


Chrystus Zmartwychwstał!
Codziennie odmawiamy w wyznaniu wiary: „Trzeciego dnia zmartwychwstał”. W Wielkanoc zaś z rado-

ścią śpiewamy: „Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta, ręka 
święta. Alleluja". Śpiewamy z radością, bo Wielkanoc jest dniem mówiącym o największym zwycięstwie 
Chrystusa i tych, którzy w Niego uwierzyli.

W ciągu wieków w historii ludzkości pojawiali się nieraz wielcy reformatorzy, prawodawcy, twórcy nowych 
systemów filozoficznych i społecznych. Porywali ze sobą masy, mieli wielbicieli, zwolenników. Wszyscy oni 
jednak, bez względu na ilość zwycięstw, w końcu ponosili klęskę, Ich czas przemijał. Jeden tylko Chrystus 
mógł powiedzieć: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata...” (Mt 28,20).

Żyjącemu w nas i z nami Chrystusowi wierzymy, ufamy Mu i kochamy Go. On zapewnia nam życie. Tak to 
ujął św. Paweł: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nauczanie nasze, próżna jest także 
wiara nasza” (1 Kor 15,14). Czym więc jest dla nas fakt zmartwychwstania Chrystusa?

Są ludzie, którzy w Jezusie Chrystusie widzą największego reformatora, społecznika, nauczyciela. Nie 
dostrzegają jednak tego, co najbardziej istotne: Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Swoje Bóstwo Jezus 
potwierdził licznymi cudami, świętością życia, przede wszystkim zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie 
jest fundamentem naszej nadziei.

On jeden mógł powiedzieć o sobie: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6). „Kto we mnie wierzy 
choćby i umarł żyć będzie” (J 11,25). Te słowa wciąż rozbrzmiewają w Kościele, bo w nim żyje i działa 
Chrystus zmartwychwstały. To w nim Jezus Chrystus wciąż naucza, karmi swoim ciałem, prowadzi do Ojca, 
zapewnia życie wieczne. 

„Pewna parafia, o której chcę Wam powiedzieć była bardzo trudna. Parafianie traktowali nabożeństwa 
jako element tradycji i byli obojętni religijnie. Chodź księża bardzo się starali ich kazania nie odnosiły żadnego 
skutku, za wszystko byli powszednie krytykowani. Nie wiedzieli już jak do tych ludzi przemówić. W Wielkanoc 
jeden z księży wygłosił najkrótsze kazanie w swoim życiu: „Chrystus naprawdę zmartwychwstał, ale Wy i tak 
w to nie wierzycie! I dlatego nigdy nie zmartwychwstaniecie. Amen”. Niezbadane są owoce Bożego słowa.

Św. Paweł w liście do Kolosan napisał: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie 
tego, co w górze, (...) a nie tego co jest na ziemi” (por. Kol 3,1). Wśród radości wielkanocnych dobrze 
nam trzeba się w te słowa wczuć i nimi przejąć. Z Chrystusem zmartwychwstaliśmy przez chrzest. Zostało 
w nas zaszczepione nadprzyrodzone życie. Z Chrystusem zmartwychwstaliśmy przez wielkanocną spowiedź 
i Komunię świętą. Codziennie więc powinniśmy kierować się dobrą wolą, a to znaczy właśnie szukać tego, 
co jest w górze. Pogłębiać wciąż znajomość Chrystusowej nauki, trzymać się Jego drogi, umierać dla grzechu 
i powstawać dla cnoty.

ks. Proboszcz

Drodzy Parafianie
Niech wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa
będzie dla Was i Waszych bliskich źródłem

niezachwianej nadziei i pewności,
że miłość zdoła pokonać

chwile zwątpienia i rozpaczy.
I niech przyniesie radość silniejszą

od lęku przed przemijaniem.
Chrystus przychodzi po to,

aby obdarować nas Swoją mocą.

Zdrowych, radosnych i błogosławionych  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

życzą Duszpasterze  
i Redakcja Anioła Kończyckiego
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DROGA KRZYŻOWA

Droga Krzyżowa
Przed nami jeszcze, w tegorocznym Wielkim Poście, co 

najmniej trzy okazje, by uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. 
Piszę „co najmniej”, bo wiadomo, że są ludzie którzy indy-
widualnie, czasem w domu ją odprawiają. Nabożeństwo to 
nie jest celebracją liturgiczną, lecz stanowi bardzo ważną 
i wartościową formą pobożności, zwanej pobożnością ludową. 
Obrzędy liturgiczne mają to do siebie, że mają swoje księgi 
liturgiczne, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską – głównie 
są to: sprawowanie sakramentów, obrzędy pogrzebu i błogo-
sławieństwa.

Podążając drogą męki krzyżowej Jezusa, patrzymy na 
postać naszego Zbawiciela, który oddał za nas swoje życie. 
Rodzą się u nas postawy i uczucia wdzięczności, skruchy ser-
ca, współczucia, chęci pomocy ludziom cierpiącym, podjęcia 
swojego krzyża.

Trafnie wyraził to św. Paweł (Ga 2, 19-20): „Z Chrystusem 
zostałem przybity do krzyża. I już nie ja żyję, leczy żyje we mnie 
Chrystus. To zaś, co teraz przeżywam w ciele, przeżywam w wierze 
w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego 
siebie.” Te słowa koniecznie powinny nam towarzyszyć, gdy 
uczestniczymy w tym nabożeństwie pasyjnym. Rozpoczynamy 
każdą stację modlitwą: „Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste 
i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż Twój odkupiłeś 
świat.” Kończymy rozważanie każdej stacji: „Któryś za nas 
cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nam nami.”

Ewangelie nie podają dokładnie informacji o trasie Drogi 
Krzyżowej Jezusa. Z różnych przekazów pozaewangelicznych 
dowiedzieć się można, że droga skazanych prowadziła przez 
najbardziej ruchliwe ulice. Miejscem straceń w Jerozolimie 
było niewielkie wzgórze, zwane Golgotą, poza murami miasta.

Nabożeństwo męki Zbawiciela rozszerzali pielgrzymi. Od 
wypraw krzyżowych rosła potrzeba ustalania poszczególnych 
miejsc Jezusowej drogi w Jerozolimie. Dzięki pielgrzymom 
przeżycia wielkopiątkowe rozszerzały się w świecie. Pierwsze 
określenie: „Droga Krzyżowa” – jak zdołałem przeczytać – 
pochodzi z 1458 r., a liczbę stacji (14), ustalono w XVIII w. 

Nabożeństwo polega na rozważaniu męki Pana Jezusa 
podzielone na czternaście stacji (czasem stację piętnastą – 
Zmartwychwstanie). Nie wszystkie stacje mają swoje oparcie 
w Ewangelii, np. stacja VI – otarcie twarzy Jezusa przez We-
ronikę – ma źródło w pismach pozabiblijnych. Wspomniane 
rozważania każdej stacji mogą być odczytywane lub improwi-
zowane przez duchownych lub świeckich; mogą być dostoso-
wane do wiernych poszczególnych stanów; często zawierają 
fragmenty Pisma Świętego; mogą być uzupełnione momentami 
milczenia – możliwości jest bardzo wiele. Wybór rozważań 
znaleźć możemy w wielu modlitewnikach, przewodnikach 
duchowych czy czasopismach religijnych.

Jeśli na początku napisałem, że Droga Krzyżowa nie jest 
liturgią, to wcale nie znaczy, że jest czymś mniej ważnym, np. 
od Mszy św. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej doskonale może 
nas wprowadzić na przeżycie Eucharystii, która jest uobec-
nieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tak się 
składa, że w naszym kościele zaraz po Drodze jest Eucharystia. 
Jeśli zdrowie nam pozwala i nie mamy pilnych obowiązków 
nie opuszczajmy progów świątyni przed Mszą św., aby to nie 
wyglądało na to, że Msza św. jest dla nas mniej ważna.
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JEST TAKA JEDNA NOC…

Jest taka jedna Noc...
Jest taka jedna Noc
Przy której dni się stają mrokiem
Nadzieją tchnąca z każdym rokiem
Jest taka jedna Noc…

Jest taka jedna Noc
Gdy Najjaśniejsze Słońce wschodzi
Osusza serca po powodzi
Jest taka jedna Noc…

Jest taka jedna Noc
I w tę ukrytą chwilę jedną
Złe wróżby w Blasku zaraz bledną
Jest taka jedna Noc…

Jest taka jedna Noc
Co wszelkie prawa odwróciła
Wygrała znów Miłości siła
Jest taka jedna Noc…

Jest taka jedna Noc
Śmierć wreszcie pokonało Życie
W milczeniu, w ciszy, skromnie, skrycie
Jest taka jedna Noc…

 Justyna Cyrzyk

Tradycyjnie przed nabożeństwami pasyjnymi wierni 
przynoszą wypominki za zmarłych, których imiona 
odczytują kapłani. To wyraz miłości do bliźnich, która 
sięga poza grób.

Papież Paweł VI w 1967 r. wydał odpowiednią 
Konstytucję Apostolską, w której ogłosił możliwość 
uzyskania odpustu zupełnego za odprawienie Drogi 
Krzyżowej. O odpustach pisałem już w przeszłości, 
a dziś pragnę przypomnieć. Odpust wiąże się z nadzieją 
darowania przez Boga osobie zmarłej kary doczesnej 
(czyli czyśćcowej) w całości – jeśli uzyskamy odpust 
zupełny, lub części kar czyśćcowych – jeśli uzyskamy 
odpust cząstkowy.

Odpust zupełny możemy uzyskać jeden raz dzien-
nie, ofiarując go za jedną osobę zmarłą. Warunki 
do uzyskania odpustu zupełnego są następujące: 
udział w Eucharystii z przyjęciem Komunii Świętej, 
wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grze-
chu – nawet lekkiego, wyznanie wiary (odmówienie 
„Wierzę”), odmówienie dowolnej modlitwy w inten-
cji Ojca Świętego. Ponadto – o czym dowiedziałem 
się słuchając ks. biskupa Gregera w radiu – odpust 
zupełny możemy uzyskać tylko w czasie nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej erygowanej (ustanowionej) 
i poświęconej przez biskupa diecezji. Warunkiem 
uzyskania odpustu zupełnego jest, aby nabożeń-
stwu towarzyszyło rozważanie i przemieszczanie 
się od stacji do stacji. Jeśli przechodzenie w miej-
scu zamkniętym byłoby niemożliwe, należałoby 
przynajmniej na początku stacji przyjąć postawę 
stojącą jako „chęć i gotowość” pójścia drogą za 
Chrystusem w Jego męce.”

Odpusty w Kościele katolickim są wielkim skarbcem 
miłosierdzia dla dusz, jako pomoc w oczyszczeniu, by 
mogły osiągnąć pełnię zbawienia. Warto wykorzystywać 
ten skarb Kościoła.

Św. Ignacy Loyola pisał: „Wyobrażając sobie Chry-
stusa obecnego i rozpiętego na krzyżu, trzeba z Nim 
rozmawiać o tym, że – chociaż był Stwórcą, stał się 
człowiekiem, a mając życie wieczne, przyjął śmierć do-
czesną i w ten sposób umarł za moje grzechy. Następnie 
spoglądnąć na siebie samego i pytać, co uczyniłem dla 
Chrystusa, co czynię dla Chrystusa i co powinienem 
uczynić dla Chrystusa.”

Józef
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SKRÓCONE KALENDARIUM NA NAJBLIŻSZE DNI

Skrócone kalendarium na najbliższe dni
powinni nieść tego dnia palmy w procesjach, aby dać 
świadectwo, że Nasz Zbawiciel stoczył bój z szatanem, 
naszym wrogiem, i odniósł nad nim zwycięstwo.” Ale 
palmy, które zanosimy tego dnia do kościoła są rów-
nież pamiątką radosnego powitania, jakie zgotowali 
Chrystusowi Żydzi, powiewając przed nim gałązka-
mi, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. W niektórych rejo-
nach jest zwyczaj odbywania w tę niedzielę procesji 
z Najświętszym Sakramentem, podczas której wierni 
z zielonymi gałązkami wyśpiewują hosanna. Czasami 
zamiast monstrancji ksiądz trzyma księgę Nowego 
Testamentu, która reprezentuje Naszego Pana.

Oczywiście podczas tego święta najlepiej jest za-
opatrzyć się w palmę z prawdziwych zielonych gałązek 
bukszpanu i wierzby, a czasem także cisu. O tej porze 
roku cała przyroda zaczyna budzić się do życia, a nie 
ma chyba nic piękniejszego niż zieleniące się wierzby, 
warto więc wybrać się w to święto całą rodziną, klasą 
na wieś i nazrywać wierzbowych gałązek do udekoro-
wania zarówno naszych domów, jak i świątyni.

Zanim jednak zabierzemy się za przystrajanie na-
szych siedzib, warto odmówić wspólnie choćby taką 
zaadaptowaną z ceremonii święcenia palm modlitwę: 
„Boże, który błogosławiłeś ludziom niosącym na po-
witanie Jezusa palmowe liście, pobłogosław także te 
gałązki, zebrane prze nas po to, aby uczcić Twe Imię. 
Niech wszędzie tam, gdzie je umieścimy, spływają 
na ludzi Twoje łaski, a Twa sprawiedliwa ręka niech 
chroni ich przed wszelkim złem. Przez Chrystusa, 
Pana Naszego.”

18 kwietnia – Wielki Czwartek
Może nie każdy wie, że pochodzenie angielskiej 

nazwy Wielkiego Czwartku – Shere Thursday, ma 
związek ze słowem „strzyc”. W Wielkiej Brytanii „tego 
dnia ludzie strzygli swe głowy i brody przycinali, aby 
byli czyści w Dzień Pańskiego Zmartwychwstania”, 
co oznacza zapewne, że wielkopostne umartwienia 
obejmowały nie tylko powstrzymywanie się od spo-
żywania pewnych pokarmów, ale także od golenia się 
i ozdabiania włosów. Inna angielska nazwa Wielkiego 
Czwartku, Maundy Thursday, wywodzi się od słowa 
„mandatum” (przykazanie). Królowie i zwierzchnicy 
Kościoła obmywali tego dnia nogi biedakom, tak jak 
Jezus obmył stopy swoim apostołom, wręczali tym 
ludziom podarki. W 1530 roku kardynał Wolsey umył 
stopy pięćdziesięciu dziewięciu biedakom, podarował 
każdemu z nich „dwanaście pensów pieniędzmi, cztery 
łokcie płótna na koszule, parę nowych butów, kilka 
piklingów i trzy solne śledzie.” Zdaje się, że wędzone 
śledzie stanowiły razem z suszoną fasolą i grochem 
podstawowe pożywienie w okresie poprzedzającym 
Wielkanoc (…)

W Kościele katolickim zwyczaj obmywania stóp nigdy 
nie zaginął i w wielu kościołach jest nadal praktyko-
wany. To właśnie w Wielki Czwartek Chrystus zwrócił 
się do apostołów „Ustanowiłem dla was  przykład, 

Większość ludzi preferuje okres Bożego Narodze-
nia, nie doceniając okresu Wielkiego Postu i niero-
zerwalnie z nim związanego najważniejszego Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego. Osobiście bliższy memu 
sercu jest czas przygotowania i przeżywania Świąt 
Wielkanocnych. W pewnym stopniu jest to związane 
z mniejszym zdominowaniem tego okresu roku przez 
wszechogarniający konsumpcjonizm. Dodatkowym 
atutem staje się również budząca do życia wiosna 
w przyrodzie i w sercu.

Okres Wielkiego Postu otwiera nas na ascezę i wy-
ciszenie wewnętrzne. Takie przygotowanie umożliwia 
otwarcie się na Boga i uświadomienie sobie wielko-
ści Jego miłości. Jego miłość jest wszechogarniająca, 
nieskończenie głęboka i intensywna, doskonała. „Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich”(J.15,13). Nie można przejść 
obojętnie, wobec takiej potęgi miłości. Jest tylko jedno, 
„ale”... czy potrafisz ją dostrzec? Dalej jest prosto, bo na 
miłość można odpowiedzieć, tylko miłością. W naszym 
ludzkim wydaniu jest ona niedoskonała, kaleka, ale 
może być miłością wierną.

Niektórzy uważają, że zbyt mało w tych świętach 
tradycji, symboliki, a nawet „polotu”. Często zapominamy 
o ogromie wymiaru duchowego, który najczęściej jest 
odkrywany w wyniku wewnętrznego przebudzenia. 
Życzę wszystkim, aby każdy z nas przebudził się du-
chowo do nowego życia nie w nowej rzeczywistości, ale 
w rutynie dnia codziennego. Może, to nastąpi podczas 
tegorocznych rekolekcji wielkopostnych...

Natomiast w pozostałym aspekcie, proponuję liczne 
publikacje, których nie brak na rynku. Poniżej krótki 
przegląd – u progu Wielkanocy – opracowany w opar-
ciu o książkę autorstwa P. Steward Craing „Katolickie 
zwyczaje w rodzinie”. Dlaczego wybrałam, akurat tę 
publikację? Gdyż czasami warto wyjść poza utarte 
schematy (choć bardzo cenne i potrzebne), aby spró-
bować wprowadzić „nowe” – mniej znane i popularne 
zwyczaje katolickie w rodzinie. Dlatego pomijam to co 
jest oczywiste – typu wielkanocny koszyczek, ukazując 
inne formy spojrzenia na ten niezwykły okres roku.

14 kwietnia – Niedziela Męki Pańskiej,  
czyli Niedziela Palmowa

W obecnych czasach wszystkie figury, obrazy, a nawet 
krucyfiksy są zakrywane aż do nadejścia Wielkanoc-
nego poranka. Zasłanianie krzyża jest pozostałością 
dawnej tradycji, kiedy to na cały okres Wielkiego Postu 
zawieszano pomiędzy prezbiterium a nawą główną 
zasłonę. W większości domów znajdują się krzyże, 
a zapewne także jakieś obrazki i święte figurki, które 
możemy tego dnia schować, bądź je przysłonić, aby ich 
brak przywodził nam na myśl Mękę Chrystusa jeszcze 
wyraźniej, niż byłoby to możliwe w przypadku ich 
znajomej, codziennej obecności.

„Niedziela ta zwie się palmową, bo palma jest symbo-
lem zwycięstwa i z tej przyczyny wszyscy chrześcijanie 
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SKRÓCONE KALENDARIUM NA NAJBLIŻSZE DNI

abyście czynili to, co ja wam uczyniłem”, mówił do 
wszystkich chrześcijan. Wielki Czwartek może być 
wyjątkowym dniem, kiedy każdy katolik postawi sobie 
za cel śpieszenie z pomocą osobom potrzebującym 
w duchu Chrystusowego wyrzeczenia się swojego ja. 
Tego dnia postarajmy się znaleźć kogoś potrzebującego 
pomocy. Dobry uczynek spełnimy na przykład zajmując 
się dzieckiem i ofiarowując w ten sposób jego matce 
wolny wieczór. W tej tradycji chodzi bowiem właśnie 
o skromne, nie rzucające się w oczy rzeczy. Co wię-
cej, taką przysługę możemy oddać komuś z naszego 
najbliższego otoczenia, bo w każdym domu, szkole 
czy stowarzyszeniu z pewnością znajdzie się ktoś po-
trzebujący pomocy, a tych ludzi łatwo jest przeoczyć, 
właśnie dlatego, że są tak blisko nas.

19 kwietnia – Wielki Piątek
W piątą niedzielę Wielkiego Postu ukryliśmy, zgodnie 

z obyczajem praktykowanym w kościołach, krucyfiks, 
który z pewnością znajduje się w większości domostw. 
Wielki Piątek jest dniem, kiedy możemy wyjąć krzyż 
z powrotem, ale tym razem powinniśmy go umieścić 
w najbardziej widocznym miejscu w domu. Wielki 
Piątek, to dzień ścisłego postu. W tym wyjątkowym 
dniu powinniśmy pamiętać, by złożyć jakąś dodatko-
wą ofiarę z serca. Powinniśmy jednak pamiętać, że 
rzeczy tak widocznej na zewnątrz jak post, powinna 
odpowiadać także próba wewnętrznej przemiany i po-
wstrzymywania się od naszych codziennych słabostek 
i niedoskonałości. W innym przypadku sama wstrze-
mięźliwość od pokarmów będzie po prostu hipokryzją.

Droga Krzyżowa
Obrazy przedstawiające wędrówkę Chrystusa na 

Golgotę jako pierwszy wprowadził do kościoła hiszpań-
ski dominikanin, zapoczątkowując tym samym jedną 
z najpopularniejszych praktyk religijnych, w której 
większość z nas bierze udział, choćby od czasu do 
czasu, w okresie Wielkiego Postu i podczas Wielkie-
go Tygodnia.

Istotą drogi krzyżowej jest tak naprawdę zjednocze-
nie się z Chrystusem w jego męce, rozmyślanie nad tym, 
co wydarzyło się w drodze na Golgotę i wędrowanie 
przy tym od jednej stacji do drugiej. To zadanie nie 
jest przecież zbyt trudne. Warto się zastanowić, jak 
Maryja i apostołowie przemierzali swoją pierwszą drogę 

krzyżową po śmierci Chrystusa. Ich wędrówka musiała 
być naprawdę skromna, z rzadka tylko przerywana 
słowami: „to tutaj upadł..., tu pomógł mu Szymon..., 
tutaj umarł”. I tak właśnie powinniśmy odbywać stacje 
– prosto, zwyczajnie, w ciszy, w skupieniu. Taka droga 
krzyżowa może się stać radosnym przeżyciem religij-
nym. Warto tu przytoczyć historię pewnego konwertyty, 
który odbywał drogę krzyżową nawet w wielkanocny 
poranek, a zapytany, dlaczego nadal odprawia ten tak 
bardzo związany z Wielkim Postem obrzęd w radosny 
czas Wielkiej Nocy, odparł po prostu: „Myślę o każdej 
ze stacji i tym, co się tam wydarzyło, a potem zwracam 
się do naszego Zbawiciela – >> To się już skończyło, 
teraz jesteś szczęśliwy>>

20 kwietnia – Wielka Sobota,  
21 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania, 

22 kwietnia – Lany Poniedziałek
„Lumen Christi”– śpiewa ksiądz w Wielką Sobotę, 

trzymając w dłoniach paschalną świecę. Dla upamięt-
nienia tego Chrystusowego światła możemy zapalić 
w naszych domach świecę, tak, jak robiliśmy to w Boże 
Narodzenie. Tym razem jednak wybieramy jak naj-
większą świecę, ustawiamy ją w wazonie z kwiatami 
i zapalamy podczas posiłków przez całą oktawę święta. 
Znaczenie tego obyczaju można wytłumaczyć zebranym 
przy pierwszym rozpaleniu świecy, wspominając także 
o tym, że kwiaty są symbolem zmartwychwstania, bo 
także podniosły się z ziemi, choć mogłoby się wydawać, 
że zima zdołała je pokonać.

Polecam dla rodzin z małymi dziećmi budowę wiel-
kanocnego ogródka i ustawienie go w Wielką Sobotę, 
a potem jedynie dodawać figurki, albo odejmować, 
zgodnie z ewangeliczną historią. Tym razem będziemy 
potrzebowali znacznie więcej postaci niż w przypadku 
Świąt Bożego Narodzenia. Na planie pojawią się anioły, 
żołnierze, święte kobiety, apostołowie i oczywiście sam 
Chrystus i model samego grobu.

Kończąc krótki przegląd tego co przed nami życzę, 
aby dla nas wszystkich był to czas wspólnego odkry-
wania radości bycia chrześcijaninem. Czas wspólnego 
gromadzenia się na celebrowaniu Świąt we wspólnocie 
Kościoła, w naszych rodzinach, domach.

Udostępniła: Dorota
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ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto Miłosierdzia Bożego
Ojciec Św. Jan Paweł II na prośbę kardyna-

łów i biskupów polskich zezwolił, aby do tytułu 
„II Niedziela Wielkanocna” dodać oznaczenie 
„czyli Miłosierdzia Bożego”. Jest to wielka łaska 
dla naszej Ojczyzny. My Polacy, jesteśmy bar-
dzo wdzięczni św. Janowi Pawłowi II za to, że 
cały Kościół w Polsce może w tym dniu czerpać 
ze Zdroju Miłosierdzia łaski dla całego świata, 
a szczególnie dla wszystkich grzeszników. Pan 
Jezus podał powód dla którego żądał ustanowienia 
Święta Miłosierdzia Bożego. ,,Dusze giną mimo 
Mojej gorzkiej Męki. Daję im ostatnią deskę 
ratunku, to jest Święto miłosierdzia Mojego. 
Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą 
na wieki”. ( Dz. 965)

Przygotowaniem do tego święta ma być no-
wenna rozpoczynająca się w Wielki Piątek. Pan 
Jezus podał sposób obchodzenia święta wyrażając 
dwa życzenia: 
1. aby obraz ,,Jezu ufam Tobie” był w tym dniu 

uroczyście poświęcony oraz publicznie uczczo-
ny. (Dz. 4, 414) ,,Tak pierwsza niedziela 
po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, 
ale musi być czyn i żądam czci dla Mojego 
miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście 
tego święta i przez cześć tego obrazu, który 
jest namalowany”. (Dz. 699)

2. aby kapłani mówili duszom o tym wiel-
kim i niezgłębionym Miłosierdziu Bożym  
(Dz. 570) i w ten sposób pobudzali wiernych 
do ufności. Bóg chce, by kapłani w tym dniu 
głosili chwałę tegoż Miłosierdzia, które nie 
ma granic wobec nędzy ludzkiej. 

Wielką rangę tego święta ukazują obietnice: ,,Kto w dniu 
tym przystąpi do Źródła życia, ten dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar...” (Dz. 300)

Korzystajmy z sakramentu pokuty, aby z czystą duszą przy-
jąć w tym dniu Komunię Św. Nie zapominajmy też o naszych 
bliźnich. Przypomnijmy im o tym, jak bardzo Chrystus nas 
kocha, jak pragnie nam darmo udzielać Swych łask. Tylko od 
naszej wolnej woli zależy, na ile zaspokoimy pragnienie Jego 
Serca. ,,W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia 
Mojego, wylewam całe morze łask na dusze, które się 
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przy-
stąpi do Spowiedzi Św. i Komunii Św., dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar; w tym dniu otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka 
zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były 
jak szkarłat...” (Dz. 699)

Niech słowa Jana Pawła II: ,,W miłosierdziu Boga świat 
znajdzie pokój, a człowiek szczęście!” wygłoszone podczas 
konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia, będą zachętą do 
zaufania Chrystusowi.

ks. Proboszcz

Różaniec z „fasolek sakramentek"
Pogórze niewielka malownicza wieś, przylegają-

ca do miasta Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim. Nad 
wsią góruje okazała świątynia pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Pogórzu. Jej wnętrze ema-
nuje świętością, pachnie różańcem. Wokoło można 
podziwiać zadziwiającą panoramę Beskidu Śląskiego 
i obserwować życie ptactwa wodnego nurkującego 
w wodach stawów leżących u jej podnóża. Wszystko 
tu zadziwia, zachwyca i zbliża do nieba.
Czuwać przy Maryi nad dziełem Odkupienia

Tu, w tej świątyni Apostolstwo Dobrej Śmierci – 
Modlitewny Ruch Pompejański od ponad dziesięciu lat, 
każdego roku, w czasie Pompejańskiego Dnia Skupienia 
przeżywa czas z Maryją, przeżywa najpiękniejsze i wzru-
szające chwile. Tu, w sercach pielgrzymów umacniają 

się słowa – uwierz w moc Różańca, który jest mocą 
samej Maryi, uwierz w Jej żywą obecność. Uwierz 
prostą wiarą dziecka! Tu razem prosimy o światło 
i moc, by bardziej kontrolować swoje serca, czuwać 
nad sobą, wyzwalać się z osobistych upodobań i dą-
żeń, wyciągać ramiona z miłości dla braci, którzy nas 
ranią, którzy upadają i potykają się o kamień niewiary, 
tracąc własną godność, i czuwać – czuwać przy Maryi 
nad dziełem Odkupienia. 

Tu umacniają maryjną pobożność wspólnoty Aposto-
latu Maryjnego nie tylko z naszej diecezji ale i daleko 
spoza niej. Tu, w to święte miejsce przyjeżdżają różne 
grupy dzieci i młodzieży na kolonie charytatywne z od-
ległej Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i Rosji, by wypocząć 
i ubogacić się duchowo.
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RÓŻANIEC Z „FASOLEK SAKRAMENTEK"

Cudowna „fasolka sakramentka”
Tu od kilku lat w parafii pw. Najswiętszej Maryi 

Panny Królowej Polski rozwija się niecodzienna ini-
cjatywa różańcowa za sprawą samego proboszcza 
ks. Ignacego Czadera, człowieka obdarzonego szcze-
gólnymi charyzmatami. Ksiądz Ignacy przedstawił 
zadziwiającą historię „fasolek 
sakramentek” i wykorzystał te 
niespotykane, nasionka fasoli do 
zachęcenia wiernych i osób do 
modlitwy różańcowej. Wczytajmy 
się w opowieść ks. Ignacego…

Kilka lat temu od jednej 
z uczestniczek pielgrzymki z Nie-
miec do Polski: do Częstochowy, 
Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Wadowic i do… Pogórza, 
otrzymałem pięć nasionek bar-
dzo oryginalnej fasoli. Wtedy też opowiedziano mi bar-
dzo poruszającą historię o tym w jakich okolicznościach 
na całkiem białych ziarenkach fasoli pojawiło się znamię 
monstrancji z hostią. Otrzymane fasolki posadziłem 
i już w trzecim roku uprawy wydały tak obfity plon, 
że p. Grażynka zrobiła z nich dokładnie 456 „fasolko-
wych dziesiątek” i jeden cały różaniec . W roku 2017 
– w stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie – udało 
nam się zrobić i rozdać ogromną ich liczbę, bo aż 2670 
„dziesiątek”! Do każdej „dziesiątki” dołączony został 
Cudowny Medalik. Czyż nie jest to piękne, że już teraz 
tak wielka armia ludzi modli się na różańcu! Naszym 
pragnieniem jest, aby liczba modlących się stale rosła, 
dlatego również w tym roku z wyhodowanych przez 
siebie, ale nie tylko przez siebie, bo uprawiających 
„cudowną fasolkę” przybywa, zrobić i rozdać jeszcze 
więcej różańców z „fasolek sakramentek”.

Rozdajemy je w celu propagowania modlitwy 
 różańcowej i zachęty do jej odmawiania podczas ad-
oracji Jezusa Chrystusa obecnego w tabernakulum 
lub wystawionego w monstrancji Najświętszym Sa-
kramencie. Obdarowanych prosimy o modlitwę w in-
tencjach: o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie 
i w Syrii, o przezwyciężenie obojętności wielu wobec 
Najświętszej Eucharystii oraz o łaskę prawdziwego żalu 
i szczerej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników. 
Liczymy i prosimy także o maleńkie westchnienie 
w naszych intencjach.

Fasolka z „Bożym znamieniem”
Ksiądz Ignacy opowiedział też autentyczną historię, 

związaną z tajemnicą Eucharystii, która wydarzy-
ła się we Francji, w czasach wielkiej rewolucji fran-
cuskiej. Dziś coraz szerzej rozprzestrzeniana bywa 
dzięki przekazywaniu z rąk do rąk niezwykłych zia-
renek fasolki z wizerunkiem monstrancji z maleńką 
hostią pośrodku. Eucharystyczne wydarzenie miało 
miejsce w Alzacji, która podczas pamiętnej rewolucji 
w 1789 r., administracyjnie została zespolona z Fran-
cją. Kraina ta, słynąca z malowniczych krajobrazów, 
jest ważnym regionem rolniczym, położonym między 
Wogezami a Renem. Do dzisiaj opowiada się tam in-
teresującą historię, którą w 200 lat od jej zaistnie-

nia spisał i opublikował w 1989 r. M.F. de Bussang. 
Oto proboszcz małej alzackiej wioski, zaniepokojony 
wzrastającą falą terroru brygad rewolucyjnych, które 
zaczęły zagrażać jego parafii, stanął przed niezmiernie 
dramatycznym wyzwaniem: „Gdzie ukryć Najświęt-
szy Sakrament?”. Ze swoich obaw zwierzył się jednej 

z parafianek. Ta bez wahania, 
jakby niepomna na grożące jej 
i wiosce niebezpieczeństwo 
związane z odkryciem „Bo-
żego skarbu”, zaproponowała 
swoją rolną działkę, obsadzo-
ną rosnącą na tyczkach fasolą. 
Jakież było zaskoczenie owej 
odważnej wieśniaczki jesienią, 
w porze zbiorów! Z każdego 
z posadzonych w roli całkiem 
białych nasion wyrosły fasol-

ki z tajemniczymi brązowymi znakami. Przejęta tym 
faktem gospodyni wzięła garść ziarenek, by pokazać je 
proboszczowi. Ten bez większego trudu, pod natchnie-
niem Ducha Świętego, rozpoznał na każdej fasolce 
cudownie powstały zarys maleńkiej hostii zamkniętej 
w pięknie ornamentowanej brązowej monstrancji. 
Zdziwionej parafiance zaś oznajmił: „Droga pani, to 
jest nagroda za pani odwagę i głęboką wiarę. Gdyby 
konsekrowane hostie z kościoła zostały odkryte w polu 
rolnym, gdzie je ukryliśmy, ja i pani zostalibyśmy roz-
strzelani, a pani dom, a może i cała wieś spalone„

W nieodległej miejscowości Faverney en Comté pod-
czas rewolucji spalono kościół. W stanie nietkniętym po-
zostały hostie ukryte w tabernakulum, w cudowny sposób 
ocalone przed ogniem. Do historii przeszło jednak przede 
wszystkim wydarzenie związane z cudowną alzacką fasol-
ką. Każde z ziarenek ze znakiem hostii – zasiane w ziemię, 
po dzień dzisiejszy owocuje z „Bożym znamieniem”. Ludzie 
popularnie nazwali te ziarenka “fasolkami Najświętszego 
Sakramentu”. Podobnie jak w kościele, gdy podczas ado-
racji wielbimy wystawionego w monstrancji Pana Jezusa 
lub na Boże Ciało czcimy Najświętszy Sakrament, tak 
i niektórzy, otrzymując ziarenka ze znakiem Eucharystii, 
nie chcą ich wysiewać, traktując je jako świętą relikwię. 
Po 200 latach tradycja religijna regionu nie zachowała 
w pamięci nazwy miejscowości, w której zrodziły się 
w roli te tak niezwykłe ziarna. Znamię na nich traktuje 
się jako pamiątkę ukrytego w Hostii Pana Jezusa, które-
mu oddajemy cześć adorując Go podczas wystawiania 
w monstrancji.
„Fasolka Sakramentka” wyruszy do Tanzanii

Spróbowałam i ja, pod oknami przed blokiem, po-
sadziłam otrzymane od ks. Ignacego cztery fasolki. 
Wyrosły wysokie tyczkowe fasole oblepione strąkami. 
Na nasionkach widoczne znaki Boże – hostia w mon-
strancji. Nasionami podzieliłam się z synami i ich ro-
dzinami. Jesienią uradowali się zbiorem. Część fasolek 
na prośbę dzieci ugotowali i zjedli, a reszta fasolek 
poleci w najbliższym czasie do Shirati do Tanzanii, aby 
tam przy parafii Matki Bożej Zwycięskiej – Królowej 
Różańca Świętego mogła powstać mała „manufaktura” 
różańcowych sakramentek. To w Shirati w październiku 
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KATYŃSKIE KŁAMSTWO

Katyńskie kłamstwo
76 lat temu, 13 kwietnia 1943 roku berlińskie radio nadało komunikat o odkryciu maso-

wych grobów oficerów polskich pod Smoleńskiem. Zbrodni dokonało w kwietniu 1940 roku 
sowieckie NKWD. Moskwa była przekonana, że prawda o tym nigdy nie zostanie odkryta. Gdy 
zbrodnia została ujawniona, Sowiety natychmiast zaprzeczyły i oskarżyły Niemców, którzy 
mieli jej rzekomo dokonać w 1941 roku. Kłamstwo katyńskie obowiązywało przez pół wieku.

Po zawarciu polsko-sowieckiego układu Sikorski-
-Majski, Rząd RP wielokrotnie zwracał się do władz 
sowieckich z zapytaniem o los kilkunastu tysięcy pol-
skich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostasz-
kowie i Starobielsku wysyłając od jesieni 1941 roku 
do wiosny 1943 roku około 200 not w tej sprawie nie 
otrzymując żadnej konkretnej odpowiedzi. W czasie 
rozmów o tworzeniu Armii Polskiej na Wschodzie, 
gen. Władysław Anders usłyszał nawet absurdalną 
odpowiedź, iż polscy oficerowie uciekli do... Mandżurii!

Rząd Polski zwrócił się do Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża w Genewie z prośbą o wysłanie 
delegacji do Katynia i zbadanie odkrytych grobów. 
Naczelny Wódz, premier Władysław Sikorski uzyskał 
także zapewnienie brytyjskiego szefa gabinetu, Winstona 
Churchilla, że sprawa zostanie wyjaśniona. 

Gdy 21 kwietnia 1943 roku polski minister spraw 
zagranicznych skierował po raz kolejny notę do so-
wieckiego ambasadora notę z zapytaniem o los pol-
skich jeńców wojennych zamiast odpowiedzi Polakom, 
Stalin zadepeszował do Roosevelta i Churchilla, „że 
zachowanie polskiego Rządu w sprawie Katynia jest 
całkowicie nienormalne” i zapowiedział zerwanie 
stosunków dyplomatycznych jednocześnie oskarżając 
Polaków o zmowę z Hitlerem. Brytyjczycy próbowali 
wpłynąć na gen. Sikorskiego, aby zaniechał prób wy-
jaśnienia sprawy Katynia, żeby uspokoić Sowietów. 
Stalin wykorzystał jednak Katyń jako pretekst do ze-
rwania stosunków z Rządem RP w Londynie (25/26 
kwietnia 1943 roku), aby stworzyć podporządkowaną 
sobie władzę w Polsce, która bez wahania i sprzeciwu 
akceptowałaby bez wahania wszystkie poczynania 
moskiewskiego reżimu. Kilka tygodni przed odkryciem 
grobów z polecenia Stalina powstał na terenie Rosji 
Związek Patriotów Polskich skupiających polskich 
komunistów, którzy współtworzyli następnie PKWN. 
Oni bez wahania przyjęli sowiecką wersję wydarzeń. 
W 1944 roku, Beniamin Goldberg, znany szerzej jako 
Jerzy Borejsza, główny pacyfikator polskiej kultury 

i czołowy komunistyczny propagandysta w pierwszych 
powojennych latach pisał: „Ale ze wszystkich zbrodni 
hitlerowskich ta pod Katyniem jest najpotworniejsza 
i najtragiczniejsza. Obok mogił przeszło stu tysięcy 
zamordowanych przez Niemców Rosjan znajdują się 
tu mogiły 11 000 żołnierzy polskich. Śmierć zbratała 
ich, tak jak walka o życie i wolność zbratała żołnierzy 
I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR z Czerwoną 
Armią. (...) Katyń, który miał w myśl prowokacji hi-
tlerowskiej poróżnić bratnie armie, staje się jeszcze 
jedną więzią łączącą nas do wspólnej walki i zemsty”. 
Ta wersja obowiązywała oficjalnie następnie w PRL. 
W wydanej w 1959 roku w Warszawie „Encyklopedii 
Powszechnej” napisano: „Katyń – miejscowość w okręgu 
smoleńskim RSFRR, miejsce masowych grobów kilku 
tysięcy oficerów polskich internowanych od 1939 
roku w ZSRR, a wymordowanych przez hitlerowców 
po zajęciu tych terenów”. Prawda o Katyniu przetrwa-
ła jednak w świadomości społeczeństwa do czasu, 
gdy w 1990 roku władze rozpadającego się Związku 
Sowieckiego przyznały, że zbrodni dokonało NKWD 
wiosną 1940 roku.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

2018 roku w czasie konsekracji tej ogromnej świątyni, 
przywieziony z Polski obraz z wizerunkiem Matki Bożej 
Pompejańskiej otrzymał z rak biskupa Michaela Mson-
ganzila diecezji Musoma błogosławieństwo rozwoju 
Nowenny Pompejańskiej. Królowa Różańca Świętego 
z Pompejów i tu nad jeziorem Wiktoria zadbała o swo-
ich parafian, dając im narzędzia modlitwy w postaci 
różańców z „fasolek sakramentek”. 

 Jesteśmy wspólnotą krzewiącą w kraju i zagranicą 
Nowennę Pompejanską, dlatego całym sercem wyrażamy 
ks. Ignacemu – dziekanowi dekanatu skoczowskiego za 
realizację tak pięknego dzieła przyczyniającego się do 
rozwoju modlitwy różańcowej. Niech Maryja z Jezusem 
błogosławi każdemu, kto przyczynia się do rozwoju 
dzieła „Różańcowych Sakramentek”.

Lidia Wajdzik  

Były premier Polski Leon Kozłowski w czasie identyfikacji  
zwłok polskich oficerów. Katyń, 04.1943 r. Fot. PAP/CAF/Arch.



10
Kw

ie
ci

eń
  2

01
9 

  A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
LECZ LUDZI DOBREJ WOLI JEST WIĘCEJ…

Lecz Ludzi Dobrej Woli Jest Więcej…

zrefundowana dopiero po wykonaniu zadania i cał-
kowitym rozliczeniu projektu. Dla potrzeb projektu 
został opracowany kosztorys malowania i remontu, 
który na rok 2017 opiewał na kwotę 125 tys. zł, jed-
nak w związku ze wzrostem cen przewiduje się, że 
kwota ta może wzrosnąć nawet do 160 tys. zł. Należy 
zaznaczyć, że wszelkie prace prowadzone będą pod 
nadzorem konserwatora zabytków. Niestety parafia 
w tak krótkim czasie czyli ok. 12 m-cy nie jest w stanie 
znaleźć wykonawcę i zgromadzić potrzebne fundusze. 
Żeby wesprzeć to dzieło, a tym samym nie zaprze-
paścić szansy na realizację całości projektu, władze 
Gminy Hażlach postanowiły udzielić parafii pożyczki 
w wysokości przyznanej dotacji. Ponadto zabezpieczo-
na w budżecie gminy kwota na ratowanie zabytków 
w wysokości 20 tys. zł może także zostać skierowana 
w tym roku do kończyckiej parafii. 

Mamy nadzieję, że brakującą kwotę w wysokości 
ok. 80 tys. zł uda się zgromadzić dzięki ofiarności 
i zrozumieniu mieszkańców Kończyc Wielkich oraz 
wszystkich ludzi dobrej woli. 

Kaplica Opatrzności Bożej wchodzi w skład kom-
pleksu pałacowo – parkowego i stanowi niewątpliwą 
perełkę oraz atrakcję na szlaku zabytków naszej cie-
szyńskiej ziemi. 

Wcale nie dziwi nas fakt, że przed wiekami właśnie 
to miejsce wybrała sobie na swoją siedzibę hrabiowska 
rodzina. Pałac, Folwark 1760 oraz liczące ponad 700 lat 
zabytkowe dęby „Mieszko” i „Przemko”, a także drewniany 
kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła przycią-
gają coraz więcej miłośników dziedzictwa kulturowego do 
Kończyc Wielkich. Do wszystkich tych miejsc można do-
trzeć niedawno powstałą ścieżką hrabiny, którą częściowo 
zrealizowano z funduszu sołeckiego oraz przy wsparciu 
środków zewnętrznych. Liczymy, że i kaplica odzyska 
swój dawny blask i stanie się ważnym  przystankiem na 

Późnobarokowa kaplica Opatrzności Bożej znajduje się tuż obok pałacu Larischów. Wcześniej 
w tym miejscu wznosił się drewniany obiekt z 1686 roku. W 1767 roku zbudowano kaplicę 
z cegły i kamienia. W XIX wieku stała się ona miejscem coraz liczniejszych pielgrzymek z naj-
bliższej okolicy Cieszyna i Północnych Moraw. Jedna z legend mówi, że powstała ona po tym, 
jak z okna pałacu wypadło dziecko i nie doznało żadnych obrażeń. 

We wnętrzu kaplicy na uwagę zasługuje rokokowa 
ambona z końca XVIII wieku, którą zdobi płaskorzeźba 
przedstawiająca Jonasza w paszczy morskiego potwora 
oraz dwa „witraże” z wizerunkiem Opatrzności Bożej 
i Świętej Rodziny. Ich unikalność polega na tym, że nie 
są wykonane w tradycyjnej formie ze szklanych płytek 
łączonych ołowianymi ramkami, lecz stanowią nowo-
czesne obrazy wyrzeźbione w pleksiglasie. W 1938 roku 
podarował je kaplicy jeden z synów hrabiny Gabrieli 
Thun-Hohenstein, który w 1928 roku jako pierwszy 
rozpoczął w Niemczech produkcję szkła organicznego, 
czyli pleksiglasu. Pod koniec drugiej wojny światowej 
kaplica była bardzo zniszczona, gdyż najeźdźcy urządzili 
w niej stajnię dla koni. Później, podobnie jak sąsiedni 
pałac, została odebrana dotychczasowym właścicielom 
i upaństwowiona. W zaniedbanym stanie powróciła do 
kończyckiej parafii dopiero w 2002 roku.

To krótki rys historyczny kaplicy, której od tego czasu 
parafia stara się przywrócić jej dawny blask. Niestety 
nie jest to łatwe zadanie, gdyż wymaga ono poniesie-
nia wielkiego nakładu finansowego. Parafia oprócz 
kaplicy posiada jeszcze drewniany zabytkowy kościół 
pod wezwaniem św. Michała Archanioła oraz kaplicę 
pw. Imienia Maryi w Rudniku. Zarówno kościół jak też 
kaplica w Rudniku dzięki wielkiej ofiarności parafian, 
a także ogromnemu zaangażowaniu ks. Proboszcza An-
drzeja Wieliczki zostały prawie całkowicie odnowione. 
Zmieniło się też obejście wokół tych obiektów. Kaplica 
Opatrzności Bożej, nadal czeka na przeprowadzenie 
remontu. Jej mury zostały osuszone i otynkowane, 
odnowiona została elewacja zewnętrzna, wymienio-
no pokrycie dachu. Dzięki wsparciu finansowemu 
wnuka Gabrieli Thun-Hohenstein – hr. Ferdynandowi 
ze Szwajcarii zostały wymienione okna, a parafianie 
postarali się o przeprowadzenie remontu instalacji 
elektrycznej. Firma Wrzos z Hażlacha poprzez swoją 
ofiarność nieodpłatnie wykonała szlifowanie posadzki 
oraz odnowiła ołtarz główny. Dopełnieniem całości 
pozostało malowanie jej wnętrza. W związku z tym 
od paru lat czyniono starania o pozyskanie środków 
zewnętrznych na ten cel. Urząd Gminy w Hażlachu 
w 2017 roku ujął to zadanie przystępując do opraco-
wania projektu transgranicznego wspólnie z parafią 
z Czeskiego Cieszyna. W trzecim podejściu, czyli w 2019 
roku przyznano środki na jego realizację, co dla koń-
czyckiej parafii jest o tyle istotne, że jako beneficjent 
może otrzymać dofinansowanie w wysokości 15 tys. 
euro. Ta wiadomość bardzo cieszy, jednak przyznana 
kwota stanowi zaledwie 40% kosztów całej inwesty-
cji związanej z malowaniem kaplicy i zostanie ona 
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INTENCJE MSZALNE

1. We wtorek, 2 kwietnia mija 14 rocznica śmierci 
Św. Jana Pawła II, papieża. 

2. W niedzielę, 14 kwietnia przypada Niedziela Pal-
mowa czyli Męki Pańskiej. Zapraszamy wiernych 
na uroczyste pobłogosławienie gałązek palmowych. 
W tym dniu obchodzony jest również Światowy Dzień 
Młodzieży, która gromadzi się pod przewodnictwem 
biskupa diecezjalnego w kościele katedralnym. W na-
szej diecezji początek liturgii o godz. 13.30 przed 
kościołem Trójcy Przenajświętszej w Bielsku Białej.
O godz. 15.00 – Droga Krzyżowa – ulicami Parafii 
– do kaplicy Opatrzności Bożej.

3. Spowiedź św. przed Świętami: 
Wielki Czwartek 16.00 – 17.00
Wielki Piątek 
 8.00 – 9.00 – Rudnik 
 10.00 – 12.00 – Kończyce Wlk. 
 15.00 – 17.00 – Kończyce Wlk.
Wielka Sobota 
 10.00 – 12.00 – Kończyce Wlk. 
 13.00 – 14.00 – Rudnik 

4. TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK – Dziękujemy Chrystusowi za 
dar Kapłaństwa i Eucharystii. Msza św. Wieczerzy 
Pańskiej o godz. 18.00

WIELKI PIĄTEK – Adoracja Pana Jezusa w Ciem-
nicy 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. W Wielki Piątek 
obowiązuje post ścisły. Zachęcamy wiernych do za-
chowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych 
aż do celebracji Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.

WIELKA SOBOTA – Adoracja przy Bożym Grobie. 
Początek Adoracji o godz. 8.00. Święcenie potraw 
wielkanocnych o godz. 9.00 i 16.00 w kościele pa-
rafialnym , zaś w Rudniku o godz. 14.00. Ceremonie 
Wielkiej Soboty rozpoczną się o godz. 20.00. Nastąpi 
poświęcenie paschału, ognia i wody oraz odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych. Na ceremonie przynosimy 
świece (mogą być paschaliki ,,Caritas"). Zapraszamy 
do pocztów sztandarowych poszczególne stany, pa-
nów do niesienia baldachimu oraz symboli Chrystusa 
Zmartwychwstałego w czasie procesji rezurekcyjnej 
w Wielką Sobotę i w niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego 21 kwietnia – w czasie Mszy św. o godz. 
11.00.

01.04.2019 Poniedziałek – Rekolekcje
 7.30 Za + Józefa Stoły – /od rodzin Stoły, Parchański, 

Golasowska/
 9.00 Msza św. W intencji uczniów Szkoły Podst. kl. 

I – V i Przedszkola
11.00  Msza św. W intencji uczniów Gimnazjum i kl. 

VI, VII, VIII
16.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Wawrzyczka, rodzi-

ców Annę i Franciszka, Filomenę i Franciszka 
Parchański, syna Stanisława, synową Marię, ++ 
z pokrewieństwa, + Stanisława Widnic, dusze 
w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

18.00 Za ++ rodziców Leonię i Andrzeja Grela, ++ sio-
stry i brata, + Ks. Piotra Bondyrę, ++ z rodziny; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

02.04.2019 Wtorek – Rekolekcje

 7.30 Za ++ Genowefę Drałus w rocznicę śmierci, 
męża Józefa, ++ rodzeństwo.

 9.00 W intencji uczniów Szkoły Podst. kl. I – V i Przed-
szkola

11.00 W intencji uczniów Gimnazjum i kl. VI, VII, VIII 
16.00 Rudnik: Za + Mariusza Foszczyńskiego – od zna-

jomych.
18.00  Za ++ Filomenę, Józefa Matuszek, ++ z rodziny. 

03.04.2019 Środa – Rekolekcje – zakończenie
 7.30 Za + Krystynę Stoszek – od Pawła.
 9.00 W intencji uczniów Szkoły Podst. kl. I – V i Przed-

szkola
11.00 W intencji uczniów Gimnazjum i kl. VI, VII, VIII
16.00 Rudnik: Za + syna Adriana, ++ dziadków, dusze 

w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Stefanię, Józefa Kuchejda, syna Stanisława, 

wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin Kuchejda i Klimosz

niejednym pielgrzymim szlaku. Kto wie, czy za parę lat 
nie spotkamy się w jej wnętrzu na koncertach, bowiem 
to miejsce słynie ze wspaniałej akustyki. 

Chętnych chcących wesprzeć dzieło odno-
wienia kaplicy Opatrzności Bożej prosimy 
o dokonywanie wpłat na konto bankowe parafii 
w Kończycach Wielkich – Nr konta BS Cieszyn  
50 8113 1017 2003 0176 5694 0001, a także 

poprzez składanie ofiar kopertowych oraz wpłaty 
gotówkowe na listy rozprowadzane przez członków 
Rady Parafialnej. 

Za zrozumienie wagi tego przedsięwzięcia serdecznie 
dziękujemy i tak jak śpiewał kiedyś Czesław Niemen  
– „Ludzi dobrej woli jest więcej. I mocno wierzymy w to, 
że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim.”

M.Ż., J.B., F.G., A.CH.
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11.04.2019 Czwartek
17.00 1. Za ++ rodziców Annę, Alojzego Stoły, synów 

Józefa i Wiktora Stoły, teściów Justynę, Wiktora 
Stoszek; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ rodziców Anielę, Rudolfa Węglarzy, 
męża Henryka Lenartek, teściów Jana i Stefanię, 
dziadków Józefa, Joannę Nowak, Jana, Alojzję 
Węglarzy; domostwo do Opatrzności Bożej.

12.04.2019 Piątek
15.30 Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za ++ Józefa, Zofię Gabzdyl, syna Broni-

sława, synową Annę, Marię, Franciszka Macura; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Marię Szajter w 6 

rocznicę śmierci, męża Józefa, synową Marię, 
rodziców Annę i Franciszka, teściów Józefa 
i Marię, + Józefa Węglorz ; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

13.04.2019 Sobota 
 8.00 W intencji rodziny Urbańczyk z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej 
dla rodziny.

17.00 1. Za + Franciszka Kłósko w 7 rocznicę śmierci, 
++ rodziców; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Krystynę Stoszek – od rodziny Michalik.

14.04.2019 NIEDZIELA PALMOWA 
 – CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

 7.30 Za ++ Zofię, Antoniego Gawłowski, ++ z rodzin 
Gawłowski i Węglarzy. 

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Genowefę, Józefa Handzel, 
zięcia Antoniego, Franciszkę, Franciszka Tomica, 
Alojzję, Jana Handzel, Marię, Franciszka, Wła-
dysława Handzel, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Karola Czendlik – od współpielgrzymów 
z Pruchnej.

11.00 Za ++ Emilię Czendlik, męża Pawła, rodziców, 
rodzeństwo z obu stron, ++ z rodzin Czendlik, 
Mazurek, Hanzel, ++ Księży, którzy pracowali 
w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

15.00  Droga Krzyżowa – ulicami Parafii
17.00 Za ++ Karola Żyłę, jego rodziców Zofię i Karo-

la, Ferdynanda, Wandę i Genowefę Żyła, Mar-
tę, Gustawa, Rudolfa Widenka; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

15.04.2019 WIELKI PONIEDZIAŁEK
17.00 Za ++ Janinę, Erwina Frydeckich, syna Janusza, 

synową Danutę, wnuka Marka Frydeckiego. 

16.04.2019 WIELKI WTOREK
 8.00 Za ++ Helenę Pisarską, rodziców Helenę i Ka-

rola, teściów Irenę i Władysława, ++ z rodzin 
z obu stron.

17.00 1. Za ++ rodziców Agnieszkę, Franciszka Foltyn, 
córkę Stefanię z rodziną, 4 zięciów; domostwo 
do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Bronisławę Klocek – od rodziny Par-
chański z Kończyc i Rudnika oraz rodziny Stuś.

21.00 Apel Jasnogórski

04.04.2019 I Czwartek
17.00 1. Za ++ Marię, Józefa Żywczok, rodziców z obu 

stron, zięcia Antoniego Szczypkę, Annę, Józefa 
Machej, Wilhelma Żyłę, dusze w czyśćcu cier-
piące; za rodzinę do Opatrzności Bożej. 

 2. Za ++ męża Józefa Parchańskiego, siostrę 
Annę, ++ rodziców z obu stron.

05.04.2019 I Piątek
15.30 Rudnik: Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za ++ Marię, Jana Machej, Stefana 

Kowalczyka, Rozalię Możdżeń, Renatę Machej, 
++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za + Emila Szuster; domostwo 

do Opatrzności Bożej.

06.04.2019 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokala-

nemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 1. Za ++ Zofię, Rudolfa Żydek, córkę Bronisławę, 

Annę, Rudolfa Grygierek, ich rodziców, rodzeń-
stwo, ++ z rodzin Żydek i Grygierek.

 2. W 60 rocznicę ślubu Marty i Ottona z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Opatrzności 
Bożej i zdrowie.

07.04.2019 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 7.30 Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, brata Bro-

nisława, teścia Władysława, szwagra Jana, 
dziadków Justynę i Franciszka, Emilię i Józefa, 
++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Piotra Czakon, matkę Zofię 
i teścia Władysława.

 2. Za + Karola Czendlik – od chrześniaczki 
Iwony z rodziną.

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

16.15  Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 1. Za ++ Erwina Lebiodę w rocznicę śmierci; 

domostwo do Opatrzności Bożej. 
 2. Za + Stanisława Sztuchlik – od rodzin Mora-

wiec, Kohut, Jamroz, Pilch, Chrobak, Gabzdyl, 
Kozłowski, Gabzdyl, Gospodarczyk z ul. Świer-
kowej.

08.04.2019 Poniedziałek
17.00 Za ++ Antoninę, Stefana Chudek, Jana, Julię Dyjak, 

Józefę, Emila Chudek, wszystkich ++ z rodziny. 

09.04.2019 Wtorek
 8.00 Za + Otylię Wieliczka.
17.00 1. Za ++ Jana, Stefanię Herma, Erwina, Małgorzatę 

Mikszan, rodziców, rodzeństwo z obu stron.
 2. Za + Renatę Kohut – od koleżanek i kolegów 

z klasy ze Szkoły Podstawowej.

10.04.2019 Środa
16.00 Rudnik: Za + Karola Czendlik – od rodzin Pilorz 

i Kucharczyk z Kończyc Małych.
17.00 1. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, 

Stanisławę, + o. Ottona.
  2. Za + Krystynę Stoszek – od rodziny Michałek.
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17.04.2019 WIELKA ŚRODA
16.00 Rudnik: Za ++ Anielę Wawrzyczek w 21 rocznicę 

śmierci, męża Henryka, syna Henryka, zięcia 
Władysława, rodziców z obu stron, teściów, sio-
strę Helenę, brata Franciszka, szwagra, ++ Irenę, 
Józefa Dędys, + Ks. Józefa Adamczyka, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za ++ rodziców Annę, Stanisława Stoły, synów 
Czesława i Stanisława, brata Kazimierza z żoną, 
siostry Marię i Joannę z mężami, Helenę, Piotra 
Hadrysiewicz, teściów Elżbietę i Jana Stoły, 
Zofię, Tadeusza Rychły.

18.04.2019 WIELKI CZWARTEK – Msza św. 
Wieczerzy Pańskiej

18.00 1. O powołania Kapłańskie i zakonne.
 2. W intencji Kapłanów pracujących w naszej 

Parafii oraz za ++ Kapłanów.

19.04.2019 WIELKI PIĄTEK – MĘKI PAŃSKIEJ
17.00  DROGA KRZYŻOWA
18.00 CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU

20.04.2019 WIELKA SOBOTA
 8.00 Adoracja
20.00 CEREMONIE WIELKIEJ SOBOTY
 1. Za Parafian
 2. W intencji Ofiarodawców i Budowniczych 

naszej Świątyni.

21.04.2019 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 7.30 Za ++ dziadków Annę, Franciszka Czendlik, 
Karola, Adolfinę, Magdalenę Smelik, rodziców 
Helenę, Karola Smelik, Genowefę, Józefa Chwolek, 
brata Andrzeja, ++ z rodzin Chwolek, Smelik, 
Czendlik, Kula i Rychły; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 9.30 Rudnik: Za ++ Mariannę, Józefa Szajter, syna 
Edwarda, Walerię, Franciszka Niemczyk, syna 
Franciszka, ++ Księży, którzy pracowali w na-
szej Parafii.

11.00 1. Za Parafian
 2. Za + Józefa Stoły – od siostrzeńców Dariusza 

i Mariusza z rodzinami. 
15.00 Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

22.04.2019 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
 7.30 Za + Janinę Pupek – w 6 rocznicę śmierci, + mat-

kę Ludmiłę.
 9.30 Rudnik: Za ++ Krystynę Grzebień, męża Stanisła-

wa w rocznicę śmierci, matkę Izabelę Kasprzyca, 
++ z rodziny. 

11.00 1. Za ++ Bolesława Wątroba, Marię, Jana Stoszek, 
Jadwigę, Józefa Pala, ++ dziadków.

 2. W intencji Dominiki Lelakowskiej z okazji 18 
urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie

23.04.2019 WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY 
 8.00 Z okazji 60 urodzin Józefa z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dal-
szym życiu.

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

 2. Za + Renatę Kohut – od pracowników działu 
Higieny Szpitala Śląskiego w Cieszynie

24.04.2019 ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Annę, Mariana Kamiński, 

Martę, Augustyna Szczypka, ++ z rodzin obu 
stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Karola Czendlik – od Janiny i Leona Siąkała.
17.00 Z okazji 50 urodzin Joanny z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej 
w dalszym życiu.

25.04.2019 CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
17.00 1. Za ++ Adama Iskrę, jego rodziców i teściów, 

++ z rodziny Sobusiak, + Józefa Brachaczek.
 2. Za ++ rodziców Teresę, Rudolfa Zorychta, Ewę, 

Kazimierza Jamroz, 3 siostry, brata, ++ z pokre-
wieństwa.

26.04.2019 PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
16.00 Rudnik: Za ++ ojca Leona Machej, dziadków 

Karola, Helenę Machej, Emilię, Leona Gabzdyl, 
Teresę, Karola Stuchlik, Annę, Pawła Tomaszko; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

17.00 Msza św. 6 – tyg.

27.04.2019 SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY 
 8.00 Za ++ Martę Gabzdyl, jej męża Franciszka, zięcia 

Roberta, dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 1. Za ++ Helenę, Emeryka Foltyn, ++ rodziców, 

rodzeństwo, + Marię Cholewik, dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

 2. Za + Renatę Kohut – od siostry z rodziną.

28.04.2019 II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 7.30 Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę 
Matki Bożej w dalszym życiu dla Przemysława 
z okazji urodzin.

 9.30 Rudnik: 1. Za ++ Helenę, Karola Szajter, córkę 
Helenę Pisarską, Rudolfa, Stefanię Bijok, Józefa, 
Marię Szajter, Stanisławę Grubka, Zbigniewa 
Krótki; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Karola Czendlik – od rodziny Siekierka.
11.00 CHRZTY – ROCZKI 
15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
17.00 1. Za ++ Irenę, Władysława Hanzel, rodziców 

Marię, Rudolfa Chmiel, Annę, Walerię, Euge-
niusza Hanzel, + Klaudię, ++ z rodziny, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

 2. Za + Krystynę Stoszek – od rodziny Jojko.

29.04.2019 Poniedziałek Uroczystość 
Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski

17.00 Za ++ Stefanię, Jana Handzel, córkę Annę, synów 
Karola, Jana , Franciszka, synową Zofię, zięciów 
Józefa i Stanisława, ++ pokrewieństwo.

30.04.2019 Wtorek
 8.00 Za ++ rodziców Zofię, Franciszka Chudy, teścia 

Stanisława Hawełka, ++ z rodzin Chudy, Żyła, 
Kuchejda, Lach, Sabiniak i Płaczek. 

17.00 1. Za ++ Anastazję Nowak, córkę Joannę, + Sta-
nisława, Emilię i Józefa Piekar.

 2. Za + Józefa Stoły – od córki Janiny z rodziną.
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NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy czwartek od godz. 16.00 
 – Godzina Święta
Msza św. szkolna - każdy piątek  
– godz. 17.00 
W III piątek miesiąca po Mszy św.  
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca - o godz. 19.00 - Nowenna 
Pompejańska
I Czwartek – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota – Msza św. wynagradzająca zniewa-
gi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny
Spowiedź św. – w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota – godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych – w czasie rekolekcji 
tj. w środę - 3. 04. od godz. 13.00 oraz w so-
botę - 13 .04. od godz. 9.00

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Liturgiczne obchody miesiąca:

14.04. – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
21.04. – Uroczystość Zmartwychwstania 

Pańskiego 
28.04. – Niedziela Miłosierdzia Bożego
29.04. – Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa  

i męczennika, głównego Patrona Polski

OGŁOSZENIA

Spotkania:
DZIECI MARYI – wtorek – 12.30 – Szkoła Podst. 
DZIECI MARYI – RUDNIK – sobota  
  – 12.30 – Szkoła Podst.
SŁUŻBA LITURGICZNA – co drugi piątek - po Mszy św.
MINISTRANCI – RUDNIK – środa po Mszy św.
KRĄG BIBLIJNY – piątek – godz. 19.00
MŁODZIEŻ  OAZOWA –  sobota – po Mszy św.
WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA – I Sobota  
miesiąca o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 kwietnia (tj. poniedziałek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

05. IV. – Świerczyniec – piątek
 ul. Strażacka 27, 23, 21, 8, 9, 10 
12. 04. – Świerczyniec – piątek 
 ul. Strażacka 7, 5, 3 
 ul. Ks. Kukli 8, 5, 6
17.04 – Karłowiec – środa
 ul. Dworska 1, 2; 
 ul. Dębina 7, 11;
  ul. Zamkowa 27 
26.04 – Domy k/ Zamku – piątek 
 ul. Zamkowa 22, 24, 32; 
 ul. Ks. Kukli 22

Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne – 
niedziela – godz. 16.15 

Droga Krzyżowa – piątek  
– godz. 16.15 

Droga Krzyżowa w Rudniku – w piątek  
– godz. 15.30. 



Środa Popielcowa – Msza św. z posypaniem głów popiołem – Rudnik



 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
13.30 – 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 Strona Piotrówki
16.00 Święcenie pokarmów 

Wielkanocnych
16.30 – 17.00 Prawa Strona 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

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
10.00 – 12.00  Spowiedź św. 
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 
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”

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy Adoracja Przy Bożym Grobie
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