
PRZYJDŹCIE DO MNIE 
WSZYSCY, KTÓRZY 

OBCIĄŻENI  
I UTRUDZENI JESTEŚCIE, 

A JA WAS POKRZEPIĘ
str. 3

PRZERAŻONY 
POSTEM

str. 4

UMĘCZON POD PONCKIM 
PIŁATEM

str. 5

UKRYTA SIŁA
str. 6

BĄDŹCIE APOSTOŁAMI 
EWANGELICZNEJ NADZIEI

str. 7

GWIAZDY KATOLICKIEJ POLSKI 
- ŚWIĘTY KAZIMIERZ

str. 8

RZYM 2013
PIELGRZYMKA
PARAFIALNA

str.  9

W NASZYM 
PRZEDSZKOLU

str.  10

INTENCJE  
MSZALNE
str.  11, 12, 13

OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

str. 13, 14, 15, 16 

„W DROGĘ Z NAMI, 
WYRUSZ PANIE”

str.  11



2
M

ar
ze

c 
20

13
  A

N
IO

Ł 
KO

Ń
CZ

YC
KI

EWANGELIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Czyt.: Wj 3,1-8a.13-15; Ps 103,1-4.6-8.11;1 Kor 10,1-6.10-12 Ewangelia:  Łk 13,1-9
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: 
”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, 
było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 
zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał 

na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: 
po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, 
w przyszłości możesz je wyciąć«”.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Czyt.: Iz 43,16-21; Ps 126,1-2ab.2cd i 4.5.6; Flp 3,8-14 Ewangelia: J 8,1-11
Od tej chwili już nie grzesz. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas 
uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do 
Niego: ”Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”. 
Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu 
Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: ”Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał 
na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na 

środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: ”Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: ”Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: ”I Ja ciebie 
nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Czyt.: Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3, 1-4 Ewangelia: J 20,1-9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty 
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu 
i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

NIEDZIELA PALMOWA 
Czyt.: Iz 50,4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24; Flp 2,6-11 Ewangelia Krótsza: Łk 23,1-49
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza.
Jezus przed Piłatem. E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go:  
T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla.  
E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom 
i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od 
Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy 

Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Jezus przed Herodem. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna 
bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu 
nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał 
ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Jezus ponownie przed 
Piłatem. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza 
lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał Go do nas; a oto nie 
popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Jezus odrzucony przez swój naród. E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. 
Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza. E. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, 
chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem  
w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały 
się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do 
więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. Droga krzyżowa. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, 
aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, 
nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, 
i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie  
z suchym? E. Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby ich z Nim stracić. Ukrzyżowanie. Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego  
i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. Potem rozdzielili między siebie 
Jego szaty, rzucając losy. Wyszydzenie na krzyżu. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wielkiej Rady drwiąco mówili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie 
wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam siebie. E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. Dobry łotr. Jeden ze złoczyńców, których 
tam powieszono, urągał Mu: I. Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 
karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. Śmierć Jezusa. E. Było już około godziny 
szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:  
+ Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. E. Po tych słowach wyzionął ducha. Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie. 
Po śmierci Jezusa. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: T. Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły 
się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od 
Galilei, przypatrywały się temu.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Czyt.: Joz 5,9a.10-12; Ps 34,2-3.4-5.6-7; 2 Kor 5,17-21 Ewangelia:  Łk 15,1-3.11-32
Przypowieść o synu marnotrawnym. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 
ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie 
i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. 
Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników 

mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; 
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, 
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 
i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie 
mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się«. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego 
ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: »Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«. Na to rozgniewał się 
i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie 
nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego 
utuczone cielę«. Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten 
brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«„.

NIEDZIELA

3
MARZEC

Kunegundy, Tycjana

NIEDZIELA

10
MARZEC

Aleksandra, Cypriana

NIEDZIELA

17
MARZEC

Patryka, Zbigniewa

NIEDZIELA

24
MARZEC
Szymona, Marka

NIEDZIELA

31
MARZEC

Wielkanoc, Beniamina



3
M

arzec 2013  A
N

IO
Ł KO

Ń
CZYCKI

„PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, KTÓRZY OBCIĄŻENI I UTRUDZENI JESTEŚCIE, A JA WAS POKRZEPIĘ”

Wiele radosnych i podniosłych uroczystości w ciągu roku liturgicznego przeżywa każda głęboko wierząca wspólnota 
parafialna. Nie ulega też wątpliwości, że do najgłębszych przeżyć duchowych wiernych każdej parafii mogą należeć 
rekolekcje święte, które w naszej parafii rozpoczniemy w niedzielę 10 marca, a poprowadzi je ks. Józef Klemenz 
– Jezuita z Wrocławia. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do wzięcia udziału 
w rekolekcjach wielkopostnych. Poczujmy się wspólnotą parafialną 
silną Bogiem, a nade wszystko kochającą Boga. 

Niech nas wspiera w tych modlitewnych refleksjach niezawodne 
macierzyńskie wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, pod której 
obronę ufnie się uciekamy. 

Szczęść Boże 
Ks. Proboszcz

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni 
i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię”

Dwa Cierpienia

Droga Krzyżowa
W piątak 15 marca, zapraszamy wszystkich 

parafian na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
W skupieniu modlitewnym, zanurzeni w cierpieniu  

i męce Chrystusa, wyruszymy o godz. 19.00  
z Sanktuarium Matki Bożej w Kończycach Małych.  

Ulicami naszych miejscowości dotrzemy do kościoła  
parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Kończycach 

Wielkich, gdzie przed Najświętszym Sakramentem  
zakończymy rozważanie męki Chrystusa. 

Swoją obecnością odpowiedz Chrystusowi na Jego zaproszenie, On czeka na Twoje TAK, by Cię zbawić !!!
Ks. Michał

Rekolekcje to czas szczególnego działania 
Ducha Świętego. To czas modlitwy, pokuty i łaski. 
Łaskę Bożą, którą w czasie rekolekcji obficiej 
obdarzy nas Bóg, trzeba na kolanach wymodlić 
i wybłagać i z nią współpracować. 

Może ktoś powiedzieć: Po co ja mam odpra-
wiać rekolekcje wielkopostne? Przecież chodzę 
do kościoła, przystępuję często do Komunii św., 
modlę się i sumiennie wypełniam swe obowiązki, 
pracując od rana do wieczora. Pan Bóg to wszystko 
wie, ale mimo to pragnie, abyśmy porozmawiali 
z Nim o naszych problemach życiowych w dni 
poświęcone wyłącznie Bogu i swojej duszy. 

Trzeba w tym czasie popatrzeć na siebie tak, 
jak na nas patrzy Bóg. Czy podążamy we właści-
wym kierunku i czy wszystko jest w porządku? 
Czy nie zapomnieliśmy o celu naszej ziemskiej 
pielgrzymki? 

Każdemu z nas Pan Bóg wyznaczył pewną 
miarę czasu życia. Ten czas jest dla nas szansą, 
darem Boga, a także Jego łaską. Czasem ludzie, 
kończący swój bieg ziemskiej pielgrzymki stwier-
dzają z pewnym zawstydzeniem i bólem, że są na 
to nieprzygotowani i mogliby więcej dobra uczynić 
w swoim życiu, a nie uczynili. Śpieszmy się więc 
czynić dobrze, póki Bóg daje nam czas i z psalmistą 
powtarzajmy: „Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy 
zdobyli mądrość serca” [Ps 90,12]. 

Wśród tłumów Matka stała,
mękę Syna widziała,
gdy szedł krwią zalany,
zmęczony, wyśmiewany...
Z bólem w sercu patrzyła,
jak ręka kata gwóźdź wbiła,
jak tryskała Krew święta -
miłość niepojęta...
A gdy umierał, pod krzyżem stała,
blada i smutna bardzo cierpiała.
Gdy spuścił głowę, oczy zamykał,
straszny Ją ból za serce chwytał.
Jak przed Nią złożyli Najświętsze Ciało,
Jej serce jak mieczem przeszyte płakało.
Na Drodze Krzyżowej, śmierci, umęczenia
spotkały się Dwa Cierpienia...

Justyna Cyrzyk
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EWANGELIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Czyt.: Wj 3,1-8a.13-15; Ps 103,1-4.6-8.11;1 Kor 10,1-6.10-12 Ewangelia:  Łk 13,1-9
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: 
”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, 
było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 
zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał 

na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: 
po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, 
w przyszłości możesz je wyciąć«”.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Czyt.: Iz 43,16-21; Ps 126,1-2ab.2cd i 4.5.6; Flp 3,8-14 Ewangelia: J 8,1-11
Od tej chwili już nie grzesz. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas 
uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do 
Niego: ”Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”. 
Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu 
Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: ”Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał 
na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na 

środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: ”Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: ”Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: ”I Ja ciebie 
nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Czyt.: Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3, 1-4 Ewangelia: J 20,1-9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty 
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu 
i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

NIEDZIELA PALMOWA 
Czyt.: Iz 50,4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24; Flp 2,6-11 Ewangelia Krótsza: Łk 23,1-49
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza.
Jezus przed Piłatem. E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go:  
T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla.  
E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom 
i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od 
Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy 

Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Jezus przed Herodem. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna 
bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu 
nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał 
ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Jezus ponownie przed 
Piłatem. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza 
lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał Go do nas; a oto nie 
popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Jezus odrzucony przez swój naród. E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. 
Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza. E. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, 
chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem  
w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały 
się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do 
więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. Droga krzyżowa. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, 
aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, 
nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, 
i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie  
z suchym? E. Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby ich z Nim stracić. Ukrzyżowanie. Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego  
i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. Potem rozdzielili między siebie 
Jego szaty, rzucając losy. Wyszydzenie na krzyżu. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wielkiej Rady drwiąco mówili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie 
wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam siebie. E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. Dobry łotr. Jeden ze złoczyńców, których 
tam powieszono, urągał Mu: I. Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 
karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. Śmierć Jezusa. E. Było już około godziny 
szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:  
+ Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. E. Po tych słowach wyzionął ducha. Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie. 
Po śmierci Jezusa. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: T. Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły 
się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od 
Galilei, przypatrywały się temu.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Czyt.: Joz 5,9a.10-12; Ps 34,2-3.4-5.6-7; 2 Kor 5,17-21 Ewangelia:  Łk 15,1-3.11-32
Przypowieść o synu marnotrawnym. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 
ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie 
i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. 
Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników 

mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; 
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, 
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 
i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie 
mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się«. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego 
ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: »Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«. Na to rozgniewał się 
i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie 
nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego 
utuczone cielę«. Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten 
brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«„.
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PRZERAŻONY POSTEM

W mojej Wspólnocie Błogosławieństw brat Jean-Michel 
miał trudności z postem. Nazwałabym je nerwicowymi. 
Byliśmy świadkami, że nawet pobyt w Medjugorie nic mu 
nie pomógł; post jest rzeczywistością stale tutaj obecną, 
przywoływaną w bardzo wielu orędziach. Oddaję jednak 
pióro Jean-Michelowi:

„Są dwa dni w roku, które bardzo cenię: środa Popiel-
cowa i Wielki Piątek, gdyż Kościół wymaga w te dni postu. 
Tymczasem bardzo jest mi trudno pościć. Pomimo wszystko 
zapisałem się w Medjugorie na rekolekcje Post i modlitwa, bo 
przeczuwałem, że pod wieloma względami jest to koniecz-
ne. Miałem cichą nadzieję, że otrzymam odpowiedź: „Brak 
miejsc”, ale niestety były jeszcze miejsca.

Im bardziej rekolekcje się zbliżały, mój lęk wzrastał i gdy 
wreszcie ów dzień nastał, byłem przerażony. Wystarczy-
łoby, aby mi ktoś powiedział, żebym nie jechał, z radością 
spełniłbym taki akt posłuszeństwa, ale nikt mi nic takiego 
nie powiedział. Byłem w tak kiepskim stanie, że za radą 
pewnego pielgrzyma poszedłem się modlić na grobie ojca 
Slavko i błagałem go o pomoc: To ty zacząłeś prowadzić te 
rekolekcje, musisz coś ze mną zrobić!

Od pierwszego dnia rekolekcji postanowiłem pozwo-
lić Bogu działać i skupić się wyłącznie na chwili obecnej. 
Chciałem żyć bez zastrzeżeń proponowanym programem. 
Gdybym wiedział, że post ma trwać pięć dni, od razu bym 
się załamał. Ale taka myśl nie przyszła mi ani razu do głowy 
i to była największa łaska. Potem poszedłem na wzgórze 
objawień, Podbrdo, i tam napisałem list do Gospy. Wyłusz-
czyłem Jej wszystkie moje problemy i troski. Wszystkie Jej 
powierzyłem, żeby już nie myśleć  o nich więcej w czasie 
rekolekcji i ofiarowałem Jej ten tydzień modlitwy i postu w jej 
intencjach. Taka w pewnym sensie zamiana; oddaję Jej moje 
sprawy, a biorę jej intencje. Ku mojemu dużemu zaskoczeniu 
wszystko bardzo dobrze poszło, bez żadnych trudności i ani 
przez chwilę nie myślałem o kłopotach fizycznych, o długości 
rekolekcji. Gdy rekolekcje się skończyły, byłem bardzo szczę-
śliwy, ponieważ mogłem wejść głęboko w tajemnice różańca, 
wykorzystując czas przeznaczony na medytację. Mogłem też 
żyć intensywniej Mszą. Wchodziłem w każdą część Mszy, tak 
jakbym odwiedzał różne sale pięknego pałacu; tego uczył 
nas prowadzący.

Dziękuję też za uzdrowienie fizyczne, które otrzymałem, 
chociaż w ogóle się go nie spodziewałem. Chorowałem na 
wodniaka jądra, chorobę dziedziczną, która polega na zale-
ganiu wody w genitaliach i powoduje częstą konieczność 
oddawania moczu. Przed wyjazdem w podróż czy przed 
jakimiś długimi zajęciami musiałem uważać, żeby zbyt dużo 
nie pić. To kalectwo było bardzo kłopotliwe. Tymczasem od 
początku rekolekcji proszono nas, byśmy dobrze przeżuwali 
chleb, tak aż stanie się całkiem mokry, i żebyśmy przy każdym 
posiłku pili dwa lub trzy duże kubki ziołowej herbaty. Bardzo 

uważałem na te wszystkie rady, żeby uniknąć bólu głowy, 
nudności i innych problemów, dlatego w ogóle nie myślałem 
o konsekwencjach, jakie może mieć dla mnie picie takiej ilości 
płynów. Pierwszego dnia wypiłem w sumie sześć dużych 
kubków i nic się nie stało.  Nie zwracałem na to uwagi. Ale 
następnego dnia zauważyłem, że byłem w toalecie tylko 
dwa razy. Zaintrygowany nadal tyle piłem i znowu wszystko 
było normalnie. Stwierdziłem, że nie mam już problemów 
z wodniakiem. Gdy rekolekcje się skończyły, szybko wypiłem 
kieliszek wina i filiżankę kawy. Zwykły negatywny rezultat 
tym razem się nie pojawił, było normalnie. Od tego dnia 
jestem zdrowy i dziękuję Panu za to nieoczekiwane uzdro-
wienie.

Mówię sobie: Gdybym to wszystko wiedział, już dawno 
bym pojechał na rekolekcje Post i modlitwa.

Pan Bóg nie zmusza
Pewnego dnia zapytałem Vickę, co powiedzieć ludziom, 

którzy się jeszcze ciągle wahają, czy pościć, i uważają to za 
zbyt ciężkie. Odpowiedziała mi:

- Wiesz, wszystko, w co się nie wkłada serca, jest ciężkie. 
Dlatego lepiej tego nie robić. Jeśli mówię: dzisiaj to dla mnie 
za trudne, kręci mi się w głowie, jestem głodna, wtedy lepiej 
nie pościć, bo Bóg nie zmusza. Musisz czuć w sercu, że możesz 
odpowiedzieć na tę prośbę Gospy – jeśli tak, odpowiedz 
z całego serca.

Gospa chce, żebyśmy przez post oczyścili serca. Dlatego 
post jest tak ważny. Prosi, żebyśmy pościli w środy i piątki 
o chlebie i wodzie. Jedyny dobry sposób poszczenia to mieć 
silne tego postanowienie. Kiedy ma się silną wolę, można 
wszystko. Podobnie jest z grzechem; post oczyści mnie z grze-
chów i z tego wszystkiego, co mnie niepokoi. To się najbardziej 
podoba Matce Bożej. Jeśli dzisiaj poszczę o chlebie i wodzie, 
a potem mam tysiąc złych myśli, czynię zło, jestem zła, lepiej, 
żebym nie pościła. Najpierw trzeba wykorzenić złośliwość, 
zanim zrobię pierwszy nowy krok w przód.

Dwie drogocenne perły
Jezus ukazał św. Siostrze Faustynie , jak by chciał, aby żyły 

siostry z jej zgromadzenia:
„Celem twoim i towarzyszek twoich jest łączyć się ze Mną 

jak najściślej przez miłość(…) Oddaję ci w opiekę dwie perły 
drogocenne sercu mojemu, a są nimi dusze kapłanów i dusze 
zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc 
będzie [w] wyniszczeniu waszym. Modlitwy, posty, umartwie-
nia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, 
postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas 
będą miały moc przed Ojcem moim” (Dz. 531).

z „Ukryte Dzieciątko z Medjugorie”  
s. Emmanuel Maillard  

Alina

PRZERAŻONY POSTEM
Orędzie Maryi z 21 lipca 1982

Najlepszy jest post o chlebie i wodzie. Postem i modlitwami można powstrzymać wojny, 
można zawiesić prawa natury. Miłosierdzie nie może zastąpić postu. Ci, którzy nie mogą 
pościć, mogą jednak zastępować post modlitwą, miłosierdziem i spowiedzią; wszyscy jednak, 
z wyjątkiem chorych, są wezwani do postu.
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UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM

Jest to początek 4 artykułu Składu Apostolskiego – 
wyznania naszej wiary. Cały artykuł brzmi następująco: 
„Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan umarł 
i pogrzebion”

JEZUS CHRYSTUS – te dwa słowa są kwintesencją naszej 
wiary. Słowo pierwsze – Jezus – w szczególny sposób 
wskazuje na człowieczeństwo naszego Zbawiciela. Jest to 
Ktoś konkretny, historyczny, Kto się narodził w określonym 
czasie i miejscu i takie nadano Mu imię. Imię Jezus nosiło 
i nosi dziś wielu ludzi, szczególnie w ziemi Zbawiciela. Ma 
ono zresztą swoje znaczenie (podobnie jak inne imiona) 
i głosi, że „Bóg zbawia”. Drugie słowo – Chrystus – odsyła 
już bardziej do bóstwa naszego Pana. Chrystus – to greckie 
tłumaczenie hebrajskiego słowa – Mesjasz – w naszym 
języku oznacza „namaszczony” (można by przetłumaczyć 
też jako „naznaczony”) i wskazuje na posłannictwo Syna 
Bożego, czyli zbawienie wszystkich ludzi. Do tej misji po 
raz pierwszy wyraźnie odniósł się św. Łukasz w Ewangelii. 
Zgubiony i odnaleziony w jerozolimskiej świątyni 12-letni 
Jezus na pytanie rodziców: „Synu, czemuś nam to uczynił?”, 
odpowiedział: „Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieli-
ście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Ta 
odpowiedź Jezusa po raz pierwszy odsyła do tej misji, z jaką 
przybył na świat. Ojcem Jego jest Bóg, który Go posłał, a On 
jest posłuszny Ojcu. Maryja i Józef niewiele z tego rozumieli, 
na razie. Św. Łukasz pisze, że „matka Jego chowała wiernie 
wszystkie te wspomnienia w sercu” (Ł 2,51). Na pewno 
powoli prawda do niej dochodziła. Oto jeszcze jeden dowód 
na to, że wiara jest drogą odkrywania prawdy.

Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdzi-
wym człowiekiem. Jest mostem łączącym człowieczeń-
stwo z bóstwem. W Chrystusie tak Bóg się uniżył, by nas 
do siebie pociągnąć. Na tym polega tajemnica Chrystusa, 
że przychodzi On do każdego z nas na sposób ludzki, aby 
nas przyprowadzić do Boga.

Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Nieobce mu były 
emocje, odczuwał ból, głód, pragnienie, lękał się cierpienia, 
płakał, ale również się weselił. Umierał na krzyżu w strasz-
nych cierpieniach; mimo że śmierć jest skutkiem grzechu, 
a On grzechu nigdy nie popełnił. Przyjął na siebie grzechy 
wszystkich ludzi, aby nas odkupić, zadośćuczynić Ojcu za 
grzechy wszystkich pokoleń. Niepokojące są słowa ludzi, 
którzy Bogu przypisują okrucieństwo. Takich bluźnier-
czych opinii należy się wystrzegać. Nie zapominajmy, 
że to ludzie zdradzili, skazali, biczowali, torturowali 
i ukrzyżowali Jezusa. I dziś po świecie chodzą Piłaci, 
Annasze, Kajfasze, Judasze.

Po wielkoczwartkowej, Ostatniej Wieczerzy, Pan Jezus 
udał się do Ogrodu Oliwnego, aby się modlić. Modląc 
się odczuwał trwogę, a podbarwione krwią krople potu 
wsiąkły w ziemię. Medycyna zna przypadki, w jakich 
u człowieka poddanego skrajnie wyczerpującym stresom, 
może przez naczynia włosowate przesączać się pewna 
ilość krwi.

Zaraz potem nastąpiło pojmanie Jezusa i włóczenie 
Go: do najwyższego kapłana, przed starszyznę ludu, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie, w końcu przed Piłata. 

Wszędzie towarzyszyły Jezuso-
wi obelgi, policzkowanie, plucie 
w twarz, a jakby tego było mało – 
zawiedli Jego uczniowie.

Nadgorliwi wykonawcy wyroku 
spełnili rozkaz – ubiczowali Pana Jezusa. 
Badacze Całunu orzekli, że Człowiek nim 
owinięty nosił ślady od 90 do 120 uderzeń. 
Krew ściekała z metalowych haczyków wbija-
jących się i rozszarpujących ciało. Brutalne i wielokrotne 
uderzenia w okolice klatki piersiowej i brzucha mogły 
– zdaniem uczonych – wywołać krwotok wewnętrzny. 
Tak zmaltretowanego człowieka pokazał Piłat tłumowi 
mówiąc: „Oto człowiek”. Wywołało to oburzenie i okrzyki: 
„Ukrzyżuj Go”. Piłat uległ pod wpływem szantażu, prze-
straszył się i wydał wyrok ukrzyżowania Niewinnego. 
Jeszcze na znak rzekomej niewinności umył ręce. 

Rzymianie często stosowali karę ukrzyżowania wobec 
niewolników i nie mających obywatelstwa rzymskiego. 
W czasie pokoju karę tę stosowano wobec zbrodniarzy 
i wichrzycieli politycznych. Skazanych wyprowadzano na 
miejsce stracenia, sami skazani musieli nieść poprzeczną 
belkę, zaś pionowa była już osadzona na miejscu.

Te, trudne do wyobrażenia tortury, w skwarne przed-
południe Wielkiego Piątku, znosił w milczeniu Pan Jezus. 
Po przybyciu na Golgotę, obnażono Go z szat i przygwoż-
dżono – najpierw ręce, później nogi – do dwóch belek. 
Gwoździe wbijano w nadgarstki. Konanie Zbawiciela 
trwało trzy godziny. Znawcy tamtych czasów utrzymują, 
iż ukrzyżowani umierali w strasznych męczarniach nawet 
trzy dni. Stosunkowo szybka śmierć Pana Jezusa mogła 
być spowodowana strasznym cierpieniem fizycznym 
i psychicznym. Do tego należy dodać poważną utratę 
krwi – skutku biczowania, ukoronowania cierniową 
koroną i przebicia rąk i nóg. Medycy nie wykluczają, że 
w ostatniej fazie agonii Pana Jezusa mogło dojść do zawału 
mięśnia sercowego. Na pewno niewydolność oddechowa 
również przyśpieszyła śmierć. Człowiek z rozpiętymi 
ramionami, zawieszony między niebem a ziemią, którego 
mięśnie i ścięgna pękają, musiał mieć olbrzymie trudności 
z oddychaniem.

Wszyscy wiemy, że śmierć Pana nastąpiła o godz. 15.00. 
W tej godzinie, zwanej Godziną Miłosierdzia, na całym 
świecie ludzie odmawiają najczęściej Koronkę do Boże-
go Miłosierdzia. Ewangelie tymczasem odnotowują czas 
umierania Zbawiciela od godz. 6 do 9. Jak się to tłumaczy? 
Otóż – czas wówczas liczono nieco inaczej. Noc, trwająca 
od 6 wieczorem do 6 rano, dzieliła się na trzy tzw. straże 
nocne. Dzień natomiast zaczynał się od godz. 6.00 rano 
i kończył się o 6.00 wieczorem. Jeśli więc w Piśmie Św. 
jest mowa o przybiciu do krzyża o godz. 6.00, to była – wg 
naszej rachuby czasu – godz. 12.00 Konanie Pana Jezusa 
trwało trzy godziny, a więc była godz. 9.00 (wg naszej 
rachuby 15.00), kiedy oddał On Ducha Ojcu. Czytając 
Pismo, aby je zrozumieć, musimy uwzględnić kontekst – 
kulturowy, gospodarczy, społeczny – wydarzeń, których 
ono dotyczy.

Umęczon pod Ponckim Piłatem
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PRZERAŻONY POSTEM

W mojej Wspólnocie Błogosławieństw brat Jean-Michel 
miał trudności z postem. Nazwałabym je nerwicowymi. 
Byliśmy świadkami, że nawet pobyt w Medjugorie nic mu 
nie pomógł; post jest rzeczywistością stale tutaj obecną, 
przywoływaną w bardzo wielu orędziach. Oddaję jednak 
pióro Jean-Michelowi:

„Są dwa dni w roku, które bardzo cenię: środa Popiel-
cowa i Wielki Piątek, gdyż Kościół wymaga w te dni postu. 
Tymczasem bardzo jest mi trudno pościć. Pomimo wszystko 
zapisałem się w Medjugorie na rekolekcje Post i modlitwa, bo 
przeczuwałem, że pod wieloma względami jest to koniecz-
ne. Miałem cichą nadzieję, że otrzymam odpowiedź: „Brak 
miejsc”, ale niestety były jeszcze miejsca.

Im bardziej rekolekcje się zbliżały, mój lęk wzrastał i gdy 
wreszcie ów dzień nastał, byłem przerażony. Wystarczy-
łoby, aby mi ktoś powiedział, żebym nie jechał, z radością 
spełniłbym taki akt posłuszeństwa, ale nikt mi nic takiego 
nie powiedział. Byłem w tak kiepskim stanie, że za radą 
pewnego pielgrzyma poszedłem się modlić na grobie ojca 
Slavko i błagałem go o pomoc: To ty zacząłeś prowadzić te 
rekolekcje, musisz coś ze mną zrobić!

Od pierwszego dnia rekolekcji postanowiłem pozwo-
lić Bogu działać i skupić się wyłącznie na chwili obecnej. 
Chciałem żyć bez zastrzeżeń proponowanym programem. 
Gdybym wiedział, że post ma trwać pięć dni, od razu bym 
się załamał. Ale taka myśl nie przyszła mi ani razu do głowy 
i to była największa łaska. Potem poszedłem na wzgórze 
objawień, Podbrdo, i tam napisałem list do Gospy. Wyłusz-
czyłem Jej wszystkie moje problemy i troski. Wszystkie Jej 
powierzyłem, żeby już nie myśleć  o nich więcej w czasie 
rekolekcji i ofiarowałem Jej ten tydzień modlitwy i postu w jej 
intencjach. Taka w pewnym sensie zamiana; oddaję Jej moje 
sprawy, a biorę jej intencje. Ku mojemu dużemu zaskoczeniu 
wszystko bardzo dobrze poszło, bez żadnych trudności i ani 
przez chwilę nie myślałem o kłopotach fizycznych, o długości 
rekolekcji. Gdy rekolekcje się skończyły, byłem bardzo szczę-
śliwy, ponieważ mogłem wejść głęboko w tajemnice różańca, 
wykorzystując czas przeznaczony na medytację. Mogłem też 
żyć intensywniej Mszą. Wchodziłem w każdą część Mszy, tak 
jakbym odwiedzał różne sale pięknego pałacu; tego uczył 
nas prowadzący.

Dziękuję też za uzdrowienie fizyczne, które otrzymałem, 
chociaż w ogóle się go nie spodziewałem. Chorowałem na 
wodniaka jądra, chorobę dziedziczną, która polega na zale-
ganiu wody w genitaliach i powoduje częstą konieczność 
oddawania moczu. Przed wyjazdem w podróż czy przed 
jakimiś długimi zajęciami musiałem uważać, żeby zbyt dużo 
nie pić. To kalectwo było bardzo kłopotliwe. Tymczasem od 
początku rekolekcji proszono nas, byśmy dobrze przeżuwali 
chleb, tak aż stanie się całkiem mokry, i żebyśmy przy każdym 
posiłku pili dwa lub trzy duże kubki ziołowej herbaty. Bardzo 

uważałem na te wszystkie rady, żeby uniknąć bólu głowy, 
nudności i innych problemów, dlatego w ogóle nie myślałem 
o konsekwencjach, jakie może mieć dla mnie picie takiej ilości 
płynów. Pierwszego dnia wypiłem w sumie sześć dużych 
kubków i nic się nie stało.  Nie zwracałem na to uwagi. Ale 
następnego dnia zauważyłem, że byłem w toalecie tylko 
dwa razy. Zaintrygowany nadal tyle piłem i znowu wszystko 
było normalnie. Stwierdziłem, że nie mam już problemów 
z wodniakiem. Gdy rekolekcje się skończyły, szybko wypiłem 
kieliszek wina i filiżankę kawy. Zwykły negatywny rezultat 
tym razem się nie pojawił, było normalnie. Od tego dnia 
jestem zdrowy i dziękuję Panu za to nieoczekiwane uzdro-
wienie.

Mówię sobie: Gdybym to wszystko wiedział, już dawno 
bym pojechał na rekolekcje Post i modlitwa.

Pan Bóg nie zmusza
Pewnego dnia zapytałem Vickę, co powiedzieć ludziom, 

którzy się jeszcze ciągle wahają, czy pościć, i uważają to za 
zbyt ciężkie. Odpowiedziała mi:

- Wiesz, wszystko, w co się nie wkłada serca, jest ciężkie. 
Dlatego lepiej tego nie robić. Jeśli mówię: dzisiaj to dla mnie 
za trudne, kręci mi się w głowie, jestem głodna, wtedy lepiej 
nie pościć, bo Bóg nie zmusza. Musisz czuć w sercu, że możesz 
odpowiedzieć na tę prośbę Gospy – jeśli tak, odpowiedz 
z całego serca.

Gospa chce, żebyśmy przez post oczyścili serca. Dlatego 
post jest tak ważny. Prosi, żebyśmy pościli w środy i piątki 
o chlebie i wodzie. Jedyny dobry sposób poszczenia to mieć 
silne tego postanowienie. Kiedy ma się silną wolę, można 
wszystko. Podobnie jest z grzechem; post oczyści mnie z grze-
chów i z tego wszystkiego, co mnie niepokoi. To się najbardziej 
podoba Matce Bożej. Jeśli dzisiaj poszczę o chlebie i wodzie, 
a potem mam tysiąc złych myśli, czynię zło, jestem zła, lepiej, 
żebym nie pościła. Najpierw trzeba wykorzenić złośliwość, 
zanim zrobię pierwszy nowy krok w przód.

Dwie drogocenne perły
Jezus ukazał św. Siostrze Faustynie , jak by chciał, aby żyły 

siostry z jej zgromadzenia:
„Celem twoim i towarzyszek twoich jest łączyć się ze Mną 

jak najściślej przez miłość(…) Oddaję ci w opiekę dwie perły 
drogocenne sercu mojemu, a są nimi dusze kapłanów i dusze 
zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc 
będzie [w] wyniszczeniu waszym. Modlitwy, posty, umartwie-
nia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, 
postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas 
będą miały moc przed Ojcem moim” (Dz. 531).

z „Ukryte Dzieciątko z Medjugorie”  
s. Emmanuel Maillard  

Alina

PRZERAŻONY POSTEM
Orędzie Maryi z 21 lipca 1982

Najlepszy jest post o chlebie i wodzie. Postem i modlitwami można powstrzymać wojny, 
można zawiesić prawa natury. Miłosierdzie nie może zastąpić postu. Ci, którzy nie mogą 
pościć, mogą jednak zastępować post modlitwą, miłosierdziem i spowiedzią; wszyscy jednak, 
z wyjątkiem chorych, są wezwani do postu.
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UKRYTA SIŁA - MYŚLI NA WIELKI POST

Śmierć Pana Jezusa, wybrana dobrowolnie przez 
Niego, z miłości do każdego z nas, adorujemy szczegól-
nie w Wielkim Poście, w czasie nabożeństw, rekolekcji. 
Nawet ta śmierć dla najbliższych Jemu uczniów była 
szokiem, mimo że Chrystus ją kilkakrotnie za życia zapo-
wiadał. Dopiero w świetle Zmartwychwstania uczniowie 

Stara legenda opowiada, jak to pewnego razu król przyszedł 
do pewnego mnicha po radę. Monarcha z podziwem stał  przed 
stertą ksiąg i foliałów napisanych przez uczonego męża. 

Ojcze – powiedział – zazdroszczę ci, że w tych dziełach 
potrafisz zawrzeć tyle mądrości. 

Mylisz się – odparł zakonnik i zaprowadził gościa do stajni, 
gdzie akurat brat stajenny przerwał pracę na krótką modli-
twę. Wskazując na tego modlącego się brata, uczony mnich 
powiedział: – Z tych złożonych do modlitwy rąk spływa 
ukryta siła w nasz świat: Ze złożonych rąk do modlitwy, 
podkreślił mnich, a nie z moich ksiąg...

Rada udzielona królowi przez mądrego mnicha 
wydaje się być aktualna dla nas, ludzi początku 
XXI w. Zafascynowani jesteśmy postępem, 
rozwojem nauki i techniki. Łatwo przy tym 
zapominamy, że to jednak nie wszystko. 
Przy pomocy postępu nauki i techniki 
można zmienić w świecie bardzo wiele, ale 
niestety nie da się zmienić ludzkich serc.

W Wielkim Poście na pewno jest nam 
potrzebne wyciszenie, może odmówienie 
sobie tego, co niezdrowo nami włada. To także 
udział w pięknych nabożeństwach Gorzkich Żalów, Drogi 
Krzyżowej, podczas których zatapiamy się w tajemnice 
Męki Pańskiej. Wielki Post to czas dla nas, by silniej 
dostrzec Boga w codzienności naszego życia.

Dobrze, że nabożeństwa wielkopostne, chwała 
Panu Bogu, są w parafiach jeszcze dość głęboko prze-
żywane, daje się zauważyć pobożność i świadomość 
chrześcijańską, w której centralne miejsce zajmuje Męka 
i Śmierć Pana Jezusa.

Może warto postawić sobie w Wielkim Poście pytanie - 
a jak jest z modlitwą różańcową u mnie?

Dość trudno dzisiaj zdobyć chętnych do Żywego Różańca. 
Słyszy się też, że jest to modlitwa nużąca, monotonna, trudno 
się skupić, brakuje czasu, boję się odpowiedzialności, może 
w starszym wieku...

Trafiłam niedawno na artykuł o. Stanisława Przepierskie-
go, którym chciałabym rozwiać takie myślenie i zachęcić do 
odmawiania różańca bez obawy, że w modlitwie będą jakieś 
niedociągnięcia.

Porównuje on różaniec do szczególnej podróży duchowej, 
której celem jest spotkanie z Jezusem – wejście w relację 
z osobowym Bogiem. Mówi – Nie zapominaj, że w modlitwie 
różańcowej podróżujesz, siedząc obok Maryi, która ten cel już 
osiągnęła.

Maryja jest pierwszym i jedynym świadkiem całego ziem-
skiego życia Jezusa (od chwili poczęcia, przez narodzenie, 
dorastanie i dojrzałe życie, przerwane śmiercią na krzyżu, 
ale zakończone zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem.) 

Ukryta  siła - Myśli na Wielki Post

przekonali się, że Chrystus nie został pokonany, ale On 
zło zwyciężył.

Krzyż dla chrześcijan nie jest znakiem słabości, prze-
kleństwa ani śmierci, ale jest znakiem mocy, mądrości 
i życia.

Józef 

To z Nią Syn Boży związał się i Duchem, i ciałem, aby przyjść 
do ciebie. To Bóg bierze odpowiedzialność za twą duchową 
podróż. I ty odmawiając różaniec razem z Maryją rozważasz 
życie Jezusa, Jego nauczanie i cuda, czyli poszczególne sceny 
z życia Jezusa.

Gdy jedziesz pociągiem, słyszysz charakterystyczny, 
rytmiczny i dość monotonny odgłos – turkot kół – niczym 

rytm powtarzanych „Zdrowasiek”. Bywa, że podróż 
cię znuży, spowoduje, że bezmyślnie się na 
coś zagapisz, odpłyniesz myślami, odwrócisz 
uwagę od rozmowy ze współpasażerką – Mary-
ją. Czasem, szczególnie, gdy jesteś zmęczony, 

zdarzy się, że uśniesz i nie zauważysz, że 
przejechałeś stację i stracisz orientację, gdzie 

jesteś. Pamiętaj, zawsze możesz zapytać 
Maryję, opiekuna podróży, o obecną loka-
lizację, poprosić Ją o pomoc. Ważne, żebyś 
się nie zadręczał, że przez całe życie byłeś 
i jesteś taki nieuważny i że pewnie już się 
to nie zmieni. Maryja dobrze to rozumie, 
że człowiek to nie komputer (a i ten się 
zawiesza) i zdarza mu się stracić kontro-

lę nad podróżą. Dlatego zawsze możesz 
Ją zapytać o mijaną stację. Warto, mówię ci, warto 

pytać! Zazwyczaj znamy jedynie nazwy kolejnych stacji, 
ale nie wiemy już ani co to jest za miejscowość, ani co 

jest w niej ciekawego i ważnego. Ona we wszystkich tych 
miejscowościach już była, bo oprowadzał Ją po uliczkach 

poszczególnych miast i wiosek sam Bóg. Kiedy się zagapisz, 
nigdy się nie cofaj, bo i pociąg nie wraca do poprzedniej stacji, 
tylko jedzie dalej. Nie ustawaj w modlitwie i zmierzaj do celu, 
którym jest spotkanie z Jezusem. Pamiętaj, pięć dziesiątków 
różańca w każdej tajemnicy powstało na pamiątkę pięciu 
największych ran Pana Jezusa. Z nich wypływa dla nas 
Boże miłosierdzie, Boże życie, z nich kropla po kropli – jak 
ze swoistej duchowej, życiodajnej kroplówki bierzemy Krew 
Życia: przebaczającą i ożywiającą całe nasze życia.

Różaniec możemy odmawiać wszędzie: na ulicy, w auto-
busie, w pociągu, na przystanku, w szpitalnym łóżku... W ten 
sposób słowem Bożym karmimy się zawsze i wszędzie.

Nie zawsze kierowaliśmy się Bożymi przykazaniami, dlatego 
modlimy się w intencji swojej (i innych), dziesięć razy wzywając 
pomocy Maryi, aby Ona wniosła samego Jezusa – prawdziwą 
Światłość świata, który jest jedynym skutecznym lekarstwem 
na nasze błędy – we wszystkie ciemne obszary naszego życia.

Pielgrzymując przez czas dany nam od Boga, prośmy, 
byśmy mogli dojść do celu podróży. Jezus z krzyża dał nam 
Maryję za Matkę i Przewodniczkę! Nie lękaj się! Ona ci zawsze 
pomoże! Powiedziała przecież w Fatimie: „Jestem cała 
w Różańcu, tam Mnie szukajcie, tam Mnie znajdziecie.”

      Irena
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BĄDŹCIE APOSTOŁAMI EWANGELICZNEJ NADZIEI

„To niezapomniany wieczór, niezapomniane chwile z Jezusem i Maryją – 2 lutego 2013 r. w sanktuarium św. Jana Sarkan-
dra na Kaplicówce” – tak mówiło wielu czcicieli Matki Bożej Pompejańskiej. Mimo, że to środek zimy, chłód, niewygody, nie 
zawiedli Maryi, tak, jak nigdy nie zawiedli, przybywając tu każdego 2 dnia przez 54 miesiące. Pierwszy cykl nabożeństw 
pompejańskich rozpoczęto 2 sierpnia 2008 r. w święto Matki Bożej Anielskiej, a zakończony został 2 stycznia 2013 r.

W tym zagubionym świecie Bóg 
potrzebuje naszego świadectwa, Mamy 
być Apostołami nowej Nadziei niezłożonej 
w tym tylko, co posiadamy… ale chodzi 
przede wszystkim o to, kim i jakimi jeste-
śmy. Nadziei złożonej w bogactwie serca 
(…). I ta gromnica w naszych rękach 
roztacza blask, a jest to blask nadziei, jaką 
mamy być dla świata. Świeca dopóki nie 
świeci, wydaje się być ukryta. Gdy w naszej 
obecności świeca się spala, paradoksalnie 

zaczyna żyć, choć znika. Ale przez to spełnia cel: rozprasza 
ciemności, wnosi nadzieję i w ten sposób zostawia ślad. Spala-
jąca się do końca świeca naszego życia jest najpiękniejszym 
darem dla Boga, którego królestwo jest miejscem nieskończo-
nego światła (…). 

I dzisiaj bł. B. Longo z różańcem w ręku mówi do nas: Ożyw 
swoją ufność w Najświętszej Dziewicy Różańcowej… Winieneś 
mieć wiarę Hioba… Święta Matko Uwielbiona, w Tobie składam 
wszelkie moje strapienie i wszelką nadzieję, i ufność. Drodzy 
Bracia i Drogie Siostry, poznajmy piękno i odkryjmy ponow-
nie w Roku Wiary moc tej modlitwy Maryjnej, a zarazem tak 
bardzo Chrystusowej, jak nauczał bł. Ojciec Święty Jan Paweł II 
(…). Stańmy się gorliwymi jej propagatorami, nauczycielami, 
w rodzinach i w parafiach. Dołóżmy starań, by we wszystkich 
parafiach były bractwa różańcowe. Niech w nich znajdą miejsce 
nie tylko starsi, ale i dzieci, i młodzież. Przybliżmy Różaniec 
chorym i samotnym – niech będzie dla nich prawdziwą siłą 
i ostoją. 

Biskup homilię zakończył odczytaniem supliki  
bł. B. Longo. Pięknym śpiewem liturgię ubogacił chór z parafii 
św. Małgorzaty w Dębowcu pod dyr. Pawła Moskały. Tego 
wieczoru wzruszenie towarzyszyło każdemu z nas. Z serc 
wyrywało się wołanie: trwaj chwilo w pięknie Boga, trwaj 
w pięknie Maryi!.. Trwaj… Maryjo, uproś nam łaskę u Twojego 
Syna powrotu na to święte wzgórze, na każde nabożeństwo 
pompejańskie! 

– Pragnę – mówi Wanda – choć mieszkam stąd daleko, być 
tu w Polskich Pompejach przez kolejne 54 miesiące, każde-
go 2 dnia, i trwać przy tronie Królowej Różańca Świętego 
z Pompejów, prosząc ją w intencji siebie, rodziny, wspólnoty 
Apostolstwa, parafii i całego świata, dziękując za wszystko.

Bądźcie Apostołami Ewangelicznej Nadziei

W to święto Ofiarowania Pańskie-
go, święto Matki Bożej Gromnicznej, 
Maryja w oknie naszej wiary przyszła 
ze światłem miłości i pełna troski 
nieustannie nadal czuwa, by w blasku 
świata gromnicy prowadzić nas po 
drogach, które biegną wprost do Boga. 
Różańcowe „Ave Maria”, jak zawsze od 
godziny 18.00, rozlegało się po całym 
wzgórzu. Czciciele odmówili cały Róża-
niec św., w tym jedną część w intencji 
wynagradzającej z 15-minutowym rozważaniem, bo to była 
pierwsza sobota. 

Uroczystą Mszą św., która rozpoczęła się o godz. 21, biskup 
Tadeusz Rakoczy zainaugurował kolejny 2 cykl nabożeństw 
pompejańskich na Kaplicówce, które potrwają do 2 lipca 
2017 r. Wraz z nim Eucharystię celebrowali kapłani z parafii 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła: ks. prob. Alojzy Zuber, 
ks. Juliusz Kropacz, ks. Wojciech Tyczyński, a także księża: 
ks. prob. Marian Kubecki z par. św. Małgorzaty w Dębowcu, 
ks. prob. Ignacy Czader z par. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Pogórzu, ks. prob. Kazimierz Osiński z par. 
Narodzenia NMP w Kończycach Małych, ks. prob. Zygmunt 
Siemianowski z par. Świętego Stanisława BM w Bielsku-Białej, 
ks. Waldemar Niemiec z par. św. Mikołaja w Pierśćcu oraz 
dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej, 
ks. dr Marek Studenski. 

Głoszona homilia przez biskupa sięgała samego nieba. 
Oto kilka fragmentów. Ordynariusz nawiązywał do zagro-
żeń współczesnego świata. Wołał: Postaw Boga śmiało na 
pierwszym miejscu, niech bowiem miłość do Boga nie zacieśnia 
naszych serc, ale poszerza i otwiera je na innych, wyraża się 
ona w dochowaniu wierności Bogu i rodzinie, na dobre i złe. 
Takie są konsekwencje oddania się do dyspozycji Boga, że 
staniemy się Apostołami Nadziei pokładanej w Bogu… Nasza 
samorealizacja została zapisana na miarę Boga. To On wpisał 
ją w dzieło naszego indywidualnego zbawienia, zbawienia 
całego świata. Mamy być Apostołami Ewangelicznej Nadziei 
pokładanej zawsze w Bogu, a świat współczesny, którego 
doświadczamy na każdym kroku, budzi się w konsumpcji, 
w pogoni za pieniędzmi, za tym, czym czarują pokusy galerii 
handlowych i środków masowego przekazu. Wyznawcy filo-
zofii w konsumpcji złożyli nadzieję w tym, co można umieścić 
w banku i na koncie, złożyli nadzieję w biznesie (…). 

Przyjdź i Ty, Drogi Czytelniku, na Kaplicówkę 2. 
dnia każdego miesiąca, by wsłuchać się w rytm biją-
cego serca Królowej Różańca Świętego z Pompejów 
i zawierzyć jej swoje troski, bóle, radości, by zawie-
rzyć jej nabrzmiałe problemy Ojczyzny i losy całego 
świata. Jeżeli nie możesz, łącz się, tworząc z nami 
wspólnotę modlitwy różańcowych serc.

Lidia Wajdzik ADŚ 
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UKRYTA SIŁA - MYŚLI NA WIELKI POST

Śmierć Pana Jezusa, wybrana dobrowolnie przez 
Niego, z miłości do każdego z nas, adorujemy szczegól-
nie w Wielkim Poście, w czasie nabożeństw, rekolekcji. 
Nawet ta śmierć dla najbliższych Jemu uczniów była 
szokiem, mimo że Chrystus ją kilkakrotnie za życia zapo-
wiadał. Dopiero w świetle Zmartwychwstania uczniowie 

Stara legenda opowiada, jak to pewnego razu król przyszedł 
do pewnego mnicha po radę. Monarcha z podziwem stał  przed 
stertą ksiąg i foliałów napisanych przez uczonego męża. 

Ojcze – powiedział – zazdroszczę ci, że w tych dziełach 
potrafisz zawrzeć tyle mądrości. 

Mylisz się – odparł zakonnik i zaprowadził gościa do stajni, 
gdzie akurat brat stajenny przerwał pracę na krótką modli-
twę. Wskazując na tego modlącego się brata, uczony mnich 
powiedział: – Z tych złożonych do modlitwy rąk spływa 
ukryta siła w nasz świat: Ze złożonych rąk do modlitwy, 
podkreślił mnich, a nie z moich ksiąg...

Rada udzielona królowi przez mądrego mnicha 
wydaje się być aktualna dla nas, ludzi początku 
XXI w. Zafascynowani jesteśmy postępem, 
rozwojem nauki i techniki. Łatwo przy tym 
zapominamy, że to jednak nie wszystko. 
Przy pomocy postępu nauki i techniki 
można zmienić w świecie bardzo wiele, ale 
niestety nie da się zmienić ludzkich serc.

W Wielkim Poście na pewno jest nam 
potrzebne wyciszenie, może odmówienie 
sobie tego, co niezdrowo nami włada. To także 
udział w pięknych nabożeństwach Gorzkich Żalów, Drogi 
Krzyżowej, podczas których zatapiamy się w tajemnice 
Męki Pańskiej. Wielki Post to czas dla nas, by silniej 
dostrzec Boga w codzienności naszego życia.

Dobrze, że nabożeństwa wielkopostne, chwała 
Panu Bogu, są w parafiach jeszcze dość głęboko prze-
żywane, daje się zauważyć pobożność i świadomość 
chrześcijańską, w której centralne miejsce zajmuje Męka 
i Śmierć Pana Jezusa.

Może warto postawić sobie w Wielkim Poście pytanie - 
a jak jest z modlitwą różańcową u mnie?

Dość trudno dzisiaj zdobyć chętnych do Żywego Różańca. 
Słyszy się też, że jest to modlitwa nużąca, monotonna, trudno 
się skupić, brakuje czasu, boję się odpowiedzialności, może 
w starszym wieku...

Trafiłam niedawno na artykuł o. Stanisława Przepierskie-
go, którym chciałabym rozwiać takie myślenie i zachęcić do 
odmawiania różańca bez obawy, że w modlitwie będą jakieś 
niedociągnięcia.

Porównuje on różaniec do szczególnej podróży duchowej, 
której celem jest spotkanie z Jezusem – wejście w relację 
z osobowym Bogiem. Mówi – Nie zapominaj, że w modlitwie 
różańcowej podróżujesz, siedząc obok Maryi, która ten cel już 
osiągnęła.

Maryja jest pierwszym i jedynym świadkiem całego ziem-
skiego życia Jezusa (od chwili poczęcia, przez narodzenie, 
dorastanie i dojrzałe życie, przerwane śmiercią na krzyżu, 
ale zakończone zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem.) 

Ukryta  siła - Myśli na Wielki Post

przekonali się, że Chrystus nie został pokonany, ale On 
zło zwyciężył.

Krzyż dla chrześcijan nie jest znakiem słabości, prze-
kleństwa ani śmierci, ale jest znakiem mocy, mądrości 
i życia.

Józef 

To z Nią Syn Boży związał się i Duchem, i ciałem, aby przyjść 
do ciebie. To Bóg bierze odpowiedzialność za twą duchową 
podróż. I ty odmawiając różaniec razem z Maryją rozważasz 
życie Jezusa, Jego nauczanie i cuda, czyli poszczególne sceny 
z życia Jezusa.

Gdy jedziesz pociągiem, słyszysz charakterystyczny, 
rytmiczny i dość monotonny odgłos – turkot kół – niczym 

rytm powtarzanych „Zdrowasiek”. Bywa, że podróż 
cię znuży, spowoduje, że bezmyślnie się na 
coś zagapisz, odpłyniesz myślami, odwrócisz 
uwagę od rozmowy ze współpasażerką – Mary-
ją. Czasem, szczególnie, gdy jesteś zmęczony, 

zdarzy się, że uśniesz i nie zauważysz, że 
przejechałeś stację i stracisz orientację, gdzie 

jesteś. Pamiętaj, zawsze możesz zapytać 
Maryję, opiekuna podróży, o obecną loka-
lizację, poprosić Ją o pomoc. Ważne, żebyś 
się nie zadręczał, że przez całe życie byłeś 
i jesteś taki nieuważny i że pewnie już się 
to nie zmieni. Maryja dobrze to rozumie, 
że człowiek to nie komputer (a i ten się 
zawiesza) i zdarza mu się stracić kontro-

lę nad podróżą. Dlatego zawsze możesz 
Ją zapytać o mijaną stację. Warto, mówię ci, warto 

pytać! Zazwyczaj znamy jedynie nazwy kolejnych stacji, 
ale nie wiemy już ani co to jest za miejscowość, ani co 

jest w niej ciekawego i ważnego. Ona we wszystkich tych 
miejscowościach już była, bo oprowadzał Ją po uliczkach 

poszczególnych miast i wiosek sam Bóg. Kiedy się zagapisz, 
nigdy się nie cofaj, bo i pociąg nie wraca do poprzedniej stacji, 
tylko jedzie dalej. Nie ustawaj w modlitwie i zmierzaj do celu, 
którym jest spotkanie z Jezusem. Pamiętaj, pięć dziesiątków 
różańca w każdej tajemnicy powstało na pamiątkę pięciu 
największych ran Pana Jezusa. Z nich wypływa dla nas 
Boże miłosierdzie, Boże życie, z nich kropla po kropli – jak 
ze swoistej duchowej, życiodajnej kroplówki bierzemy Krew 
Życia: przebaczającą i ożywiającą całe nasze życia.

Różaniec możemy odmawiać wszędzie: na ulicy, w auto-
busie, w pociągu, na przystanku, w szpitalnym łóżku... W ten 
sposób słowem Bożym karmimy się zawsze i wszędzie.

Nie zawsze kierowaliśmy się Bożymi przykazaniami, dlatego 
modlimy się w intencji swojej (i innych), dziesięć razy wzywając 
pomocy Maryi, aby Ona wniosła samego Jezusa – prawdziwą 
Światłość świata, który jest jedynym skutecznym lekarstwem 
na nasze błędy – we wszystkie ciemne obszary naszego życia.

Pielgrzymując przez czas dany nam od Boga, prośmy, 
byśmy mogli dojść do celu podróży. Jezus z krzyża dał nam 
Maryję za Matkę i Przewodniczkę! Nie lękaj się! Ona ci zawsze 
pomoże! Powiedziała przecież w Fatimie: „Jestem cała 
w Różańcu, tam Mnie szukajcie, tam Mnie znajdziecie.”

      Irena
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GWIAZDY KATOLICKIEJ POLSKI - Święty Kazimierz

GWIAZDY KATOLICKIEJ POLSKI

Święty Kazimierz
królewicz Polski (1458-1484)  
- wzorem czystości młodzieży

Święty Kazimierz był drugim z kolei wśród sześciu synów 
króla polskiego Kazimierza II Jagiellończyka i żony jego 
Elżbiety, córki cesarza niemieckiego Albrechta II. Urodził się 
dnia 3.10.1458 r. w Krakowie. Jego najstarszy brat Władysław, 
został królem czeskim i węgierskim; czwarty, Fryderyk, abp 
gnieźnieńskim i prymasem Polski. Albrecht, Aleksander 
i Zygmunt objęli spuściznę po ojcu.

Kazimierz, starannie wychowany przez pobożnych rodzi-
ców, okazywał już jako dziecko skłonność do pobożności 
i wzgardę do zabaw, uciech i przyjemności życia dworskiego. 
Nauczycielem jego był ks. Jan Długosz, ówczesny kanonik 
krakowski. Z niego to „jak ze źródła czystego i hojnego” 
czerpał młody królewicz pobożność i naukę. Pewnego razu, 
z polecenia nauczyciela stanął przed wyborem zabawy albo 
nabożeństwa w kościele. Uczeń ucieszony, zawołał: „Pójdę 
do kościoła, bo nie mam większej radości, jak klęczeć przed 
ołtarzem Pańskim.” Modlitwy przed Jezusem w Najświęt-
szym Sakramencie są dla mnie większą radością, niż zaba-
wy i wszelkie przyjemności. Często powtarzał słowa króla 
Salomona, że królowie powinni być pokorni, jeśli chcą być 
mądrymi. Pomny na słowa Chrystusa Pana, że nic nie pomo-
że człowiekowi, choćby świat zyskał, jeżeli na duszy stratę 
poniesie. Główną troską jego było zbawienie swej duszy. 
Wśród modlitwy widziano go często w zachwycie; tracił 
świadomość tego, co się około niego działo. W nocy zrywał 
się z łoża i biegł do kościoła. Jeżeli kościół był zamknięty, 
modlił się przed drzwiami. Miał wielkie nabożeństwo do męki 
Pańskiej. Nie mniejszą czcią był przejęty i przywiązaniem 
prawdziwie dziecięcym do Najświętszej Panienki, nazywał Ją 
swoją ukochaną Matką. Prowadził życie pokutnicze. Pod szatą 
królewską, którą był zmuszony nosić ukrywał włosienicę. 
Z miłością ku Panu Jezusowi łączył miłość ku biednym. Był 
tak miłosierny, że go nazywano ojcem ubogich.

Ze wszystkich cnót najwięcej ukochał czystość. Aby 
nie utracić czystości duszy, umartwiał swe ciało, nadto 
przystępował często do Sakramentów świętych. Kiedy 
w jego obecności pozwolił sobie ktoś na słówka drażliwe, 
Święty upominał go ostro, by nie gorszył uszu niewinnych. 
Z czystością idą w parze inne cnoty, mianowicie pokora. Był 
więc św. Kazimierz tak pokorny, że gdy mówiono mu, że ma 
prawo do tronu, odpowiedział: Tego królestwa nie pragnę, 
bo do innego mnie Pan Bóg powołał, do królestwa, które nam 
Chrystusa męką swą zgotował.

Kiedy więc Władysław, królewicz Polski, został powoła-
ny na tron czeski, Węgrzy przybyli do Krakowa, aby prosić 
Kazimierza na swego Króla. Wtedy to z woli ojca, a przeciw 
sobie Kazimierz ruszył z wojskiem na Węgry. Korzystając 
z nieporozumienia wśród Węgrów, Kazimierz ustąpił, aby 
nie wywoływać przelewu krwi i wrócił do ojczyzny, naraża-
jąc się na gniew ojca. Na dalsze wezwania na tron węgierski 
odpowiadał odmownie i oddał się ćwiczeniom pokutnym, 
aby wytrwać w swym postanowieniu.

Dalsze dwanaście lat spędził Kazimierz na dziełach 
uświęcenia i umartwienia. Mając lat 26 zachorował w Wilnie. 

Ponieważ wszystkie lekarstwa 
zawodziły, lekarze oświadczyli, 
że jedynym tylko sposobem 
może zachować życie, przez poniechanie życia w czystości. 
Wówczas św. młodzieniec odpowiedział z oburzeniem: 
„Raczej wolę umrzeć niż, sprzeniewierzyć się zupełnej czystości. 
Wolałbym raczej tysiąc razy postradać życie, jak poświęcić 
cnotę świętej niewinności.” Odwołał się przy tym na męczen-
ników pierwszych wieków, którzy woleli śmierć ponieść, niż 
zranić Chrystusa. Święty przygotował się na ostatnią godzinę 
z całą sumiennością i gorliwością. Trzymając w ręku wizeru-
nek ukrzyżowanego i całując Go ustawicznie wołał: „W Twoje 
ręce, o mój Jezu, polecam ducha mego.” To były jego ostatnie 
słowa. Umarł w Wilnie, 4.03.1484 r., mając lat 26.

Zaraz po śmierci wsławił Pan Bóg świętość królewicza 
rozlicznymi cudami. Toteż na prośbę całego narodu polskiego 
za pontyfikatu papieża Leona X rozpoczął się proces kano-
nizacji. Kanonizowany został przez papieża Klemensa VII 
w 1602 r., jako jeden z głównych patronów Polski i Litwy. 
Został też ogłoszony wzorem czystości dla młodzieży.

Ks. Piotr Skarga o św. Kazimierzu tak się wyrażał: 
Z  młodzieńca tak wysokiego, bo królewskiego stanu bierzmy 
przykład i wzór: pokory, wzgardy świata, czystości i cnót 
innych. Jak kiedyś modlił się św. Kazimierz za swój naród 
walczący z nieprzyjacielem, tak i dzisiaj modli się w niebie za 
lud polski, który znajduje się w wielkim ucisku. Nam dzisiaj 
nie walczyć z nieprzyjacielem na czele wojsk, lecz walczyć 
nam o cnoty chrześcijańskie i społeczne. Walczyć nam przede 
wszystkim o czystość obyczajów, to podwalina i warunek życia 
i bytu społeczeństw, i narodów. Jeśli mamy być silnymi, oporny-
mi, trwałymi w walce o byt, trzymajmy się czystości obyczajów. 
Ona tylko daje zdrowie, energię i życie. Nie wzorujmy się na 
zgniliźnie innych narodów. Zachowujmy czystość obyczajów 
w małżeństwie, nie przyjmujmy amoralnych zasad grzesznych 
od innych narodów. Matki mają baczyć pilnie, by dziecko nie 
psuło się za młodu, bo lata dziecięce zwykle rozstrzygają 
o późniejszym życiu, o jego wartości i pożytku dla Kościoła 
i  społeczeństwa.

Jagiellonów charakteryzowała cześć dla Krzyża św., 
Eucharystii, Matki Bożej i św. patronów, zwłaszcza polskich. 
Podstawą wychowania młodzieży królewskiej stanowiła 
Ewangelia, teksty liturgiczne, kazania Ojców Kościoła. Oto 
wzorce, które są nadal aktualne w wychowaniu młodego 
chrześcijanina. Ulubioną przez św. Kazimierza była pieśń. 
Omni die dic Mariae, (przełożył na j. polski Bogdan Zalewski 
w 1886 r.), którą śpiewamy po dzień dzisiejszy w naszych 
świątynia.

Już od rana rozśpiewana chwal o duszo Maryję!
Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom Co dzień w niebo 

niech bije!
Cud bo żywy, nad podziwy, Jej wielmożność u Boga
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.

Władysław
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RZYM 2013 - PIELGRZYMKA PARAFIALNA

PLAN PIELGRZYMKI:
Dzień 1 
- wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych
- przejazd przez Czechy, Austrię.
Dzień 2 
- przejazd przez Włochy płn.
- Asyż – Bazylika św. Franciszka /Msza Św./, Rynek 
średniowiecznego miasta, Bazylika Matki Bożej Anielskiej 
Porciunkula, św. Klara
- zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg  
Dzień 3
- śniadanie 
- Rzym – Watykan; Bazylika i Plac Św. Piotra,
- Wizyta u Błogosławionego Jana Pawła II, 
- Via della Conciliazione, czas na zakup pamiątek i inne. 
-przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4 
- śniadanie
- Rzym antyczny;  spacer trasą turystyczną zwiedzając 
m.in. zamek Św.Anioła, Panteon, Fontanna di Trevi, 
Coloseum, Forum Romanum, i inne Bazyliki. (w miarę 
możliwości czasowych)
- przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5
- śniadanie
- Neapol - „Cud krwi” św. Januarego; 
- Pompeje - Bazylika Matki Bożej Różańcowej, Msza Św.
- zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

TERMIN:   7-15.10.2013   CENA:  1849 PLN   (min 45 uczestników)
    
Uwagi:
- przejazdy autokarem (klimatyzacja, video, wc, barek)  
- Bilety wstępu, opłaty turystyczne, lokalni przewodnicy, pokrywa uczestnik=65 € /obligatoryjnie/
- noclegi  w hotelach (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami)  - Program ma charakter ramowy.
- śniadania i obiadokolacje w miejscach noclegów  - pilot na trasie
- ubezpieczenie KL+NW

Zgłoszenia przejmuje; biuro: 500 53 53 71, kancelaria parafii w Skoczowie: 33 853 32 49,  
kancelaria parafii w Kończycach Wielkich:33/8569310 lub pod tel.33/85337 20, 696 852 632,  

przy zapisie podajemy: imię i nazwisko, adres, PESEL, nr paszportu, nr telef.,  
a także wpłacić zaliczkę  w kwocie 300,-zł, na konto biura.

Zapisy do 15 kwietnia 2013 r.

www.PielgrzymkiDoMiejscSwietych.com
A p o s t o l s t w o   D o b r e j   Ś m i e r c i

Parafia św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich,  
oraz Parafia św. Piotra i Pawła w Skoczowie  

organizują pielgrzymkę do grobu bł. Jana Pawła II,  
oraz Włoskich Sanktuariów

Dzień 6 
- śniadanie,
- Pompeje - Bazylika Matki Bożej Różańcowej, Msza Św.
- przejazd na półwysep Gargano
- San Giovanni Rotundo; Sanktuarium Św. Ojciec Pio - 
 kapucyn i  stygmatyk, 
- Monte San Angelo - Sanktuarium Św. Michała 
Archanioła
- powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7 
- śniadanie, 
- LANCIANO - Cud Eucharystyczny ciała i krwii
- MANOPPELLO - Cudowne oblicze Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa
- przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8 
- śniadanie,
- odpoczynek, spacer nad morzem, 
- Padwa -Bazylika Św. Antoniego, czas wolny  na zakup 
pamiątek.
- w godz. wieczornych wyjazd w kierunku kraju 
Dzień 9 
- powrót do kraju w godzinach przedpołudniowych,  
- zakończenie pielgrzymki.

Rzym 2013
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GWIAZDY KATOLICKIEJ POLSKI - Święty Kazimierz

GWIAZDY KATOLICKIEJ POLSKI

Święty Kazimierz
królewicz Polski (1458-1484)  
- wzorem czystości młodzieży

Święty Kazimierz był drugim z kolei wśród sześciu synów 
króla polskiego Kazimierza II Jagiellończyka i żony jego 
Elżbiety, córki cesarza niemieckiego Albrechta II. Urodził się 
dnia 3.10.1458 r. w Krakowie. Jego najstarszy brat Władysław, 
został królem czeskim i węgierskim; czwarty, Fryderyk, abp 
gnieźnieńskim i prymasem Polski. Albrecht, Aleksander 
i Zygmunt objęli spuściznę po ojcu.

Kazimierz, starannie wychowany przez pobożnych rodzi-
ców, okazywał już jako dziecko skłonność do pobożności 
i wzgardę do zabaw, uciech i przyjemności życia dworskiego. 
Nauczycielem jego był ks. Jan Długosz, ówczesny kanonik 
krakowski. Z niego to „jak ze źródła czystego i hojnego” 
czerpał młody królewicz pobożność i naukę. Pewnego razu, 
z polecenia nauczyciela stanął przed wyborem zabawy albo 
nabożeństwa w kościele. Uczeń ucieszony, zawołał: „Pójdę 
do kościoła, bo nie mam większej radości, jak klęczeć przed 
ołtarzem Pańskim.” Modlitwy przed Jezusem w Najświęt-
szym Sakramencie są dla mnie większą radością, niż zaba-
wy i wszelkie przyjemności. Często powtarzał słowa króla 
Salomona, że królowie powinni być pokorni, jeśli chcą być 
mądrymi. Pomny na słowa Chrystusa Pana, że nic nie pomo-
że człowiekowi, choćby świat zyskał, jeżeli na duszy stratę 
poniesie. Główną troską jego było zbawienie swej duszy. 
Wśród modlitwy widziano go często w zachwycie; tracił 
świadomość tego, co się około niego działo. W nocy zrywał 
się z łoża i biegł do kościoła. Jeżeli kościół był zamknięty, 
modlił się przed drzwiami. Miał wielkie nabożeństwo do męki 
Pańskiej. Nie mniejszą czcią był przejęty i przywiązaniem 
prawdziwie dziecięcym do Najświętszej Panienki, nazywał Ją 
swoją ukochaną Matką. Prowadził życie pokutnicze. Pod szatą 
królewską, którą był zmuszony nosić ukrywał włosienicę. 
Z miłością ku Panu Jezusowi łączył miłość ku biednym. Był 
tak miłosierny, że go nazywano ojcem ubogich.

Ze wszystkich cnót najwięcej ukochał czystość. Aby 
nie utracić czystości duszy, umartwiał swe ciało, nadto 
przystępował często do Sakramentów świętych. Kiedy 
w jego obecności pozwolił sobie ktoś na słówka drażliwe, 
Święty upominał go ostro, by nie gorszył uszu niewinnych. 
Z czystością idą w parze inne cnoty, mianowicie pokora. Był 
więc św. Kazimierz tak pokorny, że gdy mówiono mu, że ma 
prawo do tronu, odpowiedział: Tego królestwa nie pragnę, 
bo do innego mnie Pan Bóg powołał, do królestwa, które nam 
Chrystusa męką swą zgotował.

Kiedy więc Władysław, królewicz Polski, został powoła-
ny na tron czeski, Węgrzy przybyli do Krakowa, aby prosić 
Kazimierza na swego Króla. Wtedy to z woli ojca, a przeciw 
sobie Kazimierz ruszył z wojskiem na Węgry. Korzystając 
z nieporozumienia wśród Węgrów, Kazimierz ustąpił, aby 
nie wywoływać przelewu krwi i wrócił do ojczyzny, naraża-
jąc się na gniew ojca. Na dalsze wezwania na tron węgierski 
odpowiadał odmownie i oddał się ćwiczeniom pokutnym, 
aby wytrwać w swym postanowieniu.

Dalsze dwanaście lat spędził Kazimierz na dziełach 
uświęcenia i umartwienia. Mając lat 26 zachorował w Wilnie. 

Ponieważ wszystkie lekarstwa 
zawodziły, lekarze oświadczyli, 
że jedynym tylko sposobem 
może zachować życie, przez poniechanie życia w czystości. 
Wówczas św. młodzieniec odpowiedział z oburzeniem: 
„Raczej wolę umrzeć niż, sprzeniewierzyć się zupełnej czystości. 
Wolałbym raczej tysiąc razy postradać życie, jak poświęcić 
cnotę świętej niewinności.” Odwołał się przy tym na męczen-
ników pierwszych wieków, którzy woleli śmierć ponieść, niż 
zranić Chrystusa. Święty przygotował się na ostatnią godzinę 
z całą sumiennością i gorliwością. Trzymając w ręku wizeru-
nek ukrzyżowanego i całując Go ustawicznie wołał: „W Twoje 
ręce, o mój Jezu, polecam ducha mego.” To były jego ostatnie 
słowa. Umarł w Wilnie, 4.03.1484 r., mając lat 26.

Zaraz po śmierci wsławił Pan Bóg świętość królewicza 
rozlicznymi cudami. Toteż na prośbę całego narodu polskiego 
za pontyfikatu papieża Leona X rozpoczął się proces kano-
nizacji. Kanonizowany został przez papieża Klemensa VII 
w 1602 r., jako jeden z głównych patronów Polski i Litwy. 
Został też ogłoszony wzorem czystości dla młodzieży.

Ks. Piotr Skarga o św. Kazimierzu tak się wyrażał: 
Z  młodzieńca tak wysokiego, bo królewskiego stanu bierzmy 
przykład i wzór: pokory, wzgardy świata, czystości i cnót 
innych. Jak kiedyś modlił się św. Kazimierz za swój naród 
walczący z nieprzyjacielem, tak i dzisiaj modli się w niebie za 
lud polski, który znajduje się w wielkim ucisku. Nam dzisiaj 
nie walczyć z nieprzyjacielem na czele wojsk, lecz walczyć 
nam o cnoty chrześcijańskie i społeczne. Walczyć nam przede 
wszystkim o czystość obyczajów, to podwalina i warunek życia 
i bytu społeczeństw, i narodów. Jeśli mamy być silnymi, oporny-
mi, trwałymi w walce o byt, trzymajmy się czystości obyczajów. 
Ona tylko daje zdrowie, energię i życie. Nie wzorujmy się na 
zgniliźnie innych narodów. Zachowujmy czystość obyczajów 
w małżeństwie, nie przyjmujmy amoralnych zasad grzesznych 
od innych narodów. Matki mają baczyć pilnie, by dziecko nie 
psuło się za młodu, bo lata dziecięce zwykle rozstrzygają 
o późniejszym życiu, o jego wartości i pożytku dla Kościoła 
i  społeczeństwa.

Jagiellonów charakteryzowała cześć dla Krzyża św., 
Eucharystii, Matki Bożej i św. patronów, zwłaszcza polskich. 
Podstawą wychowania młodzieży królewskiej stanowiła 
Ewangelia, teksty liturgiczne, kazania Ojców Kościoła. Oto 
wzorce, które są nadal aktualne w wychowaniu młodego 
chrześcijanina. Ulubioną przez św. Kazimierza była pieśń. 
Omni die dic Mariae, (przełożył na j. polski Bogdan Zalewski 
w 1886 r.), którą śpiewamy po dzień dzisiejszy w naszych 
świątynia.

Już od rana rozśpiewana chwal o duszo Maryję!
Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom Co dzień w niebo 

niech bije!
Cud bo żywy, nad podziwy, Jej wielmożność u Boga
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.

Władysław
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W NASZYM PRZEDSZKOLU

W naszym przedszkolu

Kolejne tygodnie działalności przedszkola za nami. Były 
one szczególnie ważne dla przedszkolaków, które w tym 
czasie przygotowywały się do bardzo ważnej uroczystości 
jaką jest Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci przy-
gotowały Jasełka. Mali aktorzy bardzo zaangażowali się 
w przygotowanie tej uroczystości. Kilka dni wcze-
śniej wręczyły swoim Dziadkom zaproszenia 
na to spotkanie, a 21 stycznia w pięknych 
strojach przy dźwiękach kolędy weszły 
do sali gimnastycznej zapełnionej przez 
swoich najbliższych, gdzie wystawiły 
Jasełka, w których każdy miał swoją rolę. 
Po występie każdy z przedszkolaków 
wręczył Dziadkom własnoręcznie wyko-
nany upominek i zaprosił do wspólnej 
zabawy, gdyż tego samego dnia odbył się 
Bal Przebierańców dla dzieci. Przy dźwiękach 
ulubionych piosenek przedszkolaki wyruszyły w 
zaczarowaną podróż pełną tańców i zabaw. Nie obyło 
się również bez smakowitego poczęstunku, który w dniu 
pełnym wrażeń smakował wyjątkowo. Czas wesołej zabawy 
oraz magicznej atmosfery szybko minął, a uśmiechnięte buzie 
dzieci wskazywały na to, iż zabawa była bardzo udana. 

Bardzo dziękujemy za okazaną nam pomoc w przygoto-
waniu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Balu 
dla dzieci. Dziękujemy wszystkim Mamusiom, które 
upiekły ciasta, pomagały w kuchni i przy sprzątaniu. 
Dziękujemy wszystkim Tatusiom, którzy przynieśli 
i odnieśli stoły i ławki. Dziękujemy również wszyst-
kim Babciom i Dziadkom za datki złożone na rzecz 
naszego przedszkola. Za zebrane pieniążki zakupi-
my sprzęt do nowego ogródka w postaci bramki, 
ławeczki i piłki.

Czas karnawału dobiegł końca i nie inaczej było 
w naszym przedszkolu. Tłusty czwartek to w kalen-
darzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wiel-
kim Postem. Inaczej na ten dzień mówi się „zapusty”. 
Mimo iż niezdrowo jest objadać się pączkami, w ten 
dzień w przedszkolu  wszyscy zajadaliśmy się tymi 

pysznymi smakołykami. W naszym przedszkolu pielęgnu-
jemy różne tradycje i zwyczaje, które są ciągle żywe i stale 
kultywowane. Jednym z nich są właśnie zapusty. W tym dniu, 
podczas zajęć dzieci poznały historię tłustego czwartku, 
dowiedziały się w jaki sposób wyrabia się ciasto drożdżo-

we, a na zakończenie wspólnie zaśpiewały piosenkę 
o tłustym czwartku. Po wspólnej zabawie i umyciu 

rąk wszystkie dzieci zasiadły do stołów, aby zjeść 
pyszne pączki.

Przypominamy, że od 1 marca w przedszko-
lu trwają zapisy na rok szkolny 2013/2014. 
Zapisów można  dokonać w przedszkolu 
codziennie od 1.03.2013 r. do 31.03.2013 r. 
w godzinach pracy przedszkola (7.00-16.00). 

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje 
data wpłynięcia karty zapisowej. Informujemy 

także o tym, iż zgodnie z założeniami projektu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 

2013 roku rodzice będą płacili za 6 i 7 godzinę poby-
tu dziecka w przedszkolu 1 zł. Więcej informacji na ten 
temat jest dostępnych na stronie MEN (www.men.gov.
pl), natomiast wymagane dokumenty związane z zapisem 
dziecka do przedszkola są dostępne na naszej stronie:  
www.przedszkolekonczyce.pl.

Kamila
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„W DROGĘ Z NAMI, WYRUSZ PANIE”

„W drogę z nami, wyrusz Panie”
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka, w Roku Wiary

INTENCJE MSZALNE
01.03.2013	 I	Piątek
  8.00 Msza św. w Rudniku: 
16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna:  Za ++ męża Janusza Foltyn 

w 1 rocznicę śmierci, ++ Józefa i Franciszkę, 
Antoniego i Annę Foltyn, Karola i Annę Owczarzy.

02.03.2013		 I	Sobota
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ z rodzin Foltyn, Bijok, Pucek, Wojacki oraz za 

domostwo do Opatrzności Bożej.
03.03.2013		 III	Niedziela	Wielkiego	Postu
  7.30 Za ++ Helenę Goryczka, syna Bogusława, wszystkich 

++ z rodziny Goryczka, Grzybek; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

  9.30 Msza św. w Rudniku:   Za ++ Juliusza Gabzdyl, Wandę 
Gabzdyl, ++ z rodziny.

11.00 Z okazji 40 urodzin Mirosława z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie dla Solenizanta i całej rodziny.

16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za + Stefana Bizoń, ++ rodziców, brata i bratową.
04.03.2013	 Poniedziałek		Święto	Św.	Kazimierza					
17.00 Z okazji 18 urodzin Anny z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie  
w dorosłym życiu.

05.03.2013	 Wtorek
  8.00 Za ++ Filipinę, Antoniego Felińskich, syna Stanisława,  

++ z rodziny Feliński, Wiatr
17.00 Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stanisławę.
06.03.2013	 Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: 1. Za ++ Rozalię Tomica 

w 15 rocznicę śmierci, męża Władysława, rodziców 

i rodzeństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
2.  Za ++ Justynę, Józefa Tomica, Zofię, Tadeusza 
Golonka, Helenę, Alojzego Drobek, ++ z rodziny 
Tomica, Chmiel.

17.00 Za ++ Agnieszkę Foltyn w 10 rocznicę śmierci, męża 
Franciszka w 50 rocznicę śmierci, córkę Stefanię, 
3 zięciów; domostwo do Opatrzności Bożej.

07.03.2013		 I	Czwartek
17.00 1. Za ++ Emilię, Karola Mazurek, córki Emilię 

i Marię z mężami, synową Agnieszkę, ++ z rodziny 
Mazurek, Czendlik, Hanzel, Tomica, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

 2. Za ++ Józefa Stoszek w 8 rocznicę śmierci, 
rodziców Agnieszkę i Pawła Bijok, Annę i Józefa 
Stoszek, siostrę Bronisławę, wszystkich ++ z rodziny;  
domostwo do Opatrzności Bożej.

08.03.2013		 Piątek	
  8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Franciszka Machej, zięcia 

Władysława, rodziców Jana i Marię Machej, córkę 
Zofię, syna Wilhelma, Ludwika, Emilię Matuszyński, 
Jana Kołatek; domostwo do  Opatrzności Bożej. 

17.00 Msza św. szkolna:  Za ++ Władysława Motykę  
w 8 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, 2 żony 
Marię i Franciszkę, siostrę Marię z mężem Józefem, 
brata Michała, szwagra Stanisława z żoną Weroniką, 
+ Czesława Stoły, Annę Słupecką, Teresę Stoły, 
Franciszka Chmiel, Rafała Ratkowskiego, Marię, 
Michała Kąkol, Ks. Kan. Karola Śmiecha, Marię, 
Ludwika i Jana Jurasz.

09.03.2013	 Sobota
  8.00 Za ++ Zofię, Józefa Brychcy, syna Franciszka,  

++ z rodzin Brychcy i Dzida, dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnuka 

Bartłomieja, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

W trwającym Roku Wiary, gdy Ojciec Święty Benedykt XVI zachęca nas do 
otwarcia jej podwojów, pragniemy u progu trzeciej dekady istnienia naszej 
diecezji doświadczać duchowych owoców zawierzenia nas samych, naszych 
rodzin, parafii Miłosiernej Miłości Boga. Szczególną okazją ku temu będzie orga-
nizowana Diecezjalna Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
oraz Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.

Pielgrzymi wyruszą z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-
Białej Hałcnowie we wtorek, 30 kwietnia 2013 roku. Trasa pielgrzymki 
będzie prowadzić przez Kozy, Kęty, Witkowice, Nidek, Wieprz, Tomice, 
Radziszów i Mogilany do Krakowa. Pątnicy dotrą do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w piątek, 3 maja br.

Wszystkich Parafian zachęcam do podjęcia pątniczego trudu (zapisy w kance-
larii parafialnej). Duch pokuty i głęboka wiara w Miłosierdzie Boże niech ożywia 
serca uczestników pielgrzymki i pozwoli dzielić się świadectwem wiary z braćmi 
i siostrami, których spotkamy na wspólnej drodze. 

Ks. Michał
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W NASZYM PRZEDSZKOLU

W naszym przedszkolu

Kolejne tygodnie działalności przedszkola za nami. Były 
one szczególnie ważne dla przedszkolaków, które w tym 
czasie przygotowywały się do bardzo ważnej uroczystości 
jaką jest Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci przy-
gotowały Jasełka. Mali aktorzy bardzo zaangażowali się 
w przygotowanie tej uroczystości. Kilka dni wcze-
śniej wręczyły swoim Dziadkom zaproszenia 
na to spotkanie, a 21 stycznia w pięknych 
strojach przy dźwiękach kolędy weszły 
do sali gimnastycznej zapełnionej przez 
swoich najbliższych, gdzie wystawiły 
Jasełka, w których każdy miał swoją rolę. 
Po występie każdy z przedszkolaków 
wręczył Dziadkom własnoręcznie wyko-
nany upominek i zaprosił do wspólnej 
zabawy, gdyż tego samego dnia odbył się 
Bal Przebierańców dla dzieci. Przy dźwiękach 
ulubionych piosenek przedszkolaki wyruszyły w 
zaczarowaną podróż pełną tańców i zabaw. Nie obyło 
się również bez smakowitego poczęstunku, który w dniu 
pełnym wrażeń smakował wyjątkowo. Czas wesołej zabawy 
oraz magicznej atmosfery szybko minął, a uśmiechnięte buzie 
dzieci wskazywały na to, iż zabawa była bardzo udana. 

Bardzo dziękujemy za okazaną nam pomoc w przygoto-
waniu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Balu 
dla dzieci. Dziękujemy wszystkim Mamusiom, które 
upiekły ciasta, pomagały w kuchni i przy sprzątaniu. 
Dziękujemy wszystkim Tatusiom, którzy przynieśli 
i odnieśli stoły i ławki. Dziękujemy również wszyst-
kim Babciom i Dziadkom za datki złożone na rzecz 
naszego przedszkola. Za zebrane pieniążki zakupi-
my sprzęt do nowego ogródka w postaci bramki, 
ławeczki i piłki.

Czas karnawału dobiegł końca i nie inaczej było 
w naszym przedszkolu. Tłusty czwartek to w kalen-
darzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wiel-
kim Postem. Inaczej na ten dzień mówi się „zapusty”. 
Mimo iż niezdrowo jest objadać się pączkami, w ten 
dzień w przedszkolu  wszyscy zajadaliśmy się tymi 

pysznymi smakołykami. W naszym przedszkolu pielęgnu-
jemy różne tradycje i zwyczaje, które są ciągle żywe i stale 
kultywowane. Jednym z nich są właśnie zapusty. W tym dniu, 
podczas zajęć dzieci poznały historię tłustego czwartku, 
dowiedziały się w jaki sposób wyrabia się ciasto drożdżo-

we, a na zakończenie wspólnie zaśpiewały piosenkę 
o tłustym czwartku. Po wspólnej zabawie i umyciu 

rąk wszystkie dzieci zasiadły do stołów, aby zjeść 
pyszne pączki.

Przypominamy, że od 1 marca w przedszko-
lu trwają zapisy na rok szkolny 2013/2014. 
Zapisów można  dokonać w przedszkolu 
codziennie od 1.03.2013 r. do 31.03.2013 r. 
w godzinach pracy przedszkola (7.00-16.00). 

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje 
data wpłynięcia karty zapisowej. Informujemy 

także o tym, iż zgodnie z założeniami projektu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 

2013 roku rodzice będą płacili za 6 i 7 godzinę poby-
tu dziecka w przedszkolu 1 zł. Więcej informacji na ten 
temat jest dostępnych na stronie MEN (www.men.gov.
pl), natomiast wymagane dokumenty związane z zapisem 
dziecka do przedszkola są dostępne na naszej stronie:  
www.przedszkolekonczyce.pl.

Kamila



12
M

ar
ze

c 
20

13
  A

N
IO

Ł 
KO

Ń
CZ

YC
KI

INTENCJE

10.03.2013	 IV	Niedziela	wielkiego	Postu
  7.30 Za + syna Jana w 12 rocznicę śmierci, ++ z rodziny 

Kamiński, Ryszka; domostwo do Opatrzności Bożej
  9.30 Msza św. w Rudniku:  Za + męża Franciszka 

Wawrzyczek w 1 rocznicę śmierci, rodziców Annę 
i Franciszka, Filomenę i Franciszka Parchański, 
brata Stanisława, ++ pokrewieństwo; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wszystkich 
Kobiet naszej Parafii oraz o Królestwo Boże dla  
++ Kobiet.

16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za + ojca Władysława Wawrzyczek – od syna i córki 

z rodzinami oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.
11.03.2013	 Poniedziałek
   9.30 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Józefa Czepczor, 

żonę Annę, synów Józefa i Tadeusza, ++ Józefa, 
Zofię Machej, ojców z obu stron, dusze w czyśćcu 
cierpiące.   

17.00 Za + syna Tadeusza Klocka w 26 rocznicę śmierci, ojca 
Władysława, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

12.03.2013	 Wtorek
  9.30 Msza św. w Rudniku:  Do Matki Bożej Licheńskiej 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze z okazji 62 urodzin Edwarda Pawełka.

17.00 Z podziękowaniem Panu Bogu Wszechmogącemu 
i Matce Bożej Nieustającej Pomocy z okazji urodzin 
Marii, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
w dalszym życiu.    

13.03.2013		 Środa	 Zakończenie	Rekolekcji
  8.00 Msza św. w intencji uczniów Szkoły Podstawowej .
  9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Marię Szczypka, męża 

Ludwika, synów, córki, zięciów i wnuki, wszystkich 
++ z pokrewieństwa:  domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

11.00 Msza św. w intencji uczniów Gimnazjum.
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Patrycji     

z okazji imienin.
14.03.2013	 Czwartek
17.00 1. Za ++ Józefa Szajter, rodziców Józefa i Marię, 

teściów Franciszka i Annę, synową Marię,  
+ Ks. Tadeusza Czerneckiego i jego siostrę Elżbietę.

 2. Za + Jana Kamińskiego w 12 rocznicę śmierci,  
++ z rodzin Kamiński, Bijok, dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

15.03.2013	 Piątek
   8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Herminę Nawrat  

w 4 rocznicę śmierci, męża Franciszka, zięcia 
Stanisława, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za + Emilię Matuszek w 15 rocznicę 

śmierci, męża Franciszka,  ++ dzieci i wszystkich  
++ z rodziny. 

19.00 Droga Krzyżowa – Kończyce Małe – Kończyce 
Wielkie

16.03.2013	 Sobota
  8.00 Za ++ z rodziny Machej, Majętny, + Krzysztofa 

Brachaczka, ++ Księży, którzy pracowali w tej Parafii
17.00 Za ++ Stanisława Kwik w 12 rocznicę śmierci, 

Albinę, Leopolda Dworok, ++ z rodzin Kwik, Dworok  
i Kwiczala oraz o błogosławieństwo Boże dla całego 
domostwa.

 21.00    Apel Jasnogórski
17.03.2013	 V	Niedziela	Wielkiego	Postu
  7.30 Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie 
dla Jonasza z okazji 10 urodzin. 

  9.30 Msza św. w Rudniku:  Za ++ rodziców Marię, Józefa 
Machej, Julię, Józefa Ogrocki, bratową Bronisławę, 
dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++  rodziców Annę, Wincentego Bortel, Amalię, 
Józefa Kwiczala, synów Jana i Józefa oraz o zdrowie 
dla wszystkich żyjących z rodziny.

16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ rodziców Franciszka, Marię Żydek, siostry 

Bronisławę i Alojzję, brata Józefa, jego żonę, + Zofię 
Żydek, Franciszka i Stefanię Gabzdyl, wnuka Marcina.

18.03.2013	 Poniedziałek
17.00 Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata 

Władysława, Annę, Henryka Gabzdyl, córki Marię  
i Annę, ++ dziadków Filipek.

19.03.2013	 Wtorek			Uroczystość	św.	Józefa	,	
Oblubieńca	Najświętszej	Maryi	Panny
  8.00
17.00 W intencji Imienników św. Józefa z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie.
20.03.2013	 Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Z okazji 60 urodzin Małgorzaty 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata życia. 

17.00 Za + męża Józefa Palę; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

21.03.2013		 Czwartek
17.00 1. Za ++ Józefa Machej, żonę Zofię, syna Bolesława, 

++ z rodziny Machej i Foltyn o rychłe wybawienie. 
 2. Za ++ rodziców Annę, Józefa Parchański, Józefa 

Foltyn, ++ dziadków, wszystkich ++ z rodziny Foltyn, 
Parchański; za całe domostwo do Opatrzności Bożej.

22.03.2013		 Piątek
  8.00 Msza św. w Rudniku: 
16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Michała, Pawła 

Legierski, ++ z rodziny Legierski, Małyjurek, Polok; 
za domostwo do Opatrzności Bożej.

23.03.2013	 Sobota
  8.00 Z okazji 18 urodzin Aleksandry z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w dorosłym 
życiu

17.00 1.  Za ++ Józefa Żyłę w 10 rocznicę śmierci, rodziców 
Annę, Henryka Gabzdyl, Annę, Karola Żyła, siostry 
Marię i Annę; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2.  Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla Zbigniewa z okazji  
40 urodzin.

24.03.2013	 Niedziela	Palmowa	–	Męki	Pańskiej	
7.30 O wieczną szczęśliwość dla zmarłych Członków 

VI Róży Żywego Różańca śp. Erwina, Piotra  
i Franciszka.

  9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Józefa Gabzdyl, żonę 
Zofię, syna Bronisława, wnuczkę Jadwigę, Marię, 
Franciszka Macura, Jerzego Omiotek.

11.00 Za + ojca Franciszka Wawrzyczka, ++ Marię Walnik, 
Bolesława Żyłę, szwagra Bronisława, + Mariana 
Walnika.

15.00 Droga Krzyżowa   -  ulicami Parafii
17.00 Za + Karola Bierskiego, rodziców, rodzeństwo,  

++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
25.03.2013	 Wielki		Poniedziałek
17.00  Za ++ Helenę Wawrzyczek w 5 rocznicę śmierci, męża 

Leona, brata Władysława, ++ z rodziny Wawrzyczek 
i Pierchała.

26.03.2013	 Wielki	Wtorek
  8.00
17.00 Za ++ Zofię Żydek w 6 rocznicę śmierci, rodziców 

Franciszka i Emilię Stuchlik, Marię, Franciszka 
Żydek, ++ z rodziny Żydek i Stuchlik.

27.03.2013	 Wielka	Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Marię, Pawła Parchański, 

syna Franciszka, córki Mariannę i Agnieszkę, zięciów 
Karola i Franciszka; domostwo do Opatrzności Bożej.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Ogłoszenia Duszpasterskie

17.00 Za + Aleksandra Skórkiewicza – 6 tyg. po śmierci.
28.03.2013	 WIELKI	CZWARTEK	–	Msza	św.	
Wieczerzy	Pańskiej
18.00 1.  O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 2.  Za ++ Kapłanów, którzy pracowali w naszej 

Parafii.
29.03.2013	 WIELKI		PIĄTEK	–	Męki	Pańskiej	
17.00 Droga Krzyżowa
18.0  Ceremonie Wielkiego Piątku
30.03.2013	 WIELKA		SOBOTA
 20.00 1.  Za Parafian

2. W intencji wszystkich Ofiarodawców i Darczyńców 
naszej Parafii

31.03.2013	 NIEDZIELA	
ZMARTWYCHWSTANIA			PAŃSKIEGO
  7.30
  9.30 Msza św. w Rudniku: Z podziękowaniem Panu Bogu za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i zdrowie    w 66 rocznicę urodzin 
Rudolfa.

11.00
15.00 Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

1.  Zapraszamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej każdy piątek o godz. 16.15 i Gorzkich 
Żalów z Kazaniem Pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00. 
Droga Krzyżowa w Rudniku w piątek po Mszy św.  
o godz. 8.00.  

 Przypominamy, że wierny, który odprawia pobożnie Drogę 
Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy 
tym zwykle warunki odpustu.

2.  W niedzielę, 10 marca – IV Wielkiego Postu rozpoczynamy 
rekolekcje wielkopostne, które przeprowadzi ks. Józef 
Klemenz – Jezuita z Wrocławia. W tym dniu modlitwą  
i ofiarą wspieramy Dzieci Afryki (dzieło Ad gentes).  

3.  We wtorek, 19 marca obchodzimy liturgiczną uroczystość 
św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

4.  W piątek, 15 marca odbędzie się Droga Krzyżowa. 
Wyruszymy o godz. 19.00, z Sanktuarium Matki Bożej 
w Kończycach Małych, do Kościoła p.w. św. Michała 
Archanioła w Kończycach Wielkich. 

5.  W niedzielę, 24 marca przypada Niedziela Palmowa 
– Męki Pańskiej. Uroczysta procesja z palmami na 
sumie o godz. 11.00. O godz. 15.00 – Droga Krzyżowa 
– ulicami Parafii. W tym dniu obchodzony jest 
Światowy Dzień Młodzieży, która gromadzi się pod 
przewodnictwem biskupa diecezjalnego w kościele 
katedralnym. W naszej Diecezji początek liturgii  
o godz. 13.30 przed kościołem Trójcy Przenajświętszej  
w Bielsku-Białej.

6.  W Wielki Poniedziałek, 25 marca obchodzimy 21 rocznicę 
powołania Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Modlimy się 
za naszych biskupów, wszystkich prezbiterów, diakonów 
oraz Lud Boży naszego Kościoła partykularnego.

7.  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	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. W Wielki Piątek 
obowiązuje post ścisły. Zachęcamy wiernych do zachowania 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, aż do celebracji 
Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. 
Wielka	Sobota	–	Adoracja	przy	Bożym	Grobie.
Początek Adoracji o godz. 8.00. Adoracja dla o godz. 
9.00. Poświęcenie potraw wielkanocnych o godz. 9.00  
i 16.00 w kościele parafialnym, zaś w Rudniku o godz. 
14.00. Ceremonie Wielkiej Soboty rozpoczną się o godz. 
20.00. Nastąpi poświęcenie ognia, paschału i wody oraz 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wigilia Paschalna 
w Wielką Noc jest czuwaniem na cześć Pana, dlatego też na 
ceremonie przynosimy świece /mogą być paschaliki ,,Caritas”/. 
Zapraszamy do pocztów sztandarowych poszczególne stany, 
panów do niesienia symboli Chrystusa Zmartwychwstałego 
w czasie procesji rezurekcyjnej w Wielką Sobotę oraz  
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w czasie Mszy św. 
o godz. 11.00. 
8.  W poniedziałek, 1 kwietnia – II Święto Zmartwychwstania 

Pańskiego. Msze św. o godz. 7.30 i 11.00 w kościele 
parafialnym, w Rudniku o godz. 9.30. 

 Na sumie o godz. 11.00 –	Chrzty	i	Roczki. 
 Nauka chrzcielna 22 marca o godz. 17.30.

ZAPROSZENIE
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 16.03.2013 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 
Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl
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10.03.2013	 IV	Niedziela	wielkiego	Postu
  7.30 Za + syna Jana w 12 rocznicę śmierci, ++ z rodziny 

Kamiński, Ryszka; domostwo do Opatrzności Bożej
  9.30 Msza św. w Rudniku:  Za + męża Franciszka 

Wawrzyczek w 1 rocznicę śmierci, rodziców Annę 
i Franciszka, Filomenę i Franciszka Parchański, 
brata Stanisława, ++ pokrewieństwo; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

11.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wszystkich 
Kobiet naszej Parafii oraz o Królestwo Boże dla  
++ Kobiet.

16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za + ojca Władysława Wawrzyczek – od syna i córki 

z rodzinami oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.
11.03.2013	 Poniedziałek
   9.30 Msza św. w Rudniku:  Za ++ Józefa Czepczor, 

żonę Annę, synów Józefa i Tadeusza, ++ Józefa, 
Zofię Machej, ojców z obu stron, dusze w czyśćcu 
cierpiące.   

17.00 Za + syna Tadeusza Klocka w 26 rocznicę śmierci, ojca 
Władysława, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

12.03.2013	 Wtorek
  9.30 Msza św. w Rudniku:  Do Matki Bożej Licheńskiej 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze z okazji 62 urodzin Edwarda Pawełka.

17.00 Z podziękowaniem Panu Bogu Wszechmogącemu 
i Matce Bożej Nieustającej Pomocy z okazji urodzin 
Marii, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
w dalszym życiu.    

13.03.2013		 Środa	 Zakończenie	Rekolekcji
  8.00 Msza św. w intencji uczniów Szkoły Podstawowej .
  9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Marię Szczypka, męża 

Ludwika, synów, córki, zięciów i wnuki, wszystkich 
++ z pokrewieństwa:  domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

11.00 Msza św. w intencji uczniów Gimnazjum.
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Patrycji     

z okazji imienin.
14.03.2013	 Czwartek
17.00 1. Za ++ Józefa Szajter, rodziców Józefa i Marię, 

teściów Franciszka i Annę, synową Marię,  
+ Ks. Tadeusza Czerneckiego i jego siostrę Elżbietę.

 2. Za + Jana Kamińskiego w 12 rocznicę śmierci,  
++ z rodzin Kamiński, Bijok, dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

15.03.2013	 Piątek
   8.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Herminę Nawrat  

w 4 rocznicę śmierci, męża Franciszka, zięcia 
Stanisława, wszystkich ++ z rodziny; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za + Emilię Matuszek w 15 rocznicę 

śmierci, męża Franciszka,  ++ dzieci i wszystkich  
++ z rodziny. 

19.00 Droga Krzyżowa – Kończyce Małe – Kończyce 
Wielkie

16.03.2013	 Sobota
  8.00 Za ++ z rodziny Machej, Majętny, + Krzysztofa 

Brachaczka, ++ Księży, którzy pracowali w tej Parafii
17.00 Za ++ Stanisława Kwik w 12 rocznicę śmierci, 

Albinę, Leopolda Dworok, ++ z rodzin Kwik, Dworok  
i Kwiczala oraz o błogosławieństwo Boże dla całego 
domostwa.

 21.00    Apel Jasnogórski
17.03.2013	 V	Niedziela	Wielkiego	Postu
  7.30 Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie 
dla Jonasza z okazji 10 urodzin. 

  9.30 Msza św. w Rudniku:  Za ++ rodziców Marię, Józefa 
Machej, Julię, Józefa Ogrocki, bratową Bronisławę, 
dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++  rodziców Annę, Wincentego Bortel, Amalię, 
Józefa Kwiczala, synów Jana i Józefa oraz o zdrowie 
dla wszystkich żyjących z rodziny.

16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ rodziców Franciszka, Marię Żydek, siostry 

Bronisławę i Alojzję, brata Józefa, jego żonę, + Zofię 
Żydek, Franciszka i Stefanię Gabzdyl, wnuka Marcina.

18.03.2013	 Poniedziałek
17.00 Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata 

Władysława, Annę, Henryka Gabzdyl, córki Marię  
i Annę, ++ dziadków Filipek.

19.03.2013	 Wtorek			Uroczystość	św.	Józefa	,	
Oblubieńca	Najświętszej	Maryi	Panny
  8.00
17.00 W intencji Imienników św. Józefa z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie.
20.03.2013	 Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Z okazji 60 urodzin Małgorzaty 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata życia. 

17.00 Za + męża Józefa Palę; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

21.03.2013		 Czwartek
17.00 1. Za ++ Józefa Machej, żonę Zofię, syna Bolesława, 

++ z rodziny Machej i Foltyn o rychłe wybawienie. 
 2. Za ++ rodziców Annę, Józefa Parchański, Józefa 

Foltyn, ++ dziadków, wszystkich ++ z rodziny Foltyn, 
Parchański; za całe domostwo do Opatrzności Bożej.

22.03.2013		 Piątek
  8.00 Msza św. w Rudniku: 
16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Michała, Pawła 

Legierski, ++ z rodziny Legierski, Małyjurek, Polok; 
za domostwo do Opatrzności Bożej.

23.03.2013	 Sobota
  8.00 Z okazji 18 urodzin Aleksandry z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w dorosłym 
życiu

17.00 1.  Za ++ Józefa Żyłę w 10 rocznicę śmierci, rodziców 
Annę, Henryka Gabzdyl, Annę, Karola Żyła, siostry 
Marię i Annę; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2.  Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla Zbigniewa z okazji  
40 urodzin.

24.03.2013	 Niedziela	Palmowa	–	Męki	Pańskiej	
7.30 O wieczną szczęśliwość dla zmarłych Członków 

VI Róży Żywego Różańca śp. Erwina, Piotra  
i Franciszka.

  9.30 Msza św. w Rudniku: Za ++ Józefa Gabzdyl, żonę 
Zofię, syna Bronisława, wnuczkę Jadwigę, Marię, 
Franciszka Macura, Jerzego Omiotek.

11.00 Za + ojca Franciszka Wawrzyczka, ++ Marię Walnik, 
Bolesława Żyłę, szwagra Bronisława, + Mariana 
Walnika.

15.00 Droga Krzyżowa   -  ulicami Parafii
17.00 Za + Karola Bierskiego, rodziców, rodzeństwo,  

++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
25.03.2013	 Wielki		Poniedziałek
17.00  Za ++ Helenę Wawrzyczek w 5 rocznicę śmierci, męża 

Leona, brata Władysława, ++ z rodziny Wawrzyczek 
i Pierchała.

26.03.2013	 Wielki	Wtorek
  8.00
17.00 Za ++ Zofię Żydek w 6 rocznicę śmierci, rodziców 

Franciszka i Emilię Stuchlik, Marię, Franciszka 
Żydek, ++ z rodziny Żydek i Stuchlik.

27.03.2013	 Wielka	Środa
16.00 Msza św. w Rudniku: Za ++ Marię, Pawła Parchański, 

syna Franciszka, córki Mariannę i Agnieszkę, zięciów 
Karola i Franciszka; domostwo do Opatrzności Bożej.
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Liturgiczne obchody miesiąca:
04.03 – Święto Św. Kazimierza, Królewicza    
19.03. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP      
24.03. – Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
01 III – Podkaczok -  piątek

 ul. Spacerowa  11, 39 ;
 ul. Podlesie  7, 3, 18, 13

08 III – Wygoda -  piątek  
 ul. Podlesie  12, 14, 8, 4
 ul. Spacerowa 11, 9, 5, 5A

16 III – Wygoda - sobota
 ul. Wygoda 4, 8, 7, 5; 
 ul. Dworcowa  5

22 III – Wygoda -  piątek
 ul. Wygoda  9, 11;
 ul. Dworcowa 1;
 ul. Cieszyńska 53, 70;
 ul. Ks. Kukli 13

27 III – Świerczyniec - środa
 ul. Leśna 11, 15, 17, 19, 9

Spotkania:
Służba Liturgiczna – piątek po Mszy św. 
szkolnej 

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.

dzieci Maryi – w sobotę o godz. 10.00

WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca 
o godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeństwo 
do Św. Michała Archanioła, Patrona naszej 
Parafii

W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II.

I Czwartek   - nabożeństwo o powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  - Msza św. wynagradzająca zniewagi 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny
Spowiedź św.  -  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota -  godzinę  
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przed ślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych –  w czasie rekolekcji  
tj. w środę 13 marca od godz. 13.00 oraz  
przed świętami tj. w Wielką Środę 27 marca 
od godz. 9.00

Miesięcznik	Parafii	p.	w.	św.	Michała	Archanioła	w	Kończycach	Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,
                     Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, , Kamila Buczkowska, Justyna Cyrzyk 
                     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.

Gorzkie	Żale	–	Kazanie	Pasyjne	–	niedziela	godz.	16.00	
Droga	Krzyżowa	–	piątek		godz.	16.15	
Droga	Krzyżowa	w	Rudniku	–	w	piątek	po	Mszy	św.		

Wielki	Czwartek	 16.00 – 17.00

Wielki	Piątek	 	 10.00 – 12.00
   15.00 – 17.00
  Rudnik   8.00 –   9.30

Wielka	Sobota	 	 10.00 – 12.00
  Rudnik 13.00 – 14.00

SPOWIEDŹ ŚW.  
PRZED ŚWIĘTAMI



Rekolekcje Wielkopostne  Rekolekcje Wielkopostne  
NIEDZIELA  10 marca 2013

  7.30 Msza św. z nauką ogólną
  9.30 Msza św. z nauką ogólną  –  Rudnik
11.00 Msza św. z nauką ogólną
16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Msza św. z nauką ogólną
18.00 Nauka stanowa dla mężczyzn

PONIEDZIAŁEK  11 marca 2013
  8.00 Nauką dla dzieci Szkoły Podstawowej  

i Przedszkola
  9.30 Msza św. z nauką ogólną  –  Rudnik
11.00 Nauka dla uczniów Gimnazjum
16.00 Spowiedź św.
17.00 Msza św. z nauką ogólną
18.00 Nauka stanowa dla kobiet

WTOREK  12 marca 2013
  8.00 Nauka dla dzieci Szkoły Podstawowej i Przedszkola – spowiedź św.
  9.30 Msza św. z nauką ogólną  –  Rudnik
11.00 Nauka dla uczniów Gimnazjum  –  spowiedź św.
16.00 Spowiedź św.
17.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla młodzieży szkół średnich, wyższych i młodzieży pracującej

ŚRODA  13 marca 2013
  8.00 Msza św. z nauką dla dzieci Szkoły Podstawowej i Przedszkola – zakończenie 

rekolekcji 
  9.30 Msza św. z nauką ogólną  –  Rudnik  –  zakończenie rekolekcji
11.00 Msza św.  –  w intencji uczniów Gimnazjum  –  zakończenie rekolekcji
13.00 Odwiedziny chorych
16.00 Spowiedź św.
17.00 Msza św. z nauką  –  zakończenie rekolekcji
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W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 16.00  -  Godzina Święta

Msza św. szkolna -  każdy piątek – godz. 17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II.

I Czwartek   - nabożeństwo o powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  - Msza św. wynagradzająca zniewagi 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny
Spowiedź św.  -  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota -  godzinę  
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przed ślubne – pt. godz. 19.00 
Odwiedziny Chorych –  w czasie rekolekcji  
tj. w środę 13 marca od godz. 13.00 oraz  
przed świętami tj. w Wielką Środę 27 marca 
od godz. 9.00

Miesięcznik	Parafii	p.	w.	św.	Michała	Archanioła	w	Kończycach	Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Ks. Michał Bogacz, Anna Matuszek, Józef Żyła,
                     Irena i Władysław Hanzel, Alina Żyła, , Kamila Buczkowska, Justyna Cyrzyk 
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Gorzkie	Żale	–	Kazanie	Pasyjne	–	niedziela	godz.	16.00	
Droga	Krzyżowa	–	piątek		godz.	16.15	
Droga	Krzyżowa	w	Rudniku	–	w	piątek	po	Mszy	św.		

Wielki	Czwartek	 16.00 – 17.00
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  Rudnik 13.00 – 14.00

SPOWIEDŹ ŚW.  
PRZED ŚWIĘTAMI



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 Święta 
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 Święta
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 Str. 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 – 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 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 Słóżba 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


