
GORZKIE  ŻALE  
Kazanie Pasyjne  
niedziela godz. 16.00 

DROGA KRZYŻOWA  

piątek  godz. 16.15

DROGA KRZYŻOWA  
w Rudniku  

w piątek po Mszy św. 
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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Iz 49,14-15;  Ps Ps 62,2-3.6-7.8-9ab; 1 Kor 4,1-5 Ewangelia: Mt 6,24-34
Ufność w Opatrzność Bożą. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 
będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam 
wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie 
nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają 
do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może 

choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie 
pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które 
dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie 
mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski 
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie 
troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czyt.: Rdz 2,7-9;3,1-7;  Ps 51,3-4.5-6a.12-13.14 i 17; Rz 5,12-19 Ewangelia: Mt 4,1-11
Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 
odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały 
się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych«”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem 

Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi 
o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na 
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz 
mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czyt.: Rdz 12,1–4a;  Ps 33,4–5.18–19.20 i 22; 2 Tm 1,8b–10 Ewangelia: Mt 17,1–9
Przemienienie Pańskie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: 
twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali 
z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To 

jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się 
do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus 
przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czyt.: Wj 17,3–7;  Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9: Rz 5,1–2.5–8 Ewangelia: J 4,5-15.19b-26.39a.40-42
Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było 
tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.  Nadeszła tam kobieta 
z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla 
zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała 

się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest 
Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, 
a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on 
sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. 
Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi odda-
wali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, 
że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, 
ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć 
Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu 
i prawdzie”. Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział 
do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: 
„Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. 
I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy 
usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (TZW. NIEDZIELA RADOŚCI - LAETARE)
Czyt.: 1 Sm 16,1b.6–7.10–13a;  Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6: Ef 5,8–14 Ewangelia: J 9,1.6–9.13–17.34–38
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je 
na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się 
i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. 
Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Zapro-

wadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był 
szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy 
więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek 
grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz 
w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz 
nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. 
On odpowiedział: „A któż to jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. 
On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.

NIEDZIELA

2
Marzec
Heleny, Pawła

NIEDZIELA

9
Marzec

Franciszki, Dominika

NIEDZIELA
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Marzec

Izabeli, Oktawii

NIEDZIELA
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Marzec

Pelagii, Feliksa

NIEDZIELA

30
Marzec
Leona, Amelii
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WIELKA NOWENNA FATIMSKA 2009 – 2017

Wielka 
Nowenna 
Fatimska  

2009 – 2017 
W 2017 r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. Wierzy-

my, że czekające nas uroczystości będą czasem wylania szczególnych 
łask. Wierzymy, że wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy z Niebem 
w wypełnianiu się wielkich obietnic przekazanych przez Matkę Bożą. 
Dlatego chcemy przygotować się do tego wydarzenia przez wielką trwającą 
Nowennę, która rozpoczęła się 13 maja 2009 r. a kończy się 13 maja 
2017 r.

Wielka Nowenna to czas modlitwy przyzywającej obecności Boga, to 
czas poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i życia na co dzień tym 
poświęceniem, by coraz pełniej upodabniać się do Jej Najczystszego Serca. 
Te lata nowenny to czas ofiary otwierającej niebo nad grzesznikami, to czas 
trwania przy Sercu Niepokalanym, które zgodnie z postanowieniem Jezusa, 
jest dla dzisiejszego świata drogą do Boga. To wreszcie czas zgłębienia 
prawdy o naszej Matce, by w ten sposób spełnić życzenia Zbawiciela, aby 

Maryja była „bardziej znana i miłowana”. 
Nowenna rozpoczęła się 13 maja 2009 r. jednak włączyć się do niej można w każdym czasie i może uczynić to 

każdy, kto chce modlić się i pracować dla Maryi. W Fatimie Matka Najświętsza zaprosiła nas do współpracy w dziele 
zbawienia ludzi. Teraz, gdy stajemy na progu setnej rocznicy Jej objawień chcemy wziąć sobie do serca to naglące 
wezwanie do zaangażowania się w ratowanie świata. 

Nowenna to zatem nasza modlitwa, ofiara, katecheza, apostolstwo, zaproszenie do wspólnego różańca czy 
nabożeństwa pierwszosobotniego,  wszystko po to, by Maryja była bardziej znana i miłowana, przez ludzi na całym 
świecie, by nadszedł czas tryumfu Jej Niepokalanego Serca. 

Wielka Nowenna to pragnienie zjednoczenia wszystkich sił i wszystkich serc kochających Maryję, by pomagać 
współczesnemu światu poznać Orędzie Fatimskie i odpowiedzieć na prośby Matki Bożej. 

Włączyć się, tzn. wypełnić to, o co Maryja prosiła w Fatimie!
1. Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie tak, jak prosiła nas Matka Boża.
2. Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym uczestniczymy przez kolejnych pięć pierwszych 

sobót miesiąca z wiarą i miłością czyniąc wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ranią Niepokalane 
Serce Maryi.

3. Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi, przynajmniej raz w roku w dniu 22 sierp-
nia w święto Maryi Królowej. Tego dnia, cały Kościół ma ponawiać poświęcenie się Niepokalanemu 
Sercu.

4. Wszyscy, jako jedna rodzina złączona dziełem Wielkiej Nowenny, odmawiamy modlitwę Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej, np. raz w tygodniu (znak jedności wszystkich włączających się do Nowenny).

5. Na ile jest to możliwe uczestniczyć w nabożeństwach fatimskich odprawianych trzynastego dnia 
miesiąca.

6. Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lekturę książek, i uczymy się coraz bardziej miłować Ją na co 
dzień. 

Modlitwa Wielkiej Nowenny Fatimskiej zostanie umieszczona w następnym numerze Anioła Kończyckiego. 
Wybrano z materiałów opracowanych przez zespół Sekretariatu Fatimskiego

pod kierunkiem ks. Krzysztofa Czapli SAC

Szczęść Boże! Ks. Proboszcz Andrzej Wieliczka
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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Iz 49,14-15;  Ps Ps 62,2-3.6-7.8-9ab; 1 Kor 4,1-5 Ewangelia: Mt 6,24-34
Ufność w Opatrzność Bożą. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 
będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam 
wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie 
nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają 
do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może 

choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie 
pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które 
dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie 
mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski 
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie 
troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czyt.: Rdz 2,7-9;3,1-7;  Ps 51,3-4.5-6a.12-13.14 i 17; Rz 5,12-19 Ewangelia: Mt 4,1-11
Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 
odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały 
się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych«”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem 

Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi 
o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na 
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz 
mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czyt.: Rdz 12,1–4a;  Ps 33,4–5.18–19.20 i 22; 2 Tm 1,8b–10 Ewangelia: Mt 17,1–9
Przemienienie Pańskie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: 
twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali 
z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To 

jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się 
do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus 
przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czyt.: Wj 17,3–7;  Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9: Rz 5,1–2.5–8 Ewangelia: J 4,5-15.19b-26.39a.40-42
Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było 
tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.  Nadeszła tam kobieta 
z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla 
zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała 

się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest 
Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, 
a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on 
sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. 
Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi odda-
wali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, 
że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, 
ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć 
Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu 
i prawdzie”. Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział 
do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: 
„Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. 
I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy 
usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (TZW. NIEDZIELA RADOŚCI - LAETARE)
Czyt.: 1 Sm 16,1b.6–7.10–13a;  Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6: Ef 5,8–14 Ewangelia: J 9,1.6–9.13–17.34–38
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je 
na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się 
i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. 
Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Zapro-

wadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był 
szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy 
więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek 
grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz 
w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz 
nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. 
On odpowiedział: „A któż to jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. 
On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.
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Pokuta i nawrócenie – to główne treści liturgicznego okresu Wielkiego Postu, który będziemy niedługo 
przeżywać. Jest on okazją do refleksji nad własnym życiem, człowieczeństwem, naszą relacją z Panem Bogiem 
i drugim człowiekiem. Rozważając cierpienia Zbawiciela, czujemy żal, skruchę, pragnienie powstania z naszych 
upadków. Pomocą w tym jest oprócz sakramentu pokuty – post i jałmużna. 

– Nie wiem dla kogo te pieniądze ściubi? Od kiedy zmarł 
Darek, oboje z Wacławem zarabiają tyle na siebie, mogliby 
pozwolić sobie na trochę więcej luksusu. Rozumiem ich 
smutek, ale nie mogą Darka opłakiwać wiecznie. A pieniędzy 
do grobu ze sobą nie zabiorą(…). 

Na drugi dzień Danuta wracała do domu w skow-
ronkach. Udało jej się kupić sukienkę, o jakiej od dawna 
marzyła. Kosztowała majątek. Wbiegła na trzecie piętro, 
aby pochwalić się Janinie. 

– Zaraz, tylko umyję ręce… 
Danuta weszła do pokoju, a obok zdjęcia Darka zauwa-

żyła zupełnie nowe, nieznane zdjęcie chłopca na tle błękit-
nego, afrykańskiego nieba. 

– To jest nasz Eryk – Janina pojawiła się za plecami 
Danuty jak anioł. 

– Nasz drugi syn – uśmiechnęła się ciepło. Adoptowa-
liśmy go jak nasz Daruś umarł. Mieszka w Rwandzie. Jest 
bardzo biedny, tam wiele dzieci umiera z głodu. Nie wszyst-
kie mają co jeść, nie wszystkie chodzą do szkoły. Pomagamy 
rodzinie Eryka, wysyłamy siostrom zakonnym pieniądze 
na ubrania dla niego, na jedzenie i książki. Nam niewiele 
potrzeba, a tam przyda się każdy grosz. Może w tym roku 
jego młodszy brat i siostra też dzięki nam pójdą do szkoły. 
To wręcz ratuje im życie. 

Danuta otworzyła ze zdumieniem usta. 
– A ja myślałam, że z ciebie jest zwykła skąpidusza – 

wyjąkała cicho, patrząc jeszcze raz na zdjęcie chłopca. Coś 
się w jej sercu poruszyło, otworzyło. Zapulsowało jakimś 
innym, żywym blaskiem. I nagle ta sukienka, którą tak 
bardzo chciała się przed Janiną pochwalić, która wisiała 
na poręczy krzesła, czekając na zachwyt koleżanki, stała 
się dla niej jakoś mniej ważna… 

       
  Irena

Co z tym piątkiem?

O poście pisał już p. Józef (nr 193) i p. Ala (nr 204) 
„Anioła Kończyckiego”. Tyle słyszy się na ten temat 
w kościołach, jednak szczególnie młodzi ludzie, i nie tylko, 
mają z postami problemy, dopytując się o jego sens. 

Zatem – Co z tym piątkiem?
W piątek właśnie w samo południe, mrok ogarnął całą 

ziemię aż do godziny trzeciej. O godzinie trzeciej Jezus 
zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi lema sabachtha-
ni…” i oddał ducha. Bóg umarł, świat zapłakał… Godzina 
miłosierdzia i zbawienia… W japońskich zegarkach włącza 
się alarm, przypominający o tym wydarzeniu. A my Polacy, 
nie słyszymy tego alarmu? 

Zastanawiamy się nad sensem postu i słyszy się takie 
pytania: Czy Bogu rzeczywiście potrzebny jest post? W piątki 
organizuje się dyskoteki… 

Panu Bogu nie jest potrzebny post – mówi pewien ojciec 
duchowny. Natomiast jest on potrzebny człowiekowi, który 
z wiarą i świadomie podejmuje się tego duchowego ćwicze-
nia. Post nie jest sam w sobie celem. Jest on wypróbowanym 
środkiem duchowej ascezy i wraz z modlitwą i jałmużną 
może nas nauczyć właściwej postawy wobec Boga i ludzi. 
Post jest drogą do powolnej i owocnej przemiany życia. 
Jeżeli właściwie pościmy np. w piątki – to nie wyszukujemy 
smakowitych bezmięsnych potraw, ale jemy mniej, taniej, 
skromniej, aby zaoszczędzić na budżecie domowym. W ten 
sposób osiągniemy wewnętrzny postęp, co może nas czynić 
bardziej życzliwymi dla drugich, miłosierniejszymi w skła-
daniu jałmużny. A jest wiele potrzebujących. 

Co o poście mówi matka bł. ks. Jerzego Popiełuszki? 
„Trzy razy w tygodniu: w środy, piątki i soboty gotowałam 
rodzinie postne posiłki, ucząc w ten sposób dzieci wyrze-
czenia i postu. Sama też dawałam im czytelny przykład, nie 
jedząc w te dni pokarmów mięsnych.

– Człowiek od dziecka musi wiedzieć, że w życiu potrzeb-
ne są wyrzeczenia, że nie wszystko jest tak, jak chcesz…”

Uczmy się dzielić i dawać jałmużnę z serca, bez szem-
rania. Niech to będzie nasze wielkopostne postanowienie. 
Zaś wyjątki z artykułu „Skąpidusza” K. Sztramskiej pomogą 
nam w wypełnianiu, przemyśleniu i rozważaniu sensu 
postu i jałmużny w naszym życiu? 

Skąpidusza
Danuta mówi do męża: Ja tej Janiny nie rozumiem! 

Spotkałam ją w sklepie i wyobraź sobie, że ona zanim coś 
włoży do koszyka, zastanawia się pół godziny. To największa 
skąpidusza, jaką znam. Wszystko przelicza, kalkuluje, oglą-
da kilka razy, a i tak kupuje tyle, co kot napłakał(…). Mąż 
powiedział, że jest bardzo oszczędna, patrząc krytycznym 
okiem na górę jedzenia leżącą na stole. Znów za kilka dni 
połowa z tego pójdzie na śmietnik. 
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ŚWIĘTOŚĆ JANA PAWŁA II

Niezapomniana scena, Benedykt XVI pierwszego maja 2011 roku 
ogłasza błogosławionym swojego bezpośredniego poprzednika i po raz 
pierwszy w historii czyni to współczesny Papież. Na centralnej fasadzie 
Bazyliki Watykańskiej zaczęło podnosić się i powoli odsłaniać płótno 
z twarzą Jana Pawła II.

Widać było wyraźnie, jak głęboko wzruszony jest Benedykt XVI, z jaką 
intensywnością przeżywa ten moment. Podkreślił u Jana Pawła II mocną, 
ofiarną i apostolską wiarę; podkreślił jego stałą wierność wobec Soboru 
Watykańskiego II, traktowanego jako nieodzowny kompas dla misji i odno-
wy Kościoła w trzecim tysiącleciu. Wreszcie podkreślił w konfrontacji ze 
współczesnością, jak i w niesieniu pomocy ludzkości, do nieustannego 
odnajdywania motywów nadziei. 

wprowadza ludzi w klimat zjednoczenia z Panem Bogiem. 
Już takie odniesienie do Chrystusa Eucharystycznego 
świadczyło o jego świętości. Dużo się modlił, leżąc krzyżem 
na posadzce. Często słychać było, jak mówił do Pana Boga 
w cichości – to był dialog z Chrystusem Eucharystycz-
nym. W każdy czwartek był zawsze na godzinie świętej. 
Odznaczał się wielką dyscypliną, nigdy nie tracił czasu. 
Nie stronił też od śmiechu i żartów. Kiedy trzeba było 
zwrócić uwagę, czynił to w taki sposób, żeby nikt nie czuł 
się urażony, dotknięty. Należy również podkreślić, że był 
związany z tajemnicami fatimskimi. Opatrzność posłużyła 
się nim do wykonania żądań Matki Bożej Fatimskiej. Tak 
się złożyło, że poprzedni papieże, choć znali sekrety, nie 
dysponowali warunkami, by żądania Matki Bożej w Fatimie 
zostały spełnione. Spełnił je Jan Paweł II.

Jan Paweł II imponował wielkim patriotyzmem, umiło-
waniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Uczył nas, Pola-
ków kochać Ojczyznę. Pontyfikat Jana Pawła II korzystnie 
wpływał na dzieje Polski w tamtych czasach. Wynikało to 
z szerokiej współpracy z kard. Wyszyńskim. Przemiany, 
które się dokonały w Polsce, miały swój zasadniczy począ-
tek w pierwszej podróży Jana Pawła II do Ojczyzny. Nasz 
naród wyzwolony z lęków zrodził „Solidarność”. Wiemy 
od biskupów wschodnich, że po oddaniu Niepokalanemu 
Sercu Maryi krajów uciśnionych przez komunizm, doszło 
do upadku Związku Radzieckiego, komunizmu i marksi-
zmu na świecie. Dokonała się największa rewolucja, przy 
współudziale Opatrzności Bożej, która posłużyła się tym 
Papieżem.

Jan Paweł II to wielka osobowość. Na tej jego ludzkiej 
osobowości budowała się świętość człowieka, kapłana, 
biskupa i papieża. 

Cieszmy się, że przez comiesięczne apele o godz. 
21.00, 16. każdego miesiąca, część naszej parafii modliła 
się o beatyfikację, a później o kanonizację papieża Jana 
Pawła II. Na pewno ten „okruszek” naszej modlitwy 
również przyczynił się do wyniesienia na ołtarze tego 
Wielkiego Papieża. Nie przestaniemy modlić się, prosząc 
tego Wielkiego Świętego Rodaka o wstawiennictwo przed 
Bogiem. 

Władysław

Świętość Jana Pawła II

Benedykt XVI przypisał Janowi Pawłowi II wielką 
zasługę za to, że otworzył Chrystusowi społeczeństwo, 
kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne. Przywrócił 
chrześcijaństwu tę „siłę nadziei, która została przelana 
w pewien sposób marksizmowi oraz ideologii postępu”. 
Fundamentalny zarys pontyfikatu papieża już w pierw-
szym dniu posługi został przekazany całemu chrześcijań-
stwu i zachował swą nienaruszalną i pilną aktualność: „Nie 
lękajcie się! Otwórzcie! Co więcej otwórzcie na oścież 
drzwi Chrystusowi!”

W tym samym czasie, po drugiej stronie świata, zdarzy-
ło się coś niezwykłego, nadzwyczajnego. W San Jose, 
w Kostaryce, pewna młoda kobieta chorowała na tętniaka 
mózgu. W dniu beatyfikacji, 1 maja 2011 r. gorliwie modliła 
się i przyzywała wstawiennictwo Karola Wojtyły. Kiedy 
obudziła się następnego dnia, czuła się dobrze. Zrozumiała, 
że została całkowicie uzdrowiona, co potwierdzili lekarze. 
To był cud. Został on wybrany pośród innych, by ogłosić 
świętość Jana Pawła II. 

I oto nadchodzi wielka chwila. Imię Karola Wojtyły 
zostanie zapisane 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego w kanonie świętych i będzie 
odbierał cześć w Kościele powszechnym.

Jeden papież Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym, 
a teraz drugi papież Franciszek przystąpi do jego kanoniza-
cji. Równocześnie kanonizowany będzie Jan XXIII, którego 
sam Wojtyła ogłosił błogosławionym. Nastąpił splot dwóch 
historii i pontyfikatów – łącząc Papieża inicjatora (dający 
początek) Soboru Watykańskiego II z Papieżem, który był 
jego wiernym interpretatorem (tłumaczem) i wykonawcą 
– to może umocnić i opromienić ciągłością wydarzenia 
kościelne ostatnich czasów, zbyt często narażonych na 
kryzys. 

Dziś Polska oczekuje na kanonizację bł. Jana Pawła II. 
Ks. kard. Dziwisz osobiście przygotowuje ten dzień 
w Krakowie i w Kościele Powszechnym. Wyjątkowym 
wyróżnikiem Jana Pawła II była modlitwa, traktowanie 
drugiego człowieka i prowadzenie umartwionego życia. 
To wszystko składało się na jego niezwykłą łączność 
z Bogiem. Ludzie, którzy przychodzili na mszę św. w jego 
prywatnej kaplicy, także w Krakowie, mówili potem, że on 
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Pokuta i nawrócenie – to główne treści liturgicznego okresu Wielkiego Postu, który będziemy niedługo 
przeżywać. Jest on okazją do refleksji nad własnym życiem, człowieczeństwem, naszą relacją z Panem Bogiem 
i drugim człowiekiem. Rozważając cierpienia Zbawiciela, czujemy żal, skruchę, pragnienie powstania z naszych 
upadków. Pomocą w tym jest oprócz sakramentu pokuty – post i jałmużna. 

– Nie wiem dla kogo te pieniądze ściubi? Od kiedy zmarł 
Darek, oboje z Wacławem zarabiają tyle na siebie, mogliby 
pozwolić sobie na trochę więcej luksusu. Rozumiem ich 
smutek, ale nie mogą Darka opłakiwać wiecznie. A pieniędzy 
do grobu ze sobą nie zabiorą(…). 

Na drugi dzień Danuta wracała do domu w skow-
ronkach. Udało jej się kupić sukienkę, o jakiej od dawna 
marzyła. Kosztowała majątek. Wbiegła na trzecie piętro, 
aby pochwalić się Janinie. 

– Zaraz, tylko umyję ręce… 
Danuta weszła do pokoju, a obok zdjęcia Darka zauwa-

żyła zupełnie nowe, nieznane zdjęcie chłopca na tle błękit-
nego, afrykańskiego nieba. 

– To jest nasz Eryk – Janina pojawiła się za plecami 
Danuty jak anioł. 

– Nasz drugi syn – uśmiechnęła się ciepło. Adoptowa-
liśmy go jak nasz Daruś umarł. Mieszka w Rwandzie. Jest 
bardzo biedny, tam wiele dzieci umiera z głodu. Nie wszyst-
kie mają co jeść, nie wszystkie chodzą do szkoły. Pomagamy 
rodzinie Eryka, wysyłamy siostrom zakonnym pieniądze 
na ubrania dla niego, na jedzenie i książki. Nam niewiele 
potrzeba, a tam przyda się każdy grosz. Może w tym roku 
jego młodszy brat i siostra też dzięki nam pójdą do szkoły. 
To wręcz ratuje im życie. 

Danuta otworzyła ze zdumieniem usta. 
– A ja myślałam, że z ciebie jest zwykła skąpidusza – 

wyjąkała cicho, patrząc jeszcze raz na zdjęcie chłopca. Coś 
się w jej sercu poruszyło, otworzyło. Zapulsowało jakimś 
innym, żywym blaskiem. I nagle ta sukienka, którą tak 
bardzo chciała się przed Janiną pochwalić, która wisiała 
na poręczy krzesła, czekając na zachwyt koleżanki, stała 
się dla niej jakoś mniej ważna… 

       
  Irena

Co z tym piątkiem?

O poście pisał już p. Józef (nr 193) i p. Ala (nr 204) 
„Anioła Kończyckiego”. Tyle słyszy się na ten temat 
w kościołach, jednak szczególnie młodzi ludzie, i nie tylko, 
mają z postami problemy, dopytując się o jego sens. 

Zatem – Co z tym piątkiem?
W piątek właśnie w samo południe, mrok ogarnął całą 

ziemię aż do godziny trzeciej. O godzinie trzeciej Jezus 
zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi lema sabachtha-
ni…” i oddał ducha. Bóg umarł, świat zapłakał… Godzina 
miłosierdzia i zbawienia… W japońskich zegarkach włącza 
się alarm, przypominający o tym wydarzeniu. A my Polacy, 
nie słyszymy tego alarmu? 

Zastanawiamy się nad sensem postu i słyszy się takie 
pytania: Czy Bogu rzeczywiście potrzebny jest post? W piątki 
organizuje się dyskoteki… 

Panu Bogu nie jest potrzebny post – mówi pewien ojciec 
duchowny. Natomiast jest on potrzebny człowiekowi, który 
z wiarą i świadomie podejmuje się tego duchowego ćwicze-
nia. Post nie jest sam w sobie celem. Jest on wypróbowanym 
środkiem duchowej ascezy i wraz z modlitwą i jałmużną 
może nas nauczyć właściwej postawy wobec Boga i ludzi. 
Post jest drogą do powolnej i owocnej przemiany życia. 
Jeżeli właściwie pościmy np. w piątki – to nie wyszukujemy 
smakowitych bezmięsnych potraw, ale jemy mniej, taniej, 
skromniej, aby zaoszczędzić na budżecie domowym. W ten 
sposób osiągniemy wewnętrzny postęp, co może nas czynić 
bardziej życzliwymi dla drugich, miłosierniejszymi w skła-
daniu jałmużny. A jest wiele potrzebujących. 

Co o poście mówi matka bł. ks. Jerzego Popiełuszki? 
„Trzy razy w tygodniu: w środy, piątki i soboty gotowałam 
rodzinie postne posiłki, ucząc w ten sposób dzieci wyrze-
czenia i postu. Sama też dawałam im czytelny przykład, nie 
jedząc w te dni pokarmów mięsnych.

– Człowiek od dziecka musi wiedzieć, że w życiu potrzeb-
ne są wyrzeczenia, że nie wszystko jest tak, jak chcesz…”

Uczmy się dzielić i dawać jałmużnę z serca, bez szem-
rania. Niech to będzie nasze wielkopostne postanowienie. 
Zaś wyjątki z artykułu „Skąpidusza” K. Sztramskiej pomogą 
nam w wypełnianiu, przemyśleniu i rozważaniu sensu 
postu i jałmużny w naszym życiu? 

Skąpidusza
Danuta mówi do męża: Ja tej Janiny nie rozumiem! 

Spotkałam ją w sklepie i wyobraź sobie, że ona zanim coś 
włoży do koszyka, zastanawia się pół godziny. To największa 
skąpidusza, jaką znam. Wszystko przelicza, kalkuluje, oglą-
da kilka razy, a i tak kupuje tyle, co kot napłakał(…). Mąż 
powiedział, że jest bardzo oszczędna, patrząc krytycznym 
okiem na górę jedzenia leżącą na stole. Znów za kilka dni 
połowa z tego pójdzie na śmietnik. 
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Modlitwa Ewangelią
I niedziela marca, 02.03.2014,  
Ewangelia z dnia: Mt 6,24-34
(skrót Mt 6, 24-34 oznacza Ewangelia wg św. Mateusza, 
rozdział 6, wersety 24-34)

O co proszę? O dar bezgranicznej ufności Ojcu w każdej 
sytuacji.

• Jezus cierpliwie katechizuje tłumy. Wmieszam się 
w tłum zgromadzony na górze, aby razem z nim 
poddać się nauce Nauczyciela. Poproszę Go o dar 
pokory i uległości wobec Jego słowa.

• W pierwszych słowach chce oczyścić moje serce 
od dwuznacznych wyborów, które mogłyby mnie 
zamykać na słuchanie Boga. Będę prosił gorąco, aby 
uwolnił moje serce od przywiązań, które oddalają od 
Jego Słowa.

• Jak refren wraca naleganie Jezusa: „Nie troszczcie 
się zbytnio…” Kluczowe jest w nim słowo „zbytnio”. 
Chodzi o zatroskanie, w którym zachowuję się, jakby 
wszystko zależało ode mnie. Chodzi także o zbytnie 
martwienie się o to, co nie jest najważniejsze. Jezus 
przytacza przykłady.

• „Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało 
więcej niż odzienie?” Co mogę powiedzieć o mojej 
relacji do rzeczy materialnych? Czy lęk o byt mate-
rialny, gonitwa za posiadaniem, nie zamykają mnie 
na Boga, na drugiego człowieka?

• Mam przypatrzeć się ptakom i liliom. Stworzenie 
przypomina mi, że wszystko wyszło z ręki Boga i jest 
w Jego rękach, dlatego pozostaje wolne i piękne. 
Kiedy żyję w Jego rękach, pozostaję wewnętrznie 
wolny i piękny. 

• Jezus zapewnia mnie, że Ojciec wie o wszystkim, 
czego potrzebuję. Czy potrafię oddać Mu swoje troski 
z przekonaniem, że On się nimi zajmie? Powiem Ojcu 
o swoich niepokojach, które obecnie zajmują moje 
serce.

• Cała katecheza Jezusa zmierza do wyzwania: „Staraj-
cie się najpierw o królestwo Boga”. Czy daję pierw-
szeństwo Bogu? Przywołam sprawy, rzeczy, osoby, 
do których najbardziej lgnie moje serce. Jakie miejsce 
pośród nich zajmuje Bóg? Zachowam w sercu Słowo 
Jezusa i będę powtarzał je w ciągu dnia: „Nie troszcz 
się zbytnio”.

dziela marca, 09.03.2014,  
Ewangelia z dni
O co proszę? O hojne otwarcie się na Ducha modlitwy 
i pokuty.

•  „ Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”. Będę prosił 
Go, aby w czasie Wielkiego Postu często „wyprowa-
dzał” mnie na pustynię modlitwy i wewnętrznej walki 
z moimi skłonnościami do złego.

• Będę kontemplował Jezusa, który w upale dnia 
i w zimnie nocy, sam jeden, przebywa na rozległej 
pustyni. Cierpi głód. Spróbuję towarzyszyć Jezusowi, 
być blisko Niego, przyglądać się Mu, rozmawiać z Nim 
i pytać, dlaczego to czyni?

• „Wtedy przystąpił kusiciel.” Ta wiadomość powinna 
uczyć mnie pokory u progu Wielkiego Postu. Diabeł 
chce zniszczyć moje dobre postanowienia. Kusi mnie 
zniechęceniem, ilekroć staję do modlitwy i podejmuję 
post.

• Zauważę jaki czas wybiera diabeł na kuszenie Jezusa. 
Usiłuje się wśliznąć i wykorzystać moment, gdy Jezus 
jest wyczerpany fizycznie i cierpi głód. Poproszę gorą-
co Jezusa, aby umacniał mnie szczególnie w chwilach, 
gdy będzie ogarniać mnie duchowe lenistwo.

• Zwrócę uwagę na trzy pokusy, którymi diabeł nama-
wia Jezusa do niewierności. Co mogę powiedzieć 
o doświadczeniu tych pokus w moim życiu? Której 
z nich najczęściej ulegam?

• Jezus pokazuje mi, jak należy walczyć z diabłem 
i demaskować jego przebiegłość. Zdecydowanie 
odrzuca pokusy złego, nie daje się wciągnąć w dialog 
i długie rozważania. Skupia się na Słowie Bożym. Są 
to owoce Jego rozmodlenia i umartwienia.

• Przypomnę sobie te momenty, w których doświad-
czyłem ogromnej mocy modlitwy i jej zwycięstwa 
w chwili pokusy. W modlitwie końcowej zaproszę Go 
na nowo do mojego życia. Odmówię hymn do Ducha 
Świętego.

III niedziela marca, 16.03.2014, 
 Ewangelia z dnia: Mt 17, 1-9

O co proszę? O dogłębne przeżywanie bliskości Jezusa.
• Wyobrażę sobie Jezusa i apostołów, którzy zmęczeni 

wędrówką, powoli wchodzą na wysoką górę. Będę 
szedł obok nich, patrząc na ich zmęczenie i przysłu-
chując się ich rozmowom.

• W Biblii góra jest symbolem miejsca spotkania 
z Bogiem. Czy mam taką „górę” w moim codziennym 
życiu – ulubione miejsce spotkań z Bogiem? Jakie to 
miejsce? Udawanie się na modlitwę zawsze wymaga 
wysiłku oderwania się od zajęć, walki z wewnętrzny-
mi rozproszeniami i troski o wyciszenie. Czy podej-
muję ten wysiłek?

• Jezus wziął uczniów na górę „ po sześciu dniach” od 
chwili, gdy zapowiedział im, że będzie cierpiał i będzie 
zabity. W ich sercu panuje smutek, przygnębienie 
i niepewność.

• Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, kiedy 
dowiedziałem się o czymś bardzo bolesnym i popa-
dłem w przygnębienie i smutek. Czy potrafiłem 
rozmawiać z Bogiem o moich bolesnych uczuciach? 
Czy pamiętam modlitwę, która w czasie wielkiego 
smutku i przygnębienia wprowadziła w moje serce 
pokój i ukojenie?

• Będę adorował Jezusa, który przemieniony, cały 
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• W końcowej rozmowie będę usilnie prosił Jezusa, 
aby uwolnił mnie od nieuporządkowanych pragnień, 
które osłabiają lub niszczą moje życie duchowe. 
W sercu będę nosił modlitwę: „Ciebie pragnie dusza 
moja”! 

V niedziela marca, 30.03.2014,  
Ewangelia z dnia: J 9, 1-41

O co proszę? O uwolnienie z duchowej ślepoty.
• Będę patrzył na niewidomego, który od urodzenia 

żyje w ciemnościach. Przypomnę sobie osoby ciężko 
chore, cierpiące od wielu lat. Zawierzę je Jezusowi. 
Może i ja przeżywam jakieś trudne doświadczenie? 
Powiem o tym Jezusowi.

• Zobaczę, jak Jezus przechodzi obok niewidomego, 
zatrzymuje się i uzdrawia jego oczy. Wyobrażę sobie 
szczęście tego człowieka w momencie, kiedy obmył 
swoje oczy i po raz pierwszy zobaczył otaczający go 
świat.

• Co najbardziej zamyka mnie na radość i pokój życia? 
Powiem o tym Jezusowi. Gorąco poproszę Go, aby 
mnie obmył i uwolnił od tego, co wprowadza najwię-
cej ciemności w moje serce.

• Rodzice niewidomego boją się świadczyć o Jezusie. 
Uzdrowiony natomiast odważnie głosi prawdę, nawet 
za cenę odrzucenia i potępienia przez faryzeuszów. 
Co mogę powiedzieć o moim publicznym opowiada-
niu się za Jezusem?

• Będę obserwował postawę faryzeuszów, którzy 
nie potrafią przyjąć prawdy o Jezusie, Synu Bożym. 
Przeszkadza im w tym ich własna „wiedza” o Bogu. 
Mają ustalone schematy i wyobrażenia, których nie 
potrafią zmienić.

• Czy pozwalam Bogu, aby objawiał mi się w codzien-
ności tak, jak On sam tego chce? Czy jestem otwarty 
na wydarzenia życia, poprzez które Bóg objawia mi 
się ciągle na nowo?

• „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas 
pouczać?” Czy wierzę w to, że Bóg może przema-
wiać do mnie przez ludzi zwyczajnych i prostych? 
Jak przyjmuję pouczenia ludzi słabszych i mniej 
znaczących ode mnie?

• W modlitwie końcowej wyznam Jezusowi moją wiarę. 
Razem z uzdrowionym ślepcem oddam pokłon Jezu-
sowi: „Ty jesteś moim jedynym Zbawicielem”.

na podstawie książki „Modlitwa Ewangelią  
na każdy dzień” Krzysztofa Wonsa SDS,  

Alina

piękny, staje przed apostołami. Olśnieni cudownym 
wizerunkiem Jezusa, zwierzają się ze swego szczęścia: 
„Panie, dobrze, że tu jesteśmy”.

• Przypomnę sobie moje najgłębiej przeżyte modli-
twy, gdy doświadczyłem szczególnej bliskości Boga 
i zachwytu nad Jego pięknem. W jakich okoliczno-
ściach to się wydarzyło?

• „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodoba-
nie, Jego słuchajcie”. Ojciec zaprasza mnie do częstego 
przebywania na modlitwie z umiłowanym Jezusem. 
Poproszę Ojca, aby pomógł mi trwać w modlitwie 
serca: „Ty jesteś mój Jezus umiłowany”!

IV niedziela marca, 23.03.2014,  
Ewangelia z dnia: J 4, 5-42

O co proszę? O szczerość i otwartość w spotkaniach 
z Jezusem.

• Spojrzę na Jezusa wędrującego w upale drogami 
Samarii. Będę patrzył jak zmęczony i spragniony 
zatrzymuje się i siada przy studni. Tam spotyka 
kobietę.

• Uświadomię sobie, że Jezus pragnie spotykać się ze 
mną podczas zwyczajnych wydarzeń dnia – również 
tam, gdzie wypełniam codzienne obowiązki. Czy 
praca, którą wykonuję na co dzień zbliża mnie do 
Jezusa, czy raczej oddala od Niego?

• Kobieta jest zaskoczona, że Jezus szuka z nią kontak-
tu. Zgodnie z panującymi zasadami nie powinien 
z nią rozmawiać. Co więcej Jezus wie, że rozmawia 
z rozwódką. Jezus pragnie spotykać się z każdym 
człowiekiem.

• Pomyślę o tych, których najtrudniej jest mi zaakcep-
tować i przyjąć. Uświadomię sobie, że Jezus spotyka 
się z tymi osobami z taką samą serdecznością, z jaką 
odnosi się do mnie. Usiądę przy studni i będę się 
przysłuchiwał rozmowie Jezusa z kobietą. Odsła-
nia On prawdę o jej grzesznym życiu. Jego sposób 
rozmawiania z kobietą sprawia, że potrafi być szczera 
i otwarta.

• Co mogę powiedzieć o moich rozmowach z Jezusem? 
Czy potrafię odsłaniać przed Nim najgłębsze stany 
mojego życia duchowego, emocjonalnego i moral-
nego?

• Jezus w rozmowie z kobietą kilkakrotnie nawiązuje do 
pragnień. Zaprasza ją, aby prosiła o głębsze pragnienia 
dla swojego życia. Czy jest we mnie pragnienie głębo-
kiego życia z Jezusem? O jakie pragnienia chciałbym 
prosić Jezusa najbardziej?
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Modlitwa Ewangelią
I niedziela marca, 02.03.2014,  
Ewangelia z dnia: Mt 6,24-34
(skrót Mt 6, 24-34 oznacza Ewangelia wg św. Mateusza, 
rozdział 6, wersety 24-34)

O co proszę? O dar bezgranicznej ufności Ojcu w każdej 
sytuacji.

• Jezus cierpliwie katechizuje tłumy. Wmieszam się 
w tłum zgromadzony na górze, aby razem z nim 
poddać się nauce Nauczyciela. Poproszę Go o dar 
pokory i uległości wobec Jego słowa.

• W pierwszych słowach chce oczyścić moje serce 
od dwuznacznych wyborów, które mogłyby mnie 
zamykać na słuchanie Boga. Będę prosił gorąco, aby 
uwolnił moje serce od przywiązań, które oddalają od 
Jego Słowa.

• Jak refren wraca naleganie Jezusa: „Nie troszczcie 
się zbytnio…” Kluczowe jest w nim słowo „zbytnio”. 
Chodzi o zatroskanie, w którym zachowuję się, jakby 
wszystko zależało ode mnie. Chodzi także o zbytnie 
martwienie się o to, co nie jest najważniejsze. Jezus 
przytacza przykłady.

• „Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało 
więcej niż odzienie?” Co mogę powiedzieć o mojej 
relacji do rzeczy materialnych? Czy lęk o byt mate-
rialny, gonitwa za posiadaniem, nie zamykają mnie 
na Boga, na drugiego człowieka?

• Mam przypatrzeć się ptakom i liliom. Stworzenie 
przypomina mi, że wszystko wyszło z ręki Boga i jest 
w Jego rękach, dlatego pozostaje wolne i piękne. 
Kiedy żyję w Jego rękach, pozostaję wewnętrznie 
wolny i piękny. 

• Jezus zapewnia mnie, że Ojciec wie o wszystkim, 
czego potrzebuję. Czy potrafię oddać Mu swoje troski 
z przekonaniem, że On się nimi zajmie? Powiem Ojcu 
o swoich niepokojach, które obecnie zajmują moje 
serce.

• Cała katecheza Jezusa zmierza do wyzwania: „Staraj-
cie się najpierw o królestwo Boga”. Czy daję pierw-
szeństwo Bogu? Przywołam sprawy, rzeczy, osoby, 
do których najbardziej lgnie moje serce. Jakie miejsce 
pośród nich zajmuje Bóg? Zachowam w sercu Słowo 
Jezusa i będę powtarzał je w ciągu dnia: „Nie troszcz 
się zbytnio”.

dziela marca, 09.03.2014,  
Ewangelia z dni
O co proszę? O hojne otwarcie się na Ducha modlitwy 
i pokuty.

•  „ Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”. Będę prosił 
Go, aby w czasie Wielkiego Postu często „wyprowa-
dzał” mnie na pustynię modlitwy i wewnętrznej walki 
z moimi skłonnościami do złego.

• Będę kontemplował Jezusa, który w upale dnia 
i w zimnie nocy, sam jeden, przebywa na rozległej 
pustyni. Cierpi głód. Spróbuję towarzyszyć Jezusowi, 
być blisko Niego, przyglądać się Mu, rozmawiać z Nim 
i pytać, dlaczego to czyni?

• „Wtedy przystąpił kusiciel.” Ta wiadomość powinna 
uczyć mnie pokory u progu Wielkiego Postu. Diabeł 
chce zniszczyć moje dobre postanowienia. Kusi mnie 
zniechęceniem, ilekroć staję do modlitwy i podejmuję 
post.

• Zauważę jaki czas wybiera diabeł na kuszenie Jezusa. 
Usiłuje się wśliznąć i wykorzystać moment, gdy Jezus 
jest wyczerpany fizycznie i cierpi głód. Poproszę gorą-
co Jezusa, aby umacniał mnie szczególnie w chwilach, 
gdy będzie ogarniać mnie duchowe lenistwo.

• Zwrócę uwagę na trzy pokusy, którymi diabeł nama-
wia Jezusa do niewierności. Co mogę powiedzieć 
o doświadczeniu tych pokus w moim życiu? Której 
z nich najczęściej ulegam?

• Jezus pokazuje mi, jak należy walczyć z diabłem 
i demaskować jego przebiegłość. Zdecydowanie 
odrzuca pokusy złego, nie daje się wciągnąć w dialog 
i długie rozważania. Skupia się na Słowie Bożym. Są 
to owoce Jego rozmodlenia i umartwienia.

• Przypomnę sobie te momenty, w których doświad-
czyłem ogromnej mocy modlitwy i jej zwycięstwa 
w chwili pokusy. W modlitwie końcowej zaproszę Go 
na nowo do mojego życia. Odmówię hymn do Ducha 
Świętego.

III niedziela marca, 16.03.2014, 
 Ewangelia z dnia: Mt 17, 1-9

O co proszę? O dogłębne przeżywanie bliskości Jezusa.
• Wyobrażę sobie Jezusa i apostołów, którzy zmęczeni 

wędrówką, powoli wchodzą na wysoką górę. Będę 
szedł obok nich, patrząc na ich zmęczenie i przysłu-
chując się ich rozmowom.

• W Biblii góra jest symbolem miejsca spotkania 
z Bogiem. Czy mam taką „górę” w moim codziennym 
życiu – ulubione miejsce spotkań z Bogiem? Jakie to 
miejsce? Udawanie się na modlitwę zawsze wymaga 
wysiłku oderwania się od zajęć, walki z wewnętrzny-
mi rozproszeniami i troski o wyciszenie. Czy podej-
muję ten wysiłek?

• Jezus wziął uczniów na górę „ po sześciu dniach” od 
chwili, gdy zapowiedział im, że będzie cierpiał i będzie 
zabity. W ich sercu panuje smutek, przygnębienie 
i niepewność.

• Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, kiedy 
dowiedziałem się o czymś bardzo bolesnym i popa-
dłem w przygnębienie i smutek. Czy potrafiłem 
rozmawiać z Bogiem o moich bolesnych uczuciach? 
Czy pamiętam modlitwę, która w czasie wielkiego 
smutku i przygnębienia wprowadziła w moje serce 
pokój i ukojenie?

• Będę adorował Jezusa, który przemieniony, cały 
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Wiadomości z przedszkola

Kolejne tygodnie wspólnej pracy i zabawy 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. 20 stycznia w pięknych 
strojach przy dźwiękach kolędy weszły do sali gimnastycz-
nej zapełnionej przez swoich najbliższych, gdzie wystawiły 
Jasełka, w których każdy miał swoją rolę. Następnie dzieci 
wraz z Dziadkami przystąpiły do wspólnej zabawy, gdyż 
tego samego dnia odbył się Bal Przebierańców dla dzieci. 
Przy dźwiękach ulubionych piosenek przedszkolaki wyru-
szyły w zaczarowaną podróż pełną tańców i zabaw. 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 przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka oraz Baliku 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 
wszystkim Babciom i Dziadkom za datki złożone na rzecz 
naszego przedszkola. Za zebrane pieniążki zostaną zaku-
pione przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych.

W połowie stycznia w przedszkolu odbyła się także 
wizyta duszpasterska. Ks. Michał Bogacz modlił się wraz 
ze wszystkimi dziećmi i paniami o Boże błogosławieństwo 

na każdy dzień posługi, pracy i zabawy. Po modlitwie 
wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Była miła, radosna i serdecz-
na atmosfera. Na zakończenie  przedszkolaki otrzymały 
pamiątki z wizyty duszpasterskiej w postaci obrazków 
dla dzieci.

Dyrekcja oraz Rada Rodziców przedszkola dziękuje 
wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji balu karna-
wałowego, a w szczególności: Paniom pomagającym 
w kuchni, wspaniałym kelnerom za nieocenioną pomoc, 
wszystkim rodzicom zaangażowanym w strojenie i sprzą-
tanie sali oraz mamusiom za upieczenie ciast. Dochód 
z balu zostanie przeznaczony na zakup sprzętów do 
ogródka przedszkolnego.

Przypominamy, że 1 marca rozpoczynają się zapisy na 
rok szkolny 2014/2015. Zapisów można  dokonać w przed-
szkolu codziennie od 1.03.2014 r. do 31.03.2014 r. 
w godzinach pracy przedszkola (7:00-16:00). O przyjęciu 
dziecka do przedszkola decyduje data wpłynięcia karty 
zapisowej. Do przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci 
w wieku od 2,5 do 5 lat. Z uwagi na obniżony wiek szkol-
ny szczególnie zachęcamy rodziców dzieci młodszych do 
posłania maluszka do przedszkola. Wymagane dokumenty 
związane z zapisem dziecka do przedszkola są dostępne 
w przedszkolu lub na naszej stronie: www.przedszkole-
konczyce.pl.

Kamila

ZAPROSZENIE

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 15.03.2014 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 
Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl
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NABOŻEŃSTWO  CZTERDZIESTOGODZINNE

WTOREK  04.03.2014
  8.00 – 8.30 Redakcja ,, Anioła Kończyckiego ”              
  8.30 – 9.00 Róża I 
  9.00 – 9.30 Róża II 
  9.30 – 10.00 Róża III  
10.00 – 10.30 Róża IV 
10.30 – 11.00 Róża V  
11.00 – 11.30 Róża VI 
11.30 – 12.00 Róża VII  
12.00 – 12.30 Róża VIII 
12.30 – 13.00 Rudnik - Centrum 
13.00 – 13.30 Róża IX
13.30 – 14.00 Dzieci Szkoły Podstawowej kl. I - III
14.00 – 14.30 Dzieci Szkoły Podstawowej kl. IV - VI
14.30 – 15.00 Młodzież Gimnazjum kl. I - II
15.00 – 16.00 Godzina Miłosierdzia Bożego 

 Czciciele Miłosierdzia Bożego, 
 Kandydaci do Bierzmowania

16.00 – 16.30 Parafialna Rada Duszpasterska,  
16.30   Parafianie,  którzy nie byli  

 w  wyznaczonych godzinach 
 Zakończenie Adoracji

17.00  Msza św.

NIEDZIELA  02.03.2014
12.00 – 12.30    Parafianie będący na Mszy św.  

 o godz. 11.00
12.30 – 13.00    Czciciele Różańca św.
13.00 – 13.30     Czciciele Adoracji Nocnej  

 w Rodzinach
13.30 – 14.00     Rudnik -  Beresteczko
14.00 – 14.30     Rudnik -  Porzędź
14.30 – 15.00     Prawa Strona Piotrówki
15.00  - 16.00    Godzina Miłosierdzia Bożego
  Czciciele Miłosierdzia Bożego,   

 dzieci kl. II przygotowujące się do  
 I Komunii św. wraz z rodzicami,  
 dzieci Szkoły Podstawowej,   
 młodzież

16.00 – 16.30 Lewa Strona Piotrówki
16.30  Zakończenie Adoracji
17.00  Msza św.

PONIEDZIAŁEK  03.03.2014
  8.00 – 8.30 Osiedle ,, Karolinka ”
  8.30 – 9.00 Wygoda
  9.00 – 9.30 Podkaczok   -  Stawiska
  9.30 – 10.00 Holica
10.00 – 10.30 Sośnie
10.30 – 11.00 Statek
11.00 – 11.30 Świerczyniec
11.30 – 12.00 Pudłowiec - Dół
12.00 – 12.30 Babilon
12.30 – 13.00 Odnóżka
13.00 – 13.30 Łubowiec I
13.30 – 14.00 Łubowiec II
14.00 – 14.30 Dzieci Szkoły Podstawowej kl. I - III
14.30 – 15.00 Dzieci Szkoły Podstawowej kl. IV - VI
15.00 – 16.00 Godzina Miłosierdzia Bożego 

 Czciciele Miłosierdzia Bożego, 
 Kandydaci do Bierzmowania

16.00 – 16.30 Młodzież Gimnazjum kl. I – II, 
 Młodzież Oazowa 

16.30  Apostolstwo Dobrej Śmierci 
 Zakończenie Adoracji

17.00  Msza św.

NABOŻEŃSTWO   
CZTERDZIESTOGODZINNE
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WIADOMOŚCI Z PRZEDSZKOLA

Wiadomości z przedszkola

Kolejne tygodnie wspólnej pracy i zabawy 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. 20 stycznia w pięknych 
strojach przy dźwiękach kolędy weszły do sali gimnastycz-
nej zapełnionej przez swoich najbliższych, gdzie wystawiły 
Jasełka, w których każdy miał swoją rolę. Następnie dzieci 
wraz z Dziadkami przystąpiły do wspólnej zabawy, gdyż 
tego samego dnia odbył się Bal Przebierańców dla dzieci. 
Przy dźwiękach ulubionych piosenek przedszkolaki wyru-
szyły w zaczarowaną podróż pełną tańców i zabaw. 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 przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka oraz Baliku 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 
wszystkim Babciom i Dziadkom za datki złożone na rzecz 
naszego przedszkola. Za zebrane pieniążki zostaną zaku-
pione przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych.

W połowie stycznia w przedszkolu odbyła się także 
wizyta duszpasterska. Ks. Michał Bogacz modlił się wraz 
ze wszystkimi dziećmi i paniami o Boże błogosławieństwo 

na każdy dzień posługi, pracy i zabawy. Po modlitwie 
wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Była miła, radosna i serdecz-
na atmosfera. Na zakończenie  przedszkolaki otrzymały 
pamiątki z wizyty duszpasterskiej w postaci obrazków 
dla dzieci.

Dyrekcja oraz Rada Rodziców przedszkola dziękuje 
wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji balu karna-
wałowego, a w szczególności: Paniom pomagającym 
w kuchni, wspaniałym kelnerom za nieocenioną pomoc, 
wszystkim rodzicom zaangażowanym w strojenie i sprzą-
tanie sali oraz mamusiom za upieczenie ciast. Dochód 
z balu zostanie przeznaczony na zakup sprzętów do 
ogródka przedszkolnego.

Przypominamy, że 1 marca rozpoczynają się zapisy na 
rok szkolny 2014/2015. Zapisów można  dokonać w przed-
szkolu codziennie od 1.03.2014 r. do 31.03.2014 r. 
w godzinach pracy przedszkola (7:00-16:00). O przyjęciu 
dziecka do przedszkola decyduje data wpłynięcia karty 
zapisowej. Do przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci 
w wieku od 2,5 do 5 lat. Z uwagi na obniżony wiek szkol-
ny szczególnie zachęcamy rodziców dzieci młodszych do 
posłania maluszka do przedszkola. Wymagane dokumenty 
związane z zapisem dziecka do przedszkola są dostępne 
w przedszkolu lub na naszej stronie: www.przedszkole-
konczyce.pl.

Kamila

ZAPROSZENIE

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  
odbędzie się 15.03.2014 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 
Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  
19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl
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WZRASTALIŚMY DUCHOWO… PIELGRZYMUJĄC BOŻYM SZLAKIEM

U tronu Maryi Różańcowej  
- Łaski Pełnej

Kierowaliśmy się w stronę Pompejów, przed nami 
ukazała się cudna dla oczu kraina geograficzna Kampania, 
określana spichlerzem Italii. Przepiękna Zatoka Neapoli-
tańska, wspaniałe góry, groźny wulkan Wezuwiusz i miasta 
… prawie wszystkie  naznaczone  śladami świętych. U stóp 
Wezuwiusza rozciąga się miasto - sanktuarium Pompeje. 
Sercem  miasta jest ogromna bazylika Matki Bożej Królo-
wej Różańca Świętego, powstanie której zawdzięcza 
się Bartolemu Longo. Wielki Apostoł Różańca Świętego 
wyniesiony został na ołtarze w 1980 roku przez papieża 
Jana Pawła II i wprowadzony w poczet błogosławionych, 
wyraźnie prowadzony  przez Ducha Świętego. Dzięki  
„erupcji” modlitewnej i twórczej tego wielkiego Apostoła  
z 300 mieszkańców wyrosły nowe 30 - tysięczne Pompeje 
z pełną infrastrukturą gospodarczą, społeczną, kulturową, 
a nade wszystko duchową. Dziś mówi się, że to miasto 
zmartwychwstania i życia To światowe źródło wszel-
kich łask Boga, przez wstawiennictwo Różańcowej 
Dziewicy Maryi. 

Różańcowa Dziewica Maryja
Różaniec jest potężną bronią przeciwko piekłu, ma 

moc zwalczyć zło, zniszczyć grzech, pokonać herezję. 
To obietnice Matki Najświętszej dla czcicieli Różańca 
Świętego.  

Rozmodleni, szczęśliwi, z różańcem w ręku,  bukie-
tem róż, pełni ufności do Jej Syna,  stanęliśmy tuż przed 
ołtarzem, stanęliśmy  u tronu Maryi, gdzie nad taberna-
kulum znajduje się najcenniejszy klejnot - święty obraz 
Matki Boskiej Różańcowej  w Pompejańskim wizerunku. 
Wpatrzeni w Różańcową Dziewicę, Jej Dzieciątko Jezus 
i spływające z  ich rąk różańce…  w geście daru dla św. 
Dominika i św. Katarzyny z  Sieny, odczytywaliśmy ważne 
przesłanie, płynące z  tego  malarskiego  zapisu.  Dzie-
ciątko  Jezus i Maryja wskazują  różańcem na potężnych 
orędowników nieba - św. Dominika i św. Katarzynę ze 
Sieny. Trudno  nie wspomnieć w tym miejscu o kolejnej 
obietnicy Matki Najświętszej, danej św. Dominikowi i bł. 
Alanowi dla czcicieli Różańca Świętego: 

Wszystkim orędownikom Różańca obiecuję, za spra-
wą mojego Bożego Syna, wstawiennictwo mieszkańców 
nieba przez całe życie i w godzinie śmierci.  Ta cudowna 
obietnica, która we współczesnym świecie, świecie rażo-
nym złem,  umożliwia  zachowanie praw Bożych i  życie 
tajemnicą Bożej Obecności, w towarzystwie świętych. 
Nasilenia zła…swoboda moralna, stawianie się ponad 
Stwórcę, osiąga, można powiedzieć, apogeum grzechów 
sodomskich. Wiele osób zatraca sens gorliwości  we 
wierze. Ten chaos dotykał również św. Dominika w czasie 
jego  duszpasterskiej pracy misyjnej. Warto zatem przy-
wołać tutaj  postać-  pierwszego  Apostola Różańca, który 
krzewiąc modlitwę  różańcową, zniszczył demoniczne siły 
zalewające całą południową Francję.

Sukces Dominika  
- pierwszy cud różańcowy

Dominik żył na przełomie XII/XIII w. Kiedy miał 25 lat, 
został kapłanem i od razu mianowano go kanonikiem 
katedry w Osmie. Żył w czasach, kiedy  tereny południo-
wej Francji  opanowali albigensi. Herezja albigensów 
była z ludzkiego osądu nie do pokonania.. Bezskutecznie 
walczyli z nią cystersi;  bezowocna okazała się zwołana 
przeciw nim krucjata, jak i misja papieskich  legatów 
i kaznodziejów, do których dołączył  Dominik. 

Wieloletni trud  wydawał się bezcelowy. Mimo przy-
kładnego umartwiania i kazań, których nikt nie słuchał, 
Dominik nie widział sensu  dalszego  apostołowania. 
W  dramatycznej sytuacji  zwrócił się całym sobą ku 
Najświętszej Maryi Pannie. Oddając się głębokiej poku-
cie, mającej przebłagać  gniew Boga, wyczerpany, popadł 
w głęboki sen. Wówczas ukazała mu się Najświętsza 
Maryja Panna w towarzystwie trzech aniołów. - Czy wiesz, 
Dominiku, jakiej broni pragnie Trójca Święta dla zrefor-
mowania świata? - Chcę abyś wiedział, że w tego rodzaju 
walce taranem pozostaje zawsze „Psałterz Anielski”. Jeżeli 
chcesz zdobyć zatwardziałe dusze i pozyskać je dla Boga, 
głoś mój „Psałterz”. Odtąd Dominik  swoje kazania całko-
wicie poświęcił wyjaśnianiu poszczególnych prawd wiary, 
ujętych w formie tajemnic różańcowych oraz sposobu 
modlitwy różańcowej. W krótkim czasie nawrócił całą 
południową Francję; po albigensach nie pozostał ślad.. 
Pociągnęło ich piękno wiary chrześcijańskiej, ukazanej 
oczami Matki Najświętszej.  

Sukces Dominika uważa się za pierwszy różańcowy 
cud. Do Dominika dołączyli  kapłani. Powstał zakon 
kaznodziejski,  nazwany dominikanami. Oni to zanieśli 
Różaniec we wszystkie strony świata. Tradycja Kościoła 
uważa św. Dominika za ojca modlitwy różańcowej, co od 
czasów Aleksandra IV potwierdziło trzydziestu dziewięciu 
papieży.

Wzrastaliśmy duchowo…  
pielgrzymując Bożym szlakiem cdn.

WZRASTALIŚMY DUCHOWO… PIELGRZYMUJĄC BOŻYM SZLAKIEM
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WZRASTALIŚMY DUCHOWO… PIELGRZYMUJĄC BOŻYM SZLAKIEM

Weźmy sobie głęboko do serca  orędzia Maryi, sukces 
różańcowy św. Dominika Przywołujmy do modlitwy różań-
cowej  mieszkańców nieba. Angażujmy się całym sobą  do 
krzewienia Nowenny Pompejańskiej, udziału w Świętych 
Nocach Modlitwy, w Nabożeństwach Pompejańskich, do 
powstawania w  parafiach jerycha różańcowego, zachę-
cajmy do wstępowania w szeregi krucjaty różańcowej 
za ojczyznę, rodziny; dzielmy się świadectwami, które 
są znakiem z nieba. Przesuwajmy z  radością  i ufnością 

WZRASTALIŚMY DUCHOWO… PIELGRZYMUJĄC BOŻYM SZLAKIEM

paciorki różańca, abyśmy zdobywali mądrość,  zrozumieli, 
czego Bóg od nas oczekuje i uprosili niebo wszystkim, 
a szczególnie tym , którzy szydzą z ewangelicznych 
ostrzeżeń Jezusa.  Zaufajmy Bogu, powierzmy Mu, przez 
serce Maryi, wszystko, nawet to, w czym nie dostrzegamy  
nadziei. Zwyciężymy!...

Abraham zwyciężył, bo uwierzył nadziei, wbrew 
nadziei.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
       

 Lidia Wajdzik, ads

INTENCJE
01.03.2014 I Sobota
  8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za + męża Janusza w 2 rocznicę śmierci, ++ Antonie-

go, Annę, Józefa, Franciszkę Foltyn, Karola, Annę 
Owczarzy; domostwo do Opatrzności Bożej.

02.03.2014 VIII Niedziela Zwykła 
  7.30 W intencji Rodziny – z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz 
opiekę Opatrzności Bożej.

  9.30 Rudnik:   Za ++ Juliusza Gabzdyl w rocznicę śmierci, 
rodziców Annę i Pawła Gabzdyl oraz + Wandę Gabz-
dyl, ++ z rodziny.

11.00 Za + Karola Tomicę w 5 rocznicę śmierci.
16.30 Nieszpory 

17.00 Za ++ Stefana Bizoń, rodziców, brata, bratową,  zięcia 
Wiktora, ++ z rodziny.

03.03.2014 Poniedziałek      
17.00 Za + Jana Kamińskiego w 13 rocznicę śmierci, ++ z ro-

dziny Kamiński, Bijok, dusze w czyśćcu cierpiące.

04.03.2014 Wtorek      Święto Św. Kazimierza,  
 Królewicza
  8.00 Za + Henryka Wawrzyczek – od rodzin Bierski, Ry-

chły, Szymiczek i Stoszek.
17.00 1. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stani-

sławę.
 2. Za + ojca Stanisława Kuc w 6 rocznicę śmierci; za 

domostwo do Opatrzności Bożej.
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WZRASTALIŚMY DUCHOWO… PIELGRZYMUJĄC BOŻYM SZLAKIEM

U tronu Maryi Różańcowej  
- Łaski Pełnej

Kierowaliśmy się w stronę Pompejów, przed nami 
ukazała się cudna dla oczu kraina geograficzna Kampania, 
określana spichlerzem Italii. Przepiękna Zatoka Neapoli-
tańska, wspaniałe góry, groźny wulkan Wezuwiusz i miasta 
… prawie wszystkie  naznaczone  śladami świętych. U stóp 
Wezuwiusza rozciąga się miasto - sanktuarium Pompeje. 
Sercem  miasta jest ogromna bazylika Matki Bożej Królo-
wej Różańca Świętego, powstanie której zawdzięcza 
się Bartolemu Longo. Wielki Apostoł Różańca Świętego 
wyniesiony został na ołtarze w 1980 roku przez papieża 
Jana Pawła II i wprowadzony w poczet błogosławionych, 
wyraźnie prowadzony  przez Ducha Świętego. Dzięki  
„erupcji” modlitewnej i twórczej tego wielkiego Apostoła  
z 300 mieszkańców wyrosły nowe 30 - tysięczne Pompeje 
z pełną infrastrukturą gospodarczą, społeczną, kulturową, 
a nade wszystko duchową. Dziś mówi się, że to miasto 
zmartwychwstania i życia To światowe źródło wszel-
kich łask Boga, przez wstawiennictwo Różańcowej 
Dziewicy Maryi. 

Różańcowa Dziewica Maryja
Różaniec jest potężną bronią przeciwko piekłu, ma 

moc zwalczyć zło, zniszczyć grzech, pokonać herezję. 
To obietnice Matki Najświętszej dla czcicieli Różańca 
Świętego.  

Rozmodleni, szczęśliwi, z różańcem w ręku,  bukie-
tem róż, pełni ufności do Jej Syna,  stanęliśmy tuż przed 
ołtarzem, stanęliśmy  u tronu Maryi, gdzie nad taberna-
kulum znajduje się najcenniejszy klejnot - święty obraz 
Matki Boskiej Różańcowej  w Pompejańskim wizerunku. 
Wpatrzeni w Różańcową Dziewicę, Jej Dzieciątko Jezus 
i spływające z  ich rąk różańce…  w geście daru dla św. 
Dominika i św. Katarzyny z  Sieny, odczytywaliśmy ważne 
przesłanie, płynące z  tego  malarskiego  zapisu.  Dzie-
ciątko  Jezus i Maryja wskazują  różańcem na potężnych 
orędowników nieba - św. Dominika i św. Katarzynę ze 
Sieny. Trudno  nie wspomnieć w tym miejscu o kolejnej 
obietnicy Matki Najświętszej, danej św. Dominikowi i bł. 
Alanowi dla czcicieli Różańca Świętego: 

Wszystkim orędownikom Różańca obiecuję, za spra-
wą mojego Bożego Syna, wstawiennictwo mieszkańców 
nieba przez całe życie i w godzinie śmierci.  Ta cudowna 
obietnica, która we współczesnym świecie, świecie rażo-
nym złem,  umożliwia  zachowanie praw Bożych i  życie 
tajemnicą Bożej Obecności, w towarzystwie świętych. 
Nasilenia zła…swoboda moralna, stawianie się ponad 
Stwórcę, osiąga, można powiedzieć, apogeum grzechów 
sodomskich. Wiele osób zatraca sens gorliwości  we 
wierze. Ten chaos dotykał również św. Dominika w czasie 
jego  duszpasterskiej pracy misyjnej. Warto zatem przy-
wołać tutaj  postać-  pierwszego  Apostola Różańca, który 
krzewiąc modlitwę  różańcową, zniszczył demoniczne siły 
zalewające całą południową Francję.

Sukces Dominika  
- pierwszy cud różańcowy

Dominik żył na przełomie XII/XIII w. Kiedy miał 25 lat, 
został kapłanem i od razu mianowano go kanonikiem 
katedry w Osmie. Żył w czasach, kiedy  tereny południo-
wej Francji  opanowali albigensi. Herezja albigensów 
była z ludzkiego osądu nie do pokonania.. Bezskutecznie 
walczyli z nią cystersi;  bezowocna okazała się zwołana 
przeciw nim krucjata, jak i misja papieskich  legatów 
i kaznodziejów, do których dołączył  Dominik. 

Wieloletni trud  wydawał się bezcelowy. Mimo przy-
kładnego umartwiania i kazań, których nikt nie słuchał, 
Dominik nie widział sensu  dalszego  apostołowania. 
W  dramatycznej sytuacji  zwrócił się całym sobą ku 
Najświętszej Maryi Pannie. Oddając się głębokiej poku-
cie, mającej przebłagać  gniew Boga, wyczerpany, popadł 
w głęboki sen. Wówczas ukazała mu się Najświętsza 
Maryja Panna w towarzystwie trzech aniołów. - Czy wiesz, 
Dominiku, jakiej broni pragnie Trójca Święta dla zrefor-
mowania świata? - Chcę abyś wiedział, że w tego rodzaju 
walce taranem pozostaje zawsze „Psałterz Anielski”. Jeżeli 
chcesz zdobyć zatwardziałe dusze i pozyskać je dla Boga, 
głoś mój „Psałterz”. Odtąd Dominik  swoje kazania całko-
wicie poświęcił wyjaśnianiu poszczególnych prawd wiary, 
ujętych w formie tajemnic różańcowych oraz sposobu 
modlitwy różańcowej. W krótkim czasie nawrócił całą 
południową Francję; po albigensach nie pozostał ślad.. 
Pociągnęło ich piękno wiary chrześcijańskiej, ukazanej 
oczami Matki Najświętszej.  

Sukces Dominika uważa się za pierwszy różańcowy 
cud. Do Dominika dołączyli  kapłani. Powstał zakon 
kaznodziejski,  nazwany dominikanami. Oni to zanieśli 
Różaniec we wszystkie strony świata. Tradycja Kościoła 
uważa św. Dominika za ojca modlitwy różańcowej, co od 
czasów Aleksandra IV potwierdziło trzydziestu dziewięciu 
papieży.

Wzrastaliśmy duchowo…  
pielgrzymując Bożym szlakiem cdn.

WZRASTALIŚMY DUCHOWO… PIELGRZYMUJĄC BOŻYM SZLAKIEM
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05.03.2014 ŚRODA POPIELCOWA
  7.30 Za ++ Henryka i Bolesława Wątroba, ++ z rodziny 

Wątroba i Kret.
16.00  Rudnik: Za + babcię Joannę Machej w 10 roczni-

cę śmierci, ++ babcię Zofię Machej i babcię Helenę 
Wawrzyczek, dziadka Albina i dziadka Gabriela Ma-
chej oraz chrzestnego Józefa Machej. 

17.00 Za ++ Józefa Parchańskiego, żonę Annę, ++ z rodziny 
Parchański, Tomica, Gabzdyl.

06.03.2014 I Czwartek
17.00 1. Za ++ Józefa Stoszek, rodziców z obu stron, sio-

stry Marię i Bronisławę, wszystkich ++ z rodzin Bijok 
i Stoszek; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Stanisława, Jana i Marię Kwik, brata Józefa, 
bratową, siostrę Leokadię, Albinę, Leopolda Dwo-
rok, rodziców, ++ pokrewieństwo oraz za rodzinę do 
Opatrzności Bożej.

07.03.2014 I Piątek 
  8.00 Rudnik:  Za + Lidię Majkut – od rodziny Grzebień 

i Gabzdyl.
16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Emilię, Karola Mazurek, córki 

Emilię i Marię z mężami, synową Agnieszkę, ++ z ro-
dziny Mazurek, Czendlik, Tomica, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

08.03.2014 Sobota
  8.00 Za ++ Bronisławę Karpińską w 3 rocznicę śmierci, 

męża Franciszka, syna Jarosława, brata Rudolfa, ro-
dziców, Bronisława Stuchlik, + Ks. Tadeusza Czer-
neckiego, siostrę Elżbietę.

17.00 Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnuka 
Bartłomieja, siostry Bronisławę i Marię, rodziców         
z obu stron oraz za całą rodzinę do Opatrzności Bo-
żej.

09.03.2014 I Niedziela Wielkiego Postu
  7.30 Za + Stanisława Mołek w 1 rocznicę śmierci, teściów 

Annę, Antoniego Mołek; domostwo do Opatrzności Bo-
żej.

  9.30 Rudnik: Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z okazji 50 urodzin Bożeny, z prośbą 
o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo.

11.00 Za + ojca Franciszka Wawrzyczka, rodziców Marię 
Walnik i Bolesława Żyłę, brata Bronisława, + Mariana 
Walnika oraz o zdrowie dla całej rodziny.

16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 1.  Za + matkę Annę Jojko w 1 rocznicę śmierci, 

+ męża Józefa Machej w 8 rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Janusza Bulandra w 1 rocznicę śmierci, rodzi-

ców Zofię i Antoniego.

10.03.2014 Poniedziałek   
17.00 Za ++ Władysława Motykę w 9 rocznicę śmierci, 

2 żony Marię i Franciszkę, jego ojca Józefa z żonami, 
teściów Jana i Reginę Krawiec, siostrę Marię z mężem 
Józefem, brata Michała z żoną Jadwigą, + Czesława 
Stoły oraz Marię i Michała Kąkol.

11.03.2014 Wtorek
  8.00 Za + Henryka Wawrzyczek – od rodziny Brachaczek.
17.00 Za ++ Helenę Goryczka, syna Bogusława, ++ z rodzi-

ny Goryczka, Grzybek oraz o Boże błogosławieństwo        
i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

12.03.2014 Środa
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Rozalię Tomica, męża Władysława, 

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

 2. Za + Lidię Majkut – od brata i bratowej.

17.00 Za + Henryka Kuś, ++ z rodziny Kuś, Stuchlik, Nie-
mieczek.

13.03.2014 Czwartek
17.00 1. Za ++ Krystynę Ciupa w 1 rocznicę śmierci, męża 

Henryka, syna Mirosława, ++ Emilię, Józefa, Stani-
sława Piekar, Agnieszkę, Henryka Dąbrowskich, Zo-
fię, Jana Gremlik.

 2.  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patrycji 
z okazji imienin. 

14.03.2014 Piątek
   8.00 Rudnik: Za ++ Herminę Nawrat w 5 rocznicę śmier-

ci, męża Franciszka, zięcia Stanisława, wszystkich 
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Marię Rokiciak w 28 roczni-

cę śmierci, męża Józefa, rodziców z obu stron; domo-
stwo do Opatrzności Bożej. 

15.03.2014 Sobota
  8.00 Za ++ Emilię Matuszek w 15 rocznicę śmierci, męża 

Franciszka, ++ dzieci i wszystkich ++ z rodziny.
17.00 Za ++ Jadwigę, Franciszka Słowiak, ++ z rodziny.

16.03.2014 II Niedziela Wielkiego Postu
  7.30 W intencji Pankracego z okazji 85 urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Opatrzności Bożej 
w dalszym życiu – od córki Marii.

  9.30 Rudnik:  Za ++ Franciszka Wawrzyczek w 2 rocznicę 
śmierci, rodziców Annę i Franciszka, ++ Filomenę, 
Franciszka Parchański, syna Stanisława, ++ z pokre-
wieństwa; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ rodziców Helenę, Alojzego Drobek, Elżbietę, 
Józefa Staroń, braci Tadeusza i Franciszka, siostrę 
Małgorzatę, szwagra Teodora, bratową Walerię, dusze 
w czyśćcu cierpiące oraz za rodzinę do Opatrzności 
Bożej.

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

zję i Bronisławę, jej męża Józefa, brata Józefa, jego 
żonę Aurelię, bratową Zofię i jej córkę Bronisławę.

21.00 Apel Jasnogórski

17.03.2014 Poniedziałek
17.00 Za ++ syna Tadeusza Klocka, ojca Władysława, dziad-

ków, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

18.03.2014 Wtorek   
  8.00
17.00 Za + syna Jana w 13 rocznicę śmierci, ++ z rodziny 

Kamiński, Ryszka, Piecha; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

19.03.2014  Środa Uroczystość Św. Józefa,  
 Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
16.00 Rudnik: Za ++ Marię, Pawła Parchańskich, syna Fran-

ciszka, córki Mariannę i Agnieszkę, zięciów Karola 
i Franciszka; domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 W intencji Imienników Św. Józefa  z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie.

20.03.2014 Czwartek
17.00 1. Za ++ Zofię Machej, męża Józefa, syna Bolesława, 

dusze w czyśćcu cierpiące. 
 2. Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata Wła-

dysława, dziadków Filipek - Czakon.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Ogłoszenia Duszpasterskie

21.03.2014 Piątek 
  8.00 Rudnik: Za ++ Franciszka Machej, zięcia Władysława, 

rodziców Jana i Marię Machej, córkę Zofię, syna Wil-
helma, Ludwika, Emilię Matuszyńskich, Jana Kołat-
ka; domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Michała, Pawła Le-

gierski, ++ z rodzin Małyjurek, Legierski, Polok;  do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

22.03.2014 Sobota
  8.00 Za + Henryka Wawrzyczek – od szwagierki Zuzanny     

z rodziną.
17.00 Za ++ Józefa Żyłę, rodziców z obu stron, siostry Marię 

i Annę, wszystkich ++ z rodziny Gabzdyl, Żyła, Par-
chański; domostwo do Opatrzności Bożej.

23.03.2014 III Niedziela Wielkiego Postu 
7.30 O błogosławieństwo Boże dla Członków VI Róży Ży-

wego Różańca, ich rodzin, a dla ++ Erwina, Piotra 
i Franciszka o Wieczną Szczęśliwość.

  9.30 Rudnik: Za + Elżbietę Bijok w 18 rocznicę śmierci.
11.00 Za + męża Józefa Pala; domostwo do Opatrzności Bo-

żej.
16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za + Zofię Żyła – od syna.

24.03.2014 Poniedziałek
17.00    Za ++ rodziców Annę, Józefa Parchański, Józefa Fol-

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

25.03.2014 Wtorek   Uroczystość Zwiastowania  
 Pańskiego
  8.00 Za + Henryka Wawrzyczek – od Haliny z Kończyc 

Małych z rodziną.
  9.30 Rudnik:
17.00 Za ++ Marię, Józefa Żywczok, zięcia Antoniego, 

++ Joannę, Franciszka i Jana Żywczok, 4 córki i 4 zię-
ciów, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za domostwo do 
Opatrzności Bożej.

26.03.2014 Środa
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Marię Szczypka, męża Ludwika, 

córki, synów, szwagrów, wnuki i wszystkich ++ z po-
krewieństwa; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za + Lidię Majkut – od chrześniaków z rodzinami.
17.00 Za ++ Urszulę Żyła, Jana Liszkę, dusze w czyśćcu 

cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

27.03.2014 Czwartek    
17.00 1. Za ++ brata Bronisława, ojca Franciszka Waw-

rzyczka, teścia Władysława, szwagra Jana, dziadków, 
++ z rodziny .

 2.  Za ++ Zofię Żydek, córkę Bronisławę, Franciszka 
i Emilię Stuchlik, Franciszka i Marię Żydek, ++ z ro-
dziny Stuchlik i Żydek.

28.03.2014 Piątek
  8.00 Rudnik: Do Matki Bożej Licheńskiej z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Edwar-
da Pawełka z okazji 63 urodzin.

15.00 Droga Krzyżowa
15.30 Msza św. 6 – tyg.

29.03.2014 Sobota
   8.00 Za ++ Justynę, Józefa Tomica, syna Władysława, Hele-

nę, Alojzego Drobek, Stefanię Gwóźdź, ++ z rodziny. 
 17.00 Za ++ Zofię, Franciszka Walica w rocznicę śmierci, 

Ludwika Berek, ++ z rodziny Walica, Machej, Berek.

30.03.2014 IV Niedziela Wielkiego Postu
  7.30 Za ++ Stefanię Gwóźdź, męża Albina, córkę Bronisła-

wę, dziadków, ++ pokrewieństwo Buzek – Gwóźdź, 
+ Helenę Drobek. 

  9.30 Rudnik: Za ++ Władysława Tomicę w 1 rocznicę 
śmierci, rodziców Zofię, Tadeusza Golonka, Justynę, 
Józefa Tomica.

11.00 Chrzty - Roczki
17.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
18.00 Za ++ brata Emila Parchańskiego w 18 rocznicę śmier-

ci, ojca Franciszka, Zofię Durczok, męża Ferdynanda 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

31.03.2014 Poniedziałek
18.00 Za ++ Karola Bierskiego, żonę Marię, rodziców, ro-

dzeństwo; domostwo do Opatrzności Bożej.

1.  Niedziela, 2 marca – jest ostatnią niedzielą przed tego-
rocznym okresem Wielkiego Postu. Rozpoczynamy na-
bożeństwo czterdziestogodzinne. Zapraszamy do Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Od niedzieli 2 marca do so-
boty 8 marca włącznie będzie trwał 47. Tydzień Modlitw 
o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo 
i inne grzechy,  a także czas podejmowania ofiar w intencji 
nawrócenia grzeszników.

2.  5 marca – Środa Popielcowa. Wraz z całym Kościołem 
rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzień 
postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Msze 
św. z posypaniem głów popiołem o 7.30 i 17.00 w kościele 
parafialnym oraz w Rudniku o godz. 16.00.  W tym tygodniu   
środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy    
o ducha pokuty. Zachęcamy wiernych do postu i innych 
uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia.

3.  W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału 
w tradycyjnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej 
i Gorzkich Żalów. Przypominamy, że wierny, który 
odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może zyskać odpust 
zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. 

4.  W środę , 19 marca obchodzimy liturgiczną uroczystość 
Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. 

5.  We wtorek, 25 marca obchodzimy liturgiczną Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, którą obchodzimy jako Dzień 
Świętości Życia. Msze św. w tym dniu o godz. 8.00 i 17.00      
w kościele parafialnym oraz w Rudniku o 9.30.

6.  W niedzielę, 30 marca na sumie o godz. 11.00 – Chrzty      
i Roczki. Nauka chrzcielna w piątek, 28 marca po 
Mszy św. wieczornej.
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05.03.2014 ŚRODA POPIELCOWA
  7.30 Za ++ Henryka i Bolesława Wątroba, ++ z rodziny 

Wątroba i Kret.
16.00  Rudnik: Za + babcię Joannę Machej w 10 roczni-

cę śmierci, ++ babcię Zofię Machej i babcię Helenę 
Wawrzyczek, dziadka Albina i dziadka Gabriela Ma-
chej oraz chrzestnego Józefa Machej. 

17.00 Za ++ Józefa Parchańskiego, żonę Annę, ++ z rodziny 
Parchański, Tomica, Gabzdyl.

06.03.2014 I Czwartek
17.00 1. Za ++ Józefa Stoszek, rodziców z obu stron, sio-

stry Marię i Bronisławę, wszystkich ++ z rodzin Bijok 
i Stoszek; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Stanisława, Jana i Marię Kwik, brata Józefa, 
bratową, siostrę Leokadię, Albinę, Leopolda Dwo-
rok, rodziców, ++ pokrewieństwo oraz za rodzinę do 
Opatrzności Bożej.

07.03.2014 I Piątek 
  8.00 Rudnik:  Za + Lidię Majkut – od rodziny Grzebień 

i Gabzdyl.
16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Emilię, Karola Mazurek, córki 

Emilię i Marię z mężami, synową Agnieszkę, ++ z ro-
dziny Mazurek, Czendlik, Tomica, dusze w czyśćcu 
cierpiące.

08.03.2014 Sobota
  8.00 Za ++ Bronisławę Karpińską w 3 rocznicę śmierci, 

męża Franciszka, syna Jarosława, brata Rudolfa, ro-
dziców, Bronisława Stuchlik, + Ks. Tadeusza Czer-
neckiego, siostrę Elżbietę.

17.00 Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnuka 
Bartłomieja, siostry Bronisławę i Marię, rodziców         
z obu stron oraz za całą rodzinę do Opatrzności Bo-
żej.

09.03.2014 I Niedziela Wielkiego Postu
  7.30 Za + Stanisława Mołek w 1 rocznicę śmierci, teściów 

Annę, Antoniego Mołek; domostwo do Opatrzności Bo-
żej.

  9.30 Rudnik: Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z okazji 50 urodzin Bożeny, z prośbą 
o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo.

11.00 Za + ojca Franciszka Wawrzyczka, rodziców Marię 
Walnik i Bolesława Żyłę, brata Bronisława, + Mariana 
Walnika oraz o zdrowie dla całej rodziny.

16.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 1.  Za + matkę Annę Jojko w 1 rocznicę śmierci, 

+ męża Józefa Machej w 8 rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Janusza Bulandra w 1 rocznicę śmierci, rodzi-

ców Zofię i Antoniego.

10.03.2014 Poniedziałek   
17.00 Za ++ Władysława Motykę w 9 rocznicę śmierci, 

2 żony Marię i Franciszkę, jego ojca Józefa z żonami, 
teściów Jana i Reginę Krawiec, siostrę Marię z mężem 
Józefem, brata Michała z żoną Jadwigą, + Czesława 
Stoły oraz Marię i Michała Kąkol.

11.03.2014 Wtorek
  8.00 Za + Henryka Wawrzyczek – od rodziny Brachaczek.
17.00 Za ++ Helenę Goryczka, syna Bogusława, ++ z rodzi-

ny Goryczka, Grzybek oraz o Boże błogosławieństwo        
i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

12.03.2014 Środa
16.00 Rudnik: 1. Za ++ Rozalię Tomica, męża Władysława, 

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

 2. Za + Lidię Majkut – od brata i bratowej.

17.00 Za + Henryka Kuś, ++ z rodziny Kuś, Stuchlik, Nie-
mieczek.

13.03.2014 Czwartek
17.00 1. Za ++ Krystynę Ciupa w 1 rocznicę śmierci, męża 

Henryka, syna Mirosława, ++ Emilię, Józefa, Stani-
sława Piekar, Agnieszkę, Henryka Dąbrowskich, Zo-
fię, Jana Gremlik.

 2.  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patrycji 
z okazji imienin. 

14.03.2014 Piątek
   8.00 Rudnik: Za ++ Herminę Nawrat w 5 rocznicę śmier-

ci, męża Franciszka, zięcia Stanisława, wszystkich 
++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Marię Rokiciak w 28 roczni-

cę śmierci, męża Józefa, rodziców z obu stron; domo-
stwo do Opatrzności Bożej. 

15.03.2014 Sobota
  8.00 Za ++ Emilię Matuszek w 15 rocznicę śmierci, męża 

Franciszka, ++ dzieci i wszystkich ++ z rodziny.
17.00 Za ++ Jadwigę, Franciszka Słowiak, ++ z rodziny.

16.03.2014 II Niedziela Wielkiego Postu
  7.30 W intencji Pankracego z okazji 85 urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Opatrzności Bożej 
w dalszym życiu – od córki Marii.

  9.30 Rudnik:  Za ++ Franciszka Wawrzyczek w 2 rocznicę 
śmierci, rodziców Annę i Franciszka, ++ Filomenę, 
Franciszka Parchański, syna Stanisława, ++ z pokre-
wieństwa; domostwo do Opatrzności Bożej.

11.00 Za ++ rodziców Helenę, Alojzego Drobek, Elżbietę, 
Józefa Staroń, braci Tadeusza i Franciszka, siostrę 
Małgorzatę, szwagra Teodora, bratową Walerię, dusze 
w czyśćcu cierpiące oraz za rodzinę do Opatrzności 
Bożej.

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

zję i Bronisławę, jej męża Józefa, brata Józefa, jego 
żonę Aurelię, bratową Zofię i jej córkę Bronisławę.

21.00 Apel Jasnogórski

17.03.2014 Poniedziałek
17.00 Za ++ syna Tadeusza Klocka, ojca Władysława, dziad-

ków, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

18.03.2014 Wtorek   
  8.00
17.00 Za + syna Jana w 13 rocznicę śmierci, ++ z rodziny 

Kamiński, Ryszka, Piecha; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

19.03.2014  Środa Uroczystość Św. Józefa,  
 Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
16.00 Rudnik: Za ++ Marię, Pawła Parchańskich, syna Fran-

ciszka, córki Mariannę i Agnieszkę, zięciów Karola 
i Franciszka; domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 W intencji Imienników Św. Józefa  z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie.

20.03.2014 Czwartek
17.00 1. Za ++ Zofię Machej, męża Józefa, syna Bolesława, 

dusze w czyśćcu cierpiące. 
 2. Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata Wła-

dysława, dziadków Filipek - Czakon.



14
M

ar
ze

c 
 2

01
4 

  A
N

IO
Ł 

KO
Ń

CZ
YC

KI
OGŁOSZENIA

Spotkania:
Służba Liturgiczna –  sobota godz. 8.40

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.

dzieci Maryi – piątek godz. 16.30

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

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 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 ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  - Msza św. wynagradzająca zniewa-
gi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny

Spowiedź św.  -  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota -  godzinę  
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych –  w sobotę 1 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, Lidia Wajdzik, Kamila Kuś, Tadeusz Machej

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

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
07. III. –   Sośnie -  piątek

  ul. Sośnie  5, 11, 21, 23,  27
14. III. –   Pudłowiec -  piątek  

  ul. Tęczowa  2, 6, 9, 10, 12
  ul. Topolowa 11

21. III. –  Pudłowiec    - piątek
  ul. Cieszyńska 78, 84, 100, 94, 69 

28. III. –   Stawiska -  piątek
  ul. Dworcowa  12
  ul. Stawowa 6, 16, 18
  ul. Miła 11
  ul. Krótka 14

Liturgiczne obchody miesiąca:
04.03 – Święto Św. Kazimierza, Królewicza

05.03 – Środa Popielcowa    

19.03 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP      

25.03. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

GORZKIE ŻALE  
- Kazanie Pasyjne – niedziela godz. 16.00 

DROGA KRZYŻOWA  
– piątek  godz. 16.15 

DROGA KRZYŻOWA  
w Rudniku  

– w piątek po Mszy św.



„Bądźcie wdzięczni” – pisze św. Paweł (Kol 3,15)
 Najlepiej prosimy – kiedy dziękujemy.

Serdecznie dziękuję wszystkim Drogim Parafianom za udział we Mszy Dziękczynnej,  
za pamięć modlitewną, przyjęte Komunie Święte, złożone życzenia  

oraz wszelkie zaangażowanie w przygotowanie tego radosnego Jubileuszu Kapłaństwa.
Wszystkim za wszystko – Bóg zapłać.

Ks. Proboszcz Andrzej Wieliczka
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