocjonalnych. 

PAPIEŻ OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW
Chociaż o Karolu Wojtyle napisano już chyba 

wszystko, jego niezwykła postawa, niewiarygodne 
umiejętności i dokonania ciągle wszystkich wprawiają 
w podziw. Szeroko opisywano 
papieskie pielgrzymki po ca-
łym świecie, podziwiano jego 
intelekt i wkład w teologię 
i naukę społeczną Kościoła, 
doceniono bezkompromisową 
walkę w obronie życia. O Ka-
rolu Wojtyle mówi się, że był 
„papieżem rodzin”, „papieżem 
najuboższych”, „papieżem mło-
dzieży”, „papieżem dialogu”. 
Każdą z jego pielgrzymek 
media szeroko komentowa-
ły. Oprócz fotek z oficjalnych 
wizyt wielki świat obiegały zdjęcia papieża odwie-
dzającego chorych z wirusem HIV w Burkina Faso 
w Afryce, papieża witającego się z tubylcami w Pa-
pui-Nowej Gwinei, papieża błogosławiącego nędzę 
brazylijskich faweli, papieża z Matką Teresą i trę-
dowatymi w slamsach Kalkuty. Bo szczególną cechą 
pontyfikatu Jana Pawła II było pochylenie się nad... 
ludzkim nieszczęściem.

PAPIEŻ I CIERPIENIE 
Ostatnie dni życia papieża, jego chorobę i cierpie-

nie, obserwował cały świat. W Wielki Piątek 2005 r. 
nie mógł już sprawować na-
bożeństwa Drogi Krzyżowej 
w watykańskim Koloseum. 
Umarł 2 kwietnia 2005 r. 
o godz. 21.37. Następnego dnia 
ciało papieża wystawiono na 
widok publiczny. Już wtedy 
na Placu św. Piotra modliły 
się rzesze wiernych z całego 
świata, które chciały pożegnać 
Ojca Świętego. Podobnie było 
podczas pogrzebu 8 kwietnia.

Od początku swego pon-
tyfikatu Jan Paweł II miał 
osobisty stosunek do choroby 
i cierpienia. Już w dzieciństwie 
dotknęła go śmierć bliskich 
osób - matki i brata. Tuż po 
wyborze na papieża, wbrew 
przyjętym zwyczajom, odwie-
dził w klinice Gemelli chorego 
przyjaciela, kardynała Andrze-
ja Deskura. W klinice tej Ojciec 
Święty przeszedł pięć poważnych operacji. Przebywał 
tu siedem razy - po raz pierwszy po zamachu na Jego 
życie, 13 maja 1981 r. Wiedział, co to choroba i cier-
pienie, dlatego wszelkie apele i orędzia wystosowane 
do chorych były poparte osobistym doświadczeniem 
i niosły ogromny ładunek nadziei. „Ludzie (...) często 

Głębokie zdumienie wobec wartości i godności czło-
wieka nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. 
Nazywa się też chrześcijaństwem.
Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje. 
Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych,  zasługuje 
na miano barbarzyńskiej.
Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpo-
wiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć 
tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest 
ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świe-
cie istnieje.
Nie zatwardzajmy serc naszych, gdy słyszymy krzyk 
biednych.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi. 
Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze 
drugiemu tylko sam był darczyńcą. Jest równocze-
śnie obdarowywany, obdarowywany tym, co ten 
drugi przyjmuje z miłością. 

św. Jan Paweł II
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MARYJA MIŁOŚCIĄ PODBIJA SERCA…PEREGRYNUJĄC

Swoim przybyciem na Kaplicówkę… Maryja – Królowa 
Różańca Świętego - odpowiedziała na te słowa za-
wierzenia papieża,… aby nie tylko tu gromadzić wy-
trwałych czcicieli modlitwy różańcowej w formie 
nowenny pompejańskiej, ale i z tego miejsca pielgrzy-
mować po parafiach, zgromadzeniach, wspólnotach, 
rodzinach i do każdego potrzebującego. Przybyła, aby 
nasze serca i serca tych, za których wznosimy bła-
galne modlitwy,… oczyszczały się i aby spełniło się 
słowo: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą”(Mt 5,8). Od czasu Jej przybycia 
Kaplicówka stała się Beskidzką Kaną… Maryja - tak 
jak w Kanie Galilejskiej – zaradzała i zaradza ludzkim 
potrzebom, nawet tym prozaicznym. Od momentu, 
kiedy na Kaplicówce umieszczony został nowy obraz 
Królowej Różańca Świętego, rozpoczęła się peregry-
nacja obrazu pompejańskiego, przed którym wiele lat 
modlili się Jej czciciele na różańcu, głównie… aby 
cudowna interwencja Maryi pomogła wyjść współ-
czesnemu światu ze ślepego zaułka cywilizacji pie-
niądza i laicyzmu, i wszystkie ziemskie sprawy 
służyły wiecznemu celowi. Sama pokorna Najświętsza 
Dziewica, Królowa Różańca wybiera sobie miejsca 
nawiedzenia… to wędruje po Śląskiej Ziemi, to pod 
Tatrami, to w Beskidach. Wszędzie dokonuje cudu 
przemiany w ludzkich sercach… pogłębia serca swo-
ją pokorą, poszerza je i rozpala swoją miłością. Dusze 
ożywają z grzechu śmierci, powracają do życia sakra-
mentalnego; ożywa w sercach miłość, która rodzi 
przebaczenie, pojednanie, a często w nałożonym krzy-
żu pojawia się radość i zrozumienie, że jest to drogo-
cenny dar. Wzrasta zaufanie i miłość do Jezusa 
i Maryi. O tym możemy przekonać się, czytając zapi-
ski w księdze peregrynacyjnej i z relacji osób.

Wzruszające re-
lacje

Anna i Marek 
zel. ADŚ z parafii 
Wniebowzięcia NMP 
z Kobióra ze wzru-
szeniem i ogromną 
radością dzielą się 
przeżyciami zwią-

zanymi z peregrynacją 
Królowej Różańca Świę-

tego i odmawianą parafialną nowenną pompejańską:
Królowa Różańca Świętego w pompejańskim wize-

runku 9 marca 2014 roku przyszła ze Skoczowskiego 
Wzgórza do naszej parafii… zaproszona przez probosz-
cza ks. kan. Damiana Suszkę i wspólnotę Apostolską, 
aby z nami rozpocząć parafialną Nowennę Pompejań-
ską. Od tego czasu w obecności Kapłana spotykamy 
się w każdy poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy 
św. na rozważaniu trzech części Różańca Świętego. 
Dziś, kiedy to mówimy, spotkaliśmy się na modlitwie 
różańcowej już po raz 48. W marcu zakończymy 54- 
tygodniową nowennę parafialną, a można powiedzieć 
całej naszej gminy, gdyż w rozważaniach różańcowych 
wzięli udział przedstawiciele: samorządu, służby 
zdrowia, różnych instytucji i zakładów pracy, sto-
warzyszeń i organizacji, mieszkańcy poszczególnych 
dzielnic oraz ulic. 

Foto: Poświęcenie obrazu przez biskupa

Mówią: Nowenna jest nam bardzo potrzebna, nie 
tylko tym, w intencjach których się modlimy, ale nam 
samym. To niezwykłe, że tydzień w tydzień, prawie rok, 
nasza świątynia jest wypełniona osobami, które chcą 
się modlić tą wcale niekrótką modlitwą. To pokazuje, 
jak bardzo potrzebujemy modlitwy i wsparcia innych 
osób. To coś, co czyni z nas wspólnotę Kościoła. Niesa-
mowite jest to, jak opowiadają niektórzy, że nagle moż-
na tak poukładać swoje obowiązki, aby zdążyć na 
nowennę, a nawet na poprzedzającą ją Mszę św., że 
można iść na nią całą rodzina, w grupie znajomych, czy 
przyjaciół. Można powiedzieć, że Nowenna stała się też 
jednym z tematów do rozmów, które podejmowane są 
również w miejscach pracy i przy rodzinnym stole, a co 
w efekcie prowadzi do dzielenia się doświadczeniem 
wiary. Już widoczne są owoce zawierzenia.

 O peregrynacji 
obrazu pompejań-
skiego i o nowennie 
ze łzami w oczach, 
wzruszona z wypie-
kami na twarzy dzie-
li się Ania, zel. ADŚ 
z Rybnika: Wszystko 
zaczęło się na Kapli-
cówce w Skoczowie, 
uczestniczyliśmy wie-

lokrotnie w Nabożeństwach Pompejańskich, Pompejań-
skich Dniach Skupienia i w Świętych Nocach Modlitwy. 
Rozpoczęliśmy od peregrynacji obrazu pompejańskiego 
do Radlina i Rybnika. Maryja wizytując wówczas plac 
budowy, zobaczyła księżycowy krajobraz, dziś stoi tam 
kościół, w którym zapewne już w tym roku będą spra-
wowane nabożeństwa. Dziś mogę powiedzieć, że sercem 
pragniemy te praktyki wprowadzić u nas. Mocno wrasta 
już w naszą przyszłą parafię pw. Królowej Różańca 
Świętego – Nowenna Pompejańska. Tutaj w Kaplicy, 
obok budującego się kościoła, trwa życie parafialne. Od 
2 października 2014 roku w każdy czwartek gromadzi-
my się na nowennie pompejańskiej, którą prowadzi ks. 
Dariusz Kreis – budowniczy kościoła. Po odmówieniu 
trzech części Różańca wszyscy uczestniczymy w adoracji 
Najświętszego Sakramentu i w Eucharystii. Naszym 
pragnieniem jest, aby nasza przyszła parafia i kapłani 
byli silni Bogiem przez Serce Różańcowej Dziewicy Maryi. 

Może i Ty zapragniesz przyjmować Gości z Nieba 
w swoim domu i czuwając z wędrującą Najświętszą 
Panienką z Dziecięciem Jezus na kolanach, upraszać 
łaski dla siebie i świata całego, aby mamiące świe-
cidełka nie zwiodły nas z drogi naszych wartości… 
Może tym samym wypełnimy też słowa Sługi Bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który 3 maja 1966 
roku powiedział Matce Bożej : Oddajemy więc Tobie 
w niewolę miłości całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę 
naszą, cały Naród polski, żyjący w kraju i poza jego 
granicami ?

Foto: Leon Pokorski OFM  
(zbiory ks. kard. StefanaWyszyńskiego

www.pompejanska.pl
Lidia Wajdzik ads

Foto: Nowenna w kościele w Kobiórze
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O TOLERANCJI I RADZENIU SOBIE W ŻYCIU, JAK RÓWNIEŻ O BIEŻĄCYCH WYDARZENIACH Z ŻYCIA SZKOŁY W RUDNIKU

O tolerancji i radzeniu sobie w życiu, 
jak również o bieżących wydarzeniach  

z życia szkoły w Rudniku
Rok 2015 rozpoczęliśmy bardzo pracowicie. Tradycyjne 6 stycznia w Kaplicy pod wezwaniem Imienia 

Najświętszej Marii Panny  w Rudniku , wszystkie dzieci z  Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku  
przedstawiły piękne  wzruszające Jasełka. Wykonanie wzbudziło owacje na stojąco oraz olbrzymie wzru-
szenie i łzy szczęścia.

W jubileuszowym 2000 r. papież apelował, aby znieść 
karę śmierci, darować długi krajom Trzeciego Świata, 
solidaryzował się z tymi, którzy nie mogą się ode-
zwać, gdyż są zbyt biedni czy za mało ważni, żeby 
im pozwolono wykrzyczeć swój dramat. 

Szczególnie mocno papież reagował na sytuację 
w krajach Ameryki Południowej i Afryki. Oba te kon-
tynenty odwiedził po kilkanaście razy. W mentalności 
i kulturze tamtejszych społeczeństw, które mimo 
wszystkich przeciwieństw traktują życie jak najwięk-
szy skarb, bez względu na to, czy jest to życie dziecka 
czy starca, znajdywał remedium na „nowoczesną” 
cywilizację bogatej Północy.  W Ameryce Południowej 
zwracał uwagę na problemy biedy, niesprawiedliwo-
ści i nierówności społecznej w większości wywołane 
przez totalitarne rządy i juntę wojskową skupiającą 
większość materialnych dóbr. W Afryce wzywał do 
zaprzestania wojen na tle etnicznym i religijnym, któ-
re pochłaniają miliony ofiar, doprowadzają do ruiny 
i tak biedne już kraje, powodują rażące ubóstwo, głód 
i bezdomność. 

Jan Paweł II rozumiał, czym jest bieda i wyzysk. 
Nauczał, że gromadzenie środków materialnych nie 
jest niczym nagannym, zły jest natomiast konsump-
cyjny styl życia i niedzielenie się posiadanymi do-
brami z ubogimi. Wszystkie przemyślenia na temat 
ubóstwa, a przede wszystkim szukanie jego przyczyn 
i sposobów pomocy, zwłaszcza krajom biednego Po-
łudnia, zawarł w encyklikach „Sollicitudo rei socia-
lis”  (O trosce społecznej, 1987 r.) oraz „Centesimus 

annus” (W setną rocznicę encykliki papieża Leona 
XIII „Rerum novarum”, 1991 r.). Papież zwracał się 
do przywódców państw, do organizacji i instytucji 
międzynarodowych i ludzi dobrej woli o wspomaganie 
ubogich. Nauczał, że działania ogólnospołeczne, oparte 
o zasady sprawiedliwości, miłości i solidarności, są 
w stanie przezwyciężyć wielorakie formy współcze-
snego ubóstwa i nędzy. 

Apeli do solidarności z  biednymi tego świata nie 
zabrakło podczas pielgrzymek do Polski. - Brak chleba 
jest skandalem! - wołał papież we Wrocławiu w 1997 r. 
- W tym momencie miliony naszych braci i sióstr cierpi 
głód, a wielu z nich umiera - zwłaszcza dzieci. W epoce 
niebywałego rozwoju techniki i nowoczesnej technologii 
dramat głodu jest wielkim wyzwaniem i oskarżeniem. 
Ziemia jest w stanie wyżywić wszystkich! Dlaczego więc 
dzisiaj, pod koniec dwudziestego stulecia, tysiące ludzi 
ginie z głodu? Konieczny jest tutaj w skali światowej 
jakiś poważny rachunek sumienia - rachunek sumienia 
ze sprawiedliwości społecznej, z elementarnej ludz-
kiej solidarności.

W 2003 r. Jan Paweł II beatyfikował Matkę Teresę, 
założycielkę zgromadzenia Misjonarek Miłości w Kal-
kucie, z którą spotkał się podczas pielgrzymki do Indii 
w 1986 r. To, co mówił w trakcie uroczystości beaty-
fikacyjnej o Matce Teresie, było zaskakująco zbieżne 
z drogą duchową, którą sam obrał. A była to droga 
podporządkowania logice Ewangelii, w całości ofiaro-
wanej ubogim, a jednocześnie spowitej w modlitwie. 

Krystyna Stoszek

Jeszcze w styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka 
zaprosiliśmy naszych najbliższych na spotkanie oko-
licznościowe. Były wiersze, piosenki, własnoręcznie 
wykonane upominki. Nasze mamy upiekły pyszne 
ciasta i pomogły przygotować poczęstunek. 

Przed feriami zorganizowaliśmy Wielki Bal Prze-
bierańców dla dzieci , na którym bawiły się wróżki, 
księżniczki i inne przepiękne postaci bajkowe. 

W lutym do naszej szkoły zaprosiliśmy Pana Pio-
tra Ryszkę, chorującego na stwardnienie rozsiane. 
Pan Piotr od wielu lat prowadzi w szkołach naszego 
powiatu autorskie zajęcia pokazujące dzieciom , że 
człowiek z ograniczeniami fizycznymi potrafi do-
skonale sobie radzić w życiu i jest potrzebny innym , 
wpływając swoją postawą na rozwój empatii u dzieci 
i młodzieży. Poprzez sukcesywne prowadzenie zajęć , 
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Ogłoszenia Duszpasterskie

Pan Piotr wdraża integrację społeczną, ucząc tolerancji 
i współegzystencji  z osobami niepełnosprawnymi. 
We wspólnych zajęciach brała udział cała szkoła 
wraz  z oddziałem przedszkolnym, odbyły się również 
praktyczne ćwiczenia polegające na wykonywaniu 
wyszukanych czynności manualnych bez użycia palców 
u rąk, a jedynie za pomocą palców u stóp. 

W najbliższym czasie również powitamy wiosnę  
- kolorowo i na słodko w tradycyjnym kiermaszu. 

Poszerzyliśmy również  w szkole ofertę ogólno-
rozwojową. Prowadzone są zajęcia z muzykoterapii, 
gimnastyki korekcyjnej, zajęć na basenie, ćwiczeń 
logopedycznych , zajęć z psychoterapeutą, prowadzony 
jest ogólnopolski projekt z zajęć sportowych z piłką, 
który nosi nazwę Przedszkoliada. 

W miesiącach letnich zostaną zorganizowane pół-
kolonie letnie, o ich rozpoczęciu i harmonogramie  
poinformujemy wkrótce. 

Wszystkim darczyńcom, ludziom dobrej  
woli składamy serdeczne podziękowania.  

Nasze działania mają głównie na celu 
stworzenie  wszechstronnej opieki nad  

dziećmi oraz integrację całego społeczeństwa. 
Można nas wspierać poprzez przekazanie 1% na 

rzecz organu prowadzącego szkołę  
– Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik 

w Rudniku KRS 0000063162.

Opracowanie: Monika Tatka 

TRIDUUM  PASCHALNE
1. Wielki Czwartek - dziękujemy Chrystusowi za 
dar Kapłaństwa i Eucharystii. Msza św. Wieczerzy 
Pańskiej o godz.18.00                                                                        
Wielki Piątek - Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy            
O godz. 17.00 - Droga Krzyżowa . O godz. 18.00 - 
Ceremonie Wielkiego Piątku i Adoracja przy Bożym 
Grobie do godz. 24.00. Wartę przy Bożym Grobie jak 
co roku pełnią Strażacy naszej Parafii. Zachęcamy 
wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od po-
karmów mięsnych aż do celebracji Wigilii Paschalnej 
w Wielką Sobotę.                              
Wielka Sobota - Adoracja przy Bożym Grobie. 
Początek Adoracji o godz. 8.00. 
Poświęcenie potraw wielkanocnych o godz. 9.00 i 16.00 
w kościele parafialnym, zaś w Rudniku o 14.00. 
Ceremonie Wielkiej Soboty rozpoczną się o godz. 
20.00. Nastąpi poświęcenie paschału, ognia i wody 
oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na ce-
remonie przynosimy świece /mogą być paschaliki 
,,Caritas „/ Zapraszamy do pocztów sztandarowych 
poszczególne stany, panów do niesienia baldachimu 
oraz symboli Chrystusa Zmartwychwstałego w czasie 
procesji rezurekcyjnej w Wielką Sobotę i w Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego w czasie Mszy św. 
o godz. 11.00.                                                 

2. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze 
św. o godz. 7.30 i 11.00 w kościele parafialnym oraz               
w Rudniku o 9.30. O godz. 15.00 - Uroczyste Nieszpory 
Wielkanocne.                                                                             
3. W poniedziałek, 6 kwietnia - II Święto Zmartwych-
wstania Pańskiego. Msze św. o 7.30 i 11.00 w kościele 
parafialnym oraz w Rudniku o godz. 9.30.   
4. W niedzielę, 12 kwietnia oddajemy cześć Bożemu 
Miłosierdziu. O godz. 15.00 - nabożeństwo do Bożego 
Miłosierdzia.                                                                             
5. W środę, 15 kwietnia o godz. 17.00 w kościele Św. 
Anny w Pruchnej młodzież kl. III Gimnazjum przyj-
mie sakrament Bierzmowania, którego udzieli J. E. 
Ks. Biskup Piotr Greger. Młodzież przygotowującą 
się do tego ważnego dla nich wydarzenia polecamy 
modlitewnej pamięci. 
6. W niedzielę,  26 kwietnia na sumie o godz. 11.00 
Chrzty i Roczki. Nauka chrzcielna dla rodziców 
i chrzestnych w piątek, 24 kwietnia po Mszy św. 
wieczornej.

 Spowiedź św. przed Świętami
Wielki Czwartek  16.00 - 17.00
Wielki Piątek     8.00 - 10.00    
  - Rudnik 15.00 - 17.00   
Wielka Sobota  10.00 - 12.00
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O TOLERANCJI I RADZENIU SOBIE W ŻYCIU, JAK RÓWNIEŻ O BIEŻĄCYCH WYDARZENIACH Z ŻYCIA SZKOŁY W RUDNIKU

O tolerancji i radzeniu sobie w życiu, 
jak również o bieżących wydarzeniach  

z życia szkoły w Rudniku
Rok 2015 rozpoczęliśmy bardzo pracowicie. Tradycyjne 6 stycznia w Kaplicy pod wezwaniem Imienia 

Najświętszej Marii Panny  w Rudniku , wszystkie dzieci z  Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku  
przedstawiły piękne  wzruszające Jasełka. Wykonanie wzbudziło owacje na stojąco oraz olbrzymie wzru-
szenie i łzy szczęścia.

W jubileuszowym 2000 r. papież apelował, aby znieść 
karę śmierci, darować długi krajom Trzeciego Świata, 
solidaryzował się z tymi, którzy nie mogą się ode-
zwać, gdyż są zbyt biedni czy za mało ważni, żeby 
im pozwolono wykrzyczeć swój dramat. 

Szczególnie mocno papież reagował na sytuację 
w krajach Ameryki Południowej i Afryki. Oba te kon-
tynenty odwiedził po kilkanaście razy. W mentalności 
i kulturze tamtejszych społeczeństw, które mimo 
wszystkich przeciwieństw traktują życie jak najwięk-
szy skarb, bez względu na to, czy jest to życie dziecka 
czy starca, znajdywał remedium na „nowoczesną” 
cywilizację bogatej Północy.  W Ameryce Południowej 
zwracał uwagę na problemy biedy, niesprawiedliwo-
ści i nierówności społecznej w większości wywołane 
przez totalitarne rządy i juntę wojskową skupiającą 
większość materialnych dóbr. W Afryce wzywał do 
zaprzestania wojen na tle etnicznym i religijnym, któ-
re pochłaniają miliony ofiar, doprowadzają do ruiny 
i tak biedne już kraje, powodują rażące ubóstwo, głód 
i bezdomność. 

Jan Paweł II rozumiał, czym jest bieda i wyzysk. 
Nauczał, że gromadzenie środków materialnych nie 
jest niczym nagannym, zły jest natomiast konsump-
cyjny styl życia i niedzielenie się posiadanymi do-
brami z ubogimi. Wszystkie przemyślenia na temat 
ubóstwa, a przede wszystkim szukanie jego przyczyn 
i sposobów pomocy, zwłaszcza krajom biednego Po-
łudnia, zawarł w encyklikach „Sollicitudo rei socia-
lis”  (O trosce społecznej, 1987 r.) oraz „Centesimus 

annus” (W setną rocznicę encykliki papieża Leona 
XIII „Rerum novarum”, 1991 r.). Papież zwracał się 
do przywódców państw, do organizacji i instytucji 
międzynarodowych i ludzi dobrej woli o wspomaganie 
ubogich. Nauczał, że działania ogólnospołeczne, oparte 
o zasady sprawiedliwości, miłości i solidarności, są 
w stanie przezwyciężyć wielorakie formy współcze-
snego ubóstwa i nędzy. 

Apeli do solidarności z  biednymi tego świata nie 
zabrakło podczas pielgrzymek do Polski. - Brak chleba 
jest skandalem! - wołał papież we Wrocławiu w 1997 r. 
- W tym momencie miliony naszych braci i sióstr cierpi 
głód, a wielu z nich umiera - zwłaszcza dzieci. W epoce 
niebywałego rozwoju techniki i nowoczesnej technologii 
dramat głodu jest wielkim wyzwaniem i oskarżeniem. 
Ziemia jest w stanie wyżywić wszystkich! Dlaczego więc 
dzisiaj, pod koniec dwudziestego stulecia, tysiące ludzi 
ginie z głodu? Konieczny jest tutaj w skali światowej 
jakiś poważny rachunek sumienia - rachunek sumienia 
ze sprawiedliwości społecznej, z elementarnej ludz-
kiej solidarności.

W 2003 r. Jan Paweł II beatyfikował Matkę Teresę, 
założycielkę zgromadzenia Misjonarek Miłości w Kal-
kucie, z którą spotkał się podczas pielgrzymki do Indii 
w 1986 r. To, co mówił w trakcie uroczystości beaty-
fikacyjnej o Matce Teresie, było zaskakująco zbieżne 
z drogą duchową, którą sam obrał. A była to droga 
podporządkowania logice Ewangelii, w całości ofiaro-
wanej ubogim, a jednocześnie spowitej w modlitwie. 

Krystyna Stoszek

Jeszcze w styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka 
zaprosiliśmy naszych najbliższych na spotkanie oko-
licznościowe. Były wiersze, piosenki, własnoręcznie 
wykonane upominki. Nasze mamy upiekły pyszne 
ciasta i pomogły przygotować poczęstunek. 

Przed feriami zorganizowaliśmy Wielki Bal Prze-
bierańców dla dzieci , na którym bawiły się wróżki, 
księżniczki i inne przepiękne postaci bajkowe. 

W lutym do naszej szkoły zaprosiliśmy Pana Pio-
tra Ryszkę, chorującego na stwardnienie rozsiane. 
Pan Piotr od wielu lat prowadzi w szkołach naszego 
powiatu autorskie zajęcia pokazujące dzieciom , że 
człowiek z ograniczeniami fizycznymi potrafi do-
skonale sobie radzić w życiu i jest potrzebny innym , 
wpływając swoją postawą na rozwój empatii u dzieci 
i młodzieży. Poprzez sukcesywne prowadzenie zajęć , 
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INTENCJE MSZALNE
01.04.2015 Wielka Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Józefa Gabzdyl, żonę Zofię, syna Bro-

nisława, wnuczkę Jadwigę, ++ rodziców z obu stron.
18.00 Za ++ Filomenę i Józefa Matuszek, ++ z rodziny.

02.04.2015 WIELKI CZWARTEK - MSZA ŚW. 
WIECZERZY PAŃSKIEJ

18.00 1. O powołania Kapłańskie i zakonne.
 2. Za ++ Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii. 

03.04.2015 WIELKI PIĄTEK - MĘKI PAŃSKIEJ
17.00  Droga Krzyżowa
18.00 Ceremonie Wielkiego Piątku

04.04.2015 WIELKA SOBOTA
20.00 1. Za Parafian
 2. W intencji Ofiarodawców i Darczyńców naszej 

Parafii.

05.04.2015 NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 7.30 Za ++ Emilię Kłósko, córkę Marię, 2 mężów.
 9.30 Rudnik: Za ++ rodziców Mariannę, Józefa Szajter, 

ich rodziców, syna Edwarda, Walerię i Franciszka 
Niemczyk.

11.00 W intencji Małgorzaty i Krzysztofa w 20 rocznicę 
ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.

15.00 Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

06.04.2015 Poniedziałek Wielkanocny
 7.30 Dziękczynna - za 10 lat posługi szafarza Komunii św. 

w parafii dziękuje Bogu Józef i prosi o błogosławień-
stwo dla siebie, całej rodziny, kapłanów, których spo-
tykał, o zdrowie dla chorych i wieczną szczęśliwość 
dla zmarłych. 

 9.30  Rudnik: 1. Z okazji 20 rocznicy ślubu Heleny i Pio-
tra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdro-
wie na dalsze lata.

 2. Z okazji 40 urodzin Piotra z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę.

11.00 Za Parafian
13.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z okazji 50 urodzin Zbigniewa, z prośbą 
o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

07.04.2015 Wtorek Wielkanocny
 8.00 Za + Marię Sufa - od rodzin Gluzów i Fojów z Wie-

prza.
18.00 Za ++ Stefanię Kuchejda, męża Józefa, syna Stani-

sława, wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin Kuchejda i Kli-
mosz. 

08.04.2015 Środa Wielkanocna
16.00 Rudnik: Za + syna Adriana Klocka o radość wieczną 

i rychłe wybawienie.
18.00 Za ++ córki Urszulę Stańczyk, Ewę Pierchała, ro-

dziców Amalię, Józefa, Kwiczala, Annę, Wincente-
go Bortel, ++ braci Jana i Józefa ++ dziadków z obu 
stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

09.04.2015 Czwartek Wielkanocny
18.00  1. Za ++ Marię Szajter w 2 rocznicę śmierci, męża 

Józefa, synową Marię, rodziców z obu stron: Annę 
i Franciszka, Marię i Józefa.

 2. Za ++ rodziców Szymona i Bronisławę, ++ Jolan-
tę, Mariana, Stanisławę, Leona, Zdzisława, Krystynę, 
Franciszkę, Ewę, Józefa, ++ krewnych i znajomych.

10.04.2015 Piątek Wielkanocny
16.00 Rudnik: Za + Irenę Dędys - od szwagierki Barbary 

z rodziną.
18.00 Msza św. szkolna: O Dary Ducha Świętego i Boże 

błogosławieństwo w życiu dla Ani, Justyny i Moniki.

11.04.2015 Sobota Wielkanocna
  8.00 Za ++ Marię, Antoniego Opioł, Adama Kraus i ro-

dziców, ++ z rodziny.
18.00 Za ++ Eugeniusza Jurgałę, jego rodziców Elżbietę 

i Emila Jurgała, Annę i Jana Kabiesz, + Marię Szwarc, 
całe ++ pokrewieństwo.

12.04.2015 II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 
czyli Miłosierdzia Bożego

 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla 
Klaudiusza z okazji urodzin. 

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Wilhelma Szuster w 32 rocznicę 
śmierci, jego ojców, Elżbietę Tomica, 2 mężów, syna 
Wilhelma.

 2. W intencji Piotra w 50 urodziny z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławień-
stwo, opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

11.00 W 18 rocznicę ślubu Anny i Antoniego z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla ca-
łej rodziny.

15.00  Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
18.00 1. O radość wieczną dla ++ Anny i Henryka Pucek, 

Piotra Kisiały, jego mamy Ludmiły, pokrewieństwa 
z obu stron oraz za domostwo do Opatrzności Bożej. 

 2. Za + Marię Sufa - od bratowej Heleny z mężem. 

13.04.2015 Poniedziałek 
 8.00 Za + Józefa Folwarcznego w 1 rocznicę śmierci.
18.00  Za ++ Wincentego Foltyn w 20 rocznicę śmierci, 

żonę Genowefę, rodziców z obu stron, Lilę, Włady-
sława Koszyk, Stanisława Duraj, Wiesława Choma, 
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

14.04.2015 Wtorek
 8.00 Za ++ Franciszka Wawrzyczka, 2 żony, córkę Broni-

sławę, ++ z rodzin z obu stron.
18.00 Za ++ rodziców Anielę i Rudolfa Węglarzy, męża 

Henryka Lenartek, jego rodziców Jana i Stefanię, 
dziadków Józefa i Joannę, Jana i Alojzję oraz za do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

15.04.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Rudolfa, Justynę Chmiel, syna Francisz-

ka, córkę Annę, ojców, ++ Justynę, Józefa Tomica, syna 
Władysława, Bronisława Gabzdyl, brata Józefa, żonę 
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Helenę, ojców, Joannę Gabzdyl, Marię Gawron, du-
sze w czyśćcu cierpiące, ++ z rodzin Tomica, Chmiel, 
Gabzdyl, Żyła ; domostwo do Opatrzności Bożej.

18.00 Za ++ Teresę, Rudolfa Zorychta, 3 córki, Ewę, Ka-
zimierza Jamroz, ich syna, ++ pokrewieństwo z obu 
stron.

16.04.2015 Czwartek
18.00  1. Za ++ Adama Iskrę, jego rodziców, teściów  

++ z rodziny Sobusiak, + Józefa Brachaczka.
  2. Za ++ Antoninę, Stefana Chudek, Julię, Jana Dy-

jak, syna Tadeusza, Józefę, Emila Chudek, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

21.00 Apel Jasnogórski

17.04.2015 Piątek
16.00 Rudnik: Za ++ Stanisława Parchańskiego w 7 rocz-

nicę śmierci, jego rodziców i teściów, szwagra Fran-
ciszka, bratową Martę, ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Henryka i Bolesława Wą-
troba, Jana i Marię Stoszek, Józefa Palę i Andrzeja 
Paruzel.

18.04.2015 Sobota
 8.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stani-

sławę.
18.00 Za ++ Franciszka Kłósko w 3 rocznicę śmierci, ro-

dziców; domostwo do Opatrzności Bożej.

19.04.2015 III NIEDZIELA WIELKANOCNA
 7.30 Za + Janinę Pupek w 2 rocznicę śmierci, + matkę 

Ludmiłę.
 9.30 Rudnik: Za ++ Krystynę Grzebień w 14 rocznicę 

śmierci, męża Stanisława, matkę Izabelę Kasprzyca, 
++ z rodziny.

11.00 Z okazji 18 urodzin Adrianny z prośbą o zdrowie 
Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego 
w dorosłym życiu .

17.30  Nieszpory
18.00 Za ++ Erwina, Janinę Frydeckich, syna Janusza 

i wnuka Marka.

20.04.2015 Poniedziałek
  8.00 Za + Marię Sufa - od sąsiadów Bortel, Ociepka, Le-

nartek, Cyrzyk i Sztymon. 
18.00 Za ++ Pawła i Marię Kuchejda, rodziców, rodzeń-

stwo, + syna Emila, Aleksandra, Ludwikę i Stefana 
Jabłońskich, ++ z tych rodzin.  

21.04.2015 Wtorek
  8.00 Za + Emila Kuchejdę - od rodziny Hanzel.
18.00  Za ++ rodziców Annę i Stanisława Stoły, synów Cze-

sława i Stanisława, brata Kazimierza z żoną, siostry 
Marię i Joannę, rodziców Helenę i Piotra Hadrysie-
wicz, teściów Elżbietę i Jana Stoły.

22.04.2015  Środa
16.00  Rudnik: Za ++ Annę i Mariana Kamiński, rodzi-

ców z obu stron, Marię i Henryka Gach, Stanisła-
wa Piątek, Martę i Augustyna Szczypka, wszystkich  
++ z tych rodzin.

18.00 Za ++ Emilię Czendlik, męża Pawła, rodziców, ro-
dzeństwo z obu stron, ++ z rodzin Czendlik, Mazu-
rek, Hanzel, ++ Księży, którzy pracowali w naszej 
Parafii; domostwo do Opatrzności Bożej. 

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie 
23.04.2015 Czwartek Uroczystość Św. Wojciecha, 

biskupa i męczennika, głównego Patrona Pol-
ski

18.00 1. Za ++ Annę Szajter, mężów - Karola i Alojzego, 
syna Edwarda, ++ Józefa i Marię Szajter, ich synową 
Marię, ++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.

 2. Za + Rudolfa Żydek w 1 rocznicę śmierci, żonę 
Zofię, córkę Bronisławę, ++ z rodziny.

24.04.2015 Piątek
16.00  Rudnik: Za ++ Marię i Ferdynanda Połednik, synów 

Janusza i Zdzisława.
18.00 Msza św. szkolna: Za + śp. Zofię Miletic, + śp. 

Agnieszkę Kuś - 6 tygodni po śmierci.

25.04.2015 Sobota  Święto Św. Marka, 
Ewangelisty

 8.00 Za ++ Stefanię Gwóźdź, męża Albina, córkę Broni-
sławę, + Helenę Drobek.

18.00 Za ++ dziadków Annę i Franciszka Czendlik, Karo-
la, Adolfinę i Magdalenę Smelik, rodziców Helenę 
i  Karola Smelik, Józefa Chwolek, brata Andrzeja, 
++ z rodzin Chwolek, Smelik, Czendlik, Kula i Ry-
chły; domostwo do Opatrzności Bożej.

26.04.2015 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
 7.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za ode-

brane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Przemysława z okazji urodzin oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ męża Leona Machej, rodziców 
i dziadków, ++ z rodziny, Emilię Gabzdyl, córkę He-
lenę, jej rodziców, dziadków, teściów; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 Chrzty - Roczki
17.30 Nieszpory
18.00 Za + Eugeniusza Waligórskiego w 1 rocznicę śmierci.

27.04.2015 Poniedziałek
 8.00 Za + Emila Kuchejdę - od Anny i Czesława Machej.
18.00  Za ++ Martę Gabzdyl, męża Franciszka, zięcia Ro-

berta, dusze w czyśćcu cierpiące.

28.04.2015 Wtorek
 8.00 Za + Emila Kuchejdę - od kuzynek i kuzynów z ro-

dziny Kuchejda. 
18.00  Za ++ Marię, Józefa Piekar, rodziców, ++ Karola, 

Stanisława i Annę Żbel.

29.04.2015 Środa Święto Św. Katarzyny 
Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, 
Patronki Europy

16.00  Rudnik: Dziękczynna - za dobrą pracę, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo na dalsze lata pracy.

18.00  Za ++ Stefanię, Jana Handzel, córkę Annę, 3 synów, 
synową Zofię, 2 zięciów, ++ pokrewieństwo. 

30.04.2015 Czwartek
18.00 1. Za ++ rodziców Stefanię i Wiktora Botorek, te-

ściów Marię i Henryka Koczy, synów Benedykta 
i Zbigniewa; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o  zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla rodziny Urbańczyk.  
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INTENCJE MSZALNE
01.04.2015 Wielka Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Józefa Gabzdyl, żonę Zofię, syna Bro-

nisława, wnuczkę Jadwigę, ++ rodziców z obu stron.
18.00 Za ++ Filomenę i Józefa Matuszek, ++ z rodziny.

02.04.2015 WIELKI CZWARTEK - MSZA ŚW. 
WIECZERZY PAŃSKIEJ

18.00 1. O powołania Kapłańskie i zakonne.
 2. Za ++ Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii. 

03.04.2015 WIELKI PIĄTEK - MĘKI PAŃSKIEJ
17.00  Droga Krzyżowa
18.00 Ceremonie Wielkiego Piątku

04.04.2015 WIELKA SOBOTA
20.00 1. Za Parafian
 2. W intencji Ofiarodawców i Darczyńców naszej 

Parafii.

05.04.2015 NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 7.30 Za ++ Emilię Kłósko, córkę Marię, 2 mężów.
 9.30 Rudnik: Za ++ rodziców Mariannę, Józefa Szajter, 

ich rodziców, syna Edwarda, Walerię i Franciszka 
Niemczyk.

11.00 W intencji Małgorzaty i Krzysztofa w 20 rocznicę 
ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.

15.00 Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

06.04.2015 Poniedziałek Wielkanocny
 7.30 Dziękczynna - za 10 lat posługi szafarza Komunii św. 

w parafii dziękuje Bogu Józef i prosi o błogosławień-
stwo dla siebie, całej rodziny, kapłanów, których spo-
tykał, o zdrowie dla chorych i wieczną szczęśliwość 
dla zmarłych. 

 9.30  Rudnik: 1. Z okazji 20 rocznicy ślubu Heleny i Pio-
tra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdro-
wie na dalsze lata.

 2. Z okazji 40 urodzin Piotra z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę.

11.00 Za Parafian
13.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z okazji 50 urodzin Zbigniewa, z prośbą 
o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

07.04.2015 Wtorek Wielkanocny
 8.00 Za + Marię Sufa - od rodzin Gluzów i Fojów z Wie-

prza.
18.00 Za ++ Stefanię Kuchejda, męża Józefa, syna Stani-

sława, wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin Kuchejda i Kli-
mosz. 

08.04.2015 Środa Wielkanocna
16.00 Rudnik: Za + syna Adriana Klocka o radość wieczną 

i rychłe wybawienie.
18.00 Za ++ córki Urszulę Stańczyk, Ewę Pierchała, ro-

dziców Amalię, Józefa, Kwiczala, Annę, Wincente-
go Bortel, ++ braci Jana i Józefa ++ dziadków z obu 
stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

09.04.2015 Czwartek Wielkanocny
18.00  1. Za ++ Marię Szajter w 2 rocznicę śmierci, męża 

Józefa, synową Marię, rodziców z obu stron: Annę 
i Franciszka, Marię i Józefa.

 2. Za ++ rodziców Szymona i Bronisławę, ++ Jolan-
tę, Mariana, Stanisławę, Leona, Zdzisława, Krystynę, 
Franciszkę, Ewę, Józefa, ++ krewnych i znajomych.

10.04.2015 Piątek Wielkanocny
16.00 Rudnik: Za + Irenę Dędys - od szwagierki Barbary 

z rodziną.
18.00 Msza św. szkolna: O Dary Ducha Świętego i Boże 

błogosławieństwo w życiu dla Ani, Justyny i Moniki.

11.04.2015 Sobota Wielkanocna
  8.00 Za ++ Marię, Antoniego Opioł, Adama Kraus i ro-

dziców, ++ z rodziny.
18.00 Za ++ Eugeniusza Jurgałę, jego rodziców Elżbietę 

i Emila Jurgała, Annę i Jana Kabiesz, + Marię Szwarc, 
całe ++ pokrewieństwo.

12.04.2015 II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 
czyli Miłosierdzia Bożego

 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla 
Klaudiusza z okazji urodzin. 

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Wilhelma Szuster w 32 rocznicę 
śmierci, jego ojców, Elżbietę Tomica, 2 mężów, syna 
Wilhelma.

 2. W intencji Piotra w 50 urodziny z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławień-
stwo, opiekę Opatrzności Bożej w dalszym życiu.

11.00 W 18 rocznicę ślubu Anny i Antoniego z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla ca-
łej rodziny.

15.00  Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
18.00 1. O radość wieczną dla ++ Anny i Henryka Pucek, 

Piotra Kisiały, jego mamy Ludmiły, pokrewieństwa 
z obu stron oraz za domostwo do Opatrzności Bożej. 

 2. Za + Marię Sufa - od bratowej Heleny z mężem. 

13.04.2015 Poniedziałek 
 8.00 Za + Józefa Folwarcznego w 1 rocznicę śmierci.
18.00  Za ++ Wincentego Foltyn w 20 rocznicę śmierci, 

żonę Genowefę, rodziców z obu stron, Lilę, Włady-
sława Koszyk, Stanisława Duraj, Wiesława Choma, 
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

14.04.2015 Wtorek
 8.00 Za ++ Franciszka Wawrzyczka, 2 żony, córkę Broni-

sławę, ++ z rodzin z obu stron.
18.00 Za ++ rodziców Anielę i Rudolfa Węglarzy, męża 

Henryka Lenartek, jego rodziców Jana i Stefanię, 
dziadków Józefa i Joannę, Jana i Alojzję oraz za do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

15.04.2015 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Rudolfa, Justynę Chmiel, syna Francisz-

ka, córkę Annę, ojców, ++ Justynę, Józefa Tomica, syna 
Władysława, Bronisława Gabzdyl, brata Józefa, żonę 
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –    piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 15.30
Młodzież – piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca  
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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 czwartek od godz. 17.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
18.00 

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 znie-
wagi 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 – Pierwsza sobota 
maja. 

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Tadeusz Machej, Irena 
Hanzel, Alina Żyła, Krystyna Stoszek, Monika Tatka, Lidia Wajdzik.
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.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Liturgiczne obchody miesiąca:
05.04.	 Uroczystość	Zmartwychwstania	

Pańskiego
12.04. Niedziela	Miłosierdzia	Bożego	
23.04.	 Uroczystość	Św.	Wojciecha,	biskupa	 

i	męczennika,	głównego	Patrona	Polski		
25.04.		 Święto	Św.	Marka,	Ewangelisty
29.04.	 Święto	Św.	Katarzyny	Sieneńskiej,	

dziewicy	i	doktora	Kościoła,	Patronki	
Europy 

01.IV.	-	STATEK	-	środa	
	 ul.	Statek	26,	28	  
	 ul.	Cieszyńska	52,	56,	43,	p.	Kula

10.04.	-	HOLICA	-	piątek
	 ul.	Dolna	5,	16,	15,	13,	22

17.04	-	HOLICA		-	piątek
	 ul.	Dolna	26;			 
	 ul.	Górna	13,	17,	19;		 
	 ul.	Zamkowa	14

24.04		-		HOLICA		-	piątek	
	 ul.	Górna	29,	33,	23,	18,	25

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 kwietnia (tj. środa)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału



PEREGRYNACJA  
KRZYŻA ŚWIATOWYCH  

DNI MŁODZIEŻY  
I OBRAZU MATKI BOŻEJ  

SOLUS POPULI ROMANI
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –    piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 15.30
Młodzież – piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca  
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

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 czwartek od godz. 17.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
18.00 

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 znie-
wagi 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 – Pierwsza sobota 
maja. 

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Tadeusz Machej, Irena 
Hanzel, Alina Żyła, Krystyna Stoszek, Monika Tatka, Lidia Wajdzik.
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.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Liturgiczne obchody miesiąca:
05.04.	 Uroczystość	Zmartwychwstania	

Pańskiego
12.04. Niedziela	Miłosierdzia	Bożego	
23.04.	 Uroczystość	Św.	Wojciecha,	biskupa	 

i	męczennika,	głównego	Patrona	Polski		
25.04.		 Święto	Św.	Marka,	Ewangelisty
29.04.	 Święto	Św.	Katarzyny	Sieneńskiej,	

dziewicy	i	doktora	Kościoła,	Patronki	
Europy 

01.IV.	-	STATEK	-	środa	
	 ul.	Statek	26,	28	  
	 ul.	Cieszyńska	52,	56,	43,	p.	Kula

10.04.	-	HOLICA	-	piątek
	 ul.	Dolna	5,	16,	15,	13,	22

17.04	-	HOLICA		-	piątek
	 ul.	Dolna	26;			 
	 ul.	Górna	13,	17,	19;		 
	 ul.	Zamkowa	14

24.04		-		HOLICA		-	piątek	
	 ul.	Górna	29,	33,	23,	18,	25

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 kwietnia (tj. środa)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału



WIELKI PIĄTEK WIELKA  SOBOTA
  8.00 –   8.30 Służba Liturgiczna
  8.30 –   9.00 Dzieci Szkoły Podstawowej
  9.00 –   9.30 Młodzież Gimnazjalna
  9.30 – 10.00 Apostolstwo Dobrej Śmierci
11.00 – 11.30 Róża I 
11.30 – 12.00 Róża II
12.00 – 12.30 Róża III
12.30 – 13.00 Róża IV
13.00 – 13.30 Róża V
13.30 – 14.00 Róża VI
14.00 – 14.30 Róża VII
14.30 – 15.00 Róża VIII
15.00 – 17.00 Spowiedź Św.
15.00 – 15.30 Czciciele Miłosierdzia Bożego  
 oraz dzieci kl. II
15.30 – 16.00 Róża IX
16.00 – 16.30 Parafialna Rada Duszpasterska 
17.00 DROGA KRZYŻOWA
18.00 CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU 
20.00 – 21.00 Redakcja ,,Anioła Kończyckiego”
21.00 – 22.00 Łubowiec – Babilon – Holica  

– Wygoda – Podkaczok
22.00 – 23.00 Prawa i Lewa Strona Piotrówki
23.00 – 24.00 Osiedle ,,Karolinka”

  8.00 –   8.30  Wygoda
  8.30 –   9.00 Podkaczok – Stawiska
  9.00 – 10.00 Adoracja dla dzieci 
 - Święcenie pokarmów Wielkanocnych
10.00 – 12.00 Spowiedź Św.
10.00 – 10.30 Holica – Sośnie
10.30 – 11.00 Statek
11.00 – 11.30 Świerczyniec
11.30 – 12.00 Rudnik – Beresteczko
12.00 – 12.30 Rudnik – Centrum
12.30 – 13.00 Rudnik – Porzędź
13.00 – 13.30 Pudłowiec – Dół
13.00 – 14.00 Babilon
14.00 – 14.30 Odnóżka
14.30 – 15.00 Łubowiec
15.00 – 15.30 Karłowiec – Domy k/ Zamku
15.30 – 16.00 Lewa Str. Piotrówki
16.00 Święcenie pokarmów Wielkanocnych
16.30 – 17.00 Prawa Str. Piotrówki
17.00 – 17.30 Osiedle ,, Karolinka ”
17.30 – 18.00 Młodzież Oazowa
18.00 – 18.30 Służba Kościelna
18.30 – 19.00 Grupy Modlitewne
19.00 – 19.30 Parafialna Rada Duszpasterska
20.00 CEREMONIE WIELKIEJ SOBOTY

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy Adoracja Przy Bożym Grobie


