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KRZYŻ PAŃSKI I JUDASZOWE SREBRNIKI

KRZYŻ PAŃSKI  
I JUDASZOWE SREBRNIKI

Cóż to jest prawda? - zapytał Piłat Chrystusa przed ukrzyżowaniem. To krótkie pytanie traktowane jest 
dziś jak sentencja i podobnie jak wiele zwrotów z Biblii weszło na stałe do naszego języka.

Zapożyczeń z Biblii jest wiele, ale szczególnie dużo 
znajdziemy ich w odniesieniu do opisu męki i śmierci 
Chrystusa oraz poprzedzających je wydarzeń. Piłat 
zasłynął nie tylko pytaniem „Cóż to jest prawda?”, 
ale przede wszystkim swoją postawą i symbolicznym 
umyciem rąk wobec zgromadzonego tłumu. „Umy-
wać ręce” to powszechne dziś określenie sytuacji 
zrzucenia odpowiedzialności. W słowniku wyrazów 
bliskoznacznych wyrażenie „Umywać ręce” ma ponad 
50 synonimów, np. zbojkotować, nie chcieć mieć nic 
wspólnego, odżegnać się, stracić do czegoś serce, wy-
przec się, itd. Z chaotycznego procesu poprzedzającego 
ukrzyżowanie pochodzi znane przysłowie „Chodzić 
od Annasza do Kajfasza” na oznaczenie trudności 
w załatwieniu jakiejś sprawy, niepotrzebnych procedur.

Sporo zapożyczeń z Biblii dotyczy postaci Judasza 
Iskarioty. Judasz to odpowiednik zdrajcy i obłudnika, 
który do samego końca ukrywa swoje zamiary. Jest 
dziś „judaszowski pocałunek”, „judaszowska zapłata”, 
„judaszowskie srebrniki”, „judaszowska mina”. Moż-
na kogoś „judzić” i „podjudzać”. Ale jest też judasz 
w drzwiach, czyli okrągły otwór stosowany głównie 
w więzieniach do podglądania skazanych, a nawet 
kwiat o nazwie srebrniki judasza, który jesienią tworzy 
srebrne łuszczynki podobne do monet.

„Kielich goryczy” to dla nas doświadczenie cier-
pienia, trudności i poważnych kłopotów. Sam Jezus 
w Ogrójcu modlił się „Ojcze mój, jeśli to możliwe, 
niech mnie ominie ten kielich” (Mt, 26,42). Podobne 

znaczenie mają kluczowe wyrażenia pasyjne. „Krzyż”, 
„Golgota”, „krzyż pański”, „brać swój krzyż” - za-
wsze odnoszą się do trudności życiowych, cierpienia 
i choroby, a nawet problemów z innymi ludźmi, na 
przykład z niewdzięcznymi dziećmi lub złą żoną. „Nie-
dobra żona cierniowa korona” - brzmi inne przysłowie.

Wyrażenie „cierniowa korona” jest tak charakte-
rystyczne i pełne treści, że przyrodnicy wykorzy-
stali je w systematyce roślin i zwierząt. W morzach 
południowych odkryty został gatunek żarłocznego 
szkarłupnia z rodziny rozgwiazd przypominający 
chrystusowe narzędzie męki. Rozgwiazda nazwana 
została koroną cierniową, bo jej długie ciało pokryte 
jest gęsto ostrymi kolcami jadowymi. Mamy też inne 

cierniowe korony hodowane jako 
rośliny doniczkowe, np. gatunek 
wilczomlecza i tzw. męczennicę lub 
passiflorę zwaną też kwiatem męki 
pańskiej. Żadna z tych roślin nie była 
materiałem na prawdziwą koronę 
cierniową Chrystusa. Przypuszcza 
się, ze żołnierze upletli ją naprędce 
z rosnącego dziko krzewu głożyny 
lub krwiściąga ciernistego.

„Napoić kogoś żółcią”, „Zaprzec 
się jak Piotr Chrystusa”, „Duch 
ochoczy, ale ciało słabe”, „Wyglą-
dać jak z krzyża zdjęty” - te i inne 
zwroty używane są na co dzień i to 
nie tylko w odniesieniu do życia 
religijnego. 

Krystyna Stoszek
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CZASY DZISIEJSZE WOŁAJĄ O MIŁOSIERDZIE

Czasy dzisiejsze  
wołają o miłosierdzie

„Bóg jest Miłością”. Miłość jest Jego istotą. Stworzył świat i nas, ludzi, z miłości, bo pragnął się 
podzielić. Miłość Boga jest życzliwa. Jeśli Pismo Święte mówi o zazdrosnej miłości Boga, to trzeba to 
następująco rozumieć: Bóg jest zazdrosny nie o to, co człowiek kocha, ale o człowieka. Chce, byśmy byli 
szczęśliwi i wie, że jeśli człowiek będzie usiłował zająć miejsce Boga, to nigdy nie będzie szczęśliwy.

naprzeciw powracającemu 
synowi marnotrawnemu, 
który szuka jednej zagu-
bionej owcy ze stada, który 
kocha grzesznika. Miłosier-
ny Ojciec przebacza bez-
warunkowo – nie stawia 
warunków  (syn marno-
trawny nawet nie zdążył 
poprosić o przebaczenie). 
W świecie dzisiejszym zda-
je się panować opinia, że 
darowanie i przebaczanie 
komuś – zwłaszcza wiel-
kich krzywd – to słabość 
i naiwność. Kto przebaczy 
krzywdę swemu winowajcy, 
może przez otoczenie zostać 
poczytany jako pomyleniec 
i mięczak. Bóg miłosierny 
kieruje się inną  logiką: Na 
ogrom grzechu odpowiada 
pełnią przebaczenia. U Boga 
przebaczenie jest przejawem 
mocy, wszechmocy. Papież 

Franciszek, zapowiadając Jubileuszowy Rok Miłosier-
dzia mówił, że wszechmoc Boża najpełniej objawia 
się przez przebaczenie i litość. Przebaczenie nazwał 
radością Boga. I my winniśmy przebaczać, chociaż to 
niełatwe. Może dlatego, że to niełatwe, przebaczenie 
może być mocą. Miłosierdzie – należy tu dodać – nie 
jest pobłażliwością i przymykaniem oczu na zło, bo 
ono domaga się też naprawienia krzywdy. „Bóg chce 
uleczyć, a nie ukarać, przytulić, a nie odtrącić” - mówił 
kiedyś św. Jan Paweł II. 

Niech tych kilka myśli pozwoli spojrzeć w przestrzeń 
niewyczerpanej hojności miłosierdzia Bożego. W nim 
trzeba widzieć ratunek dla współczesnego świata 
owładniętego chaosem i targanego sprzecznościami. 

„Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się 
do miłosierdzia Bożego” (Dzienniczek św. Faustyny). 
Jezusowi trzeba powierzyć nasze słabości i Jemu 
całkowicie zaufać „Jezu, ufam Tobie.” Trzeba prosić 
Ducha Świętego, by pomógł nam odczytać wolę Boga 
w naszym życiu.

Józef

Nikt nie zrozumie prawdy 
o miłosierdziu Boga, jeśli nie 
uzna prawdy o powszechnej 
grzeszności, o naszej skłon-
ności do grzechu. Dziś jednak 
ludzie coraz częściej zatracają 
poczucie grzechu. Czyni się 
wszystko, by unikać nazywa-
nia grzechu po imieniu. Szuka 
się terminów zastępczych, np. 
pomyłka życiowa, uwarunko-
wanie genetyczne, społeczne, 
polityczne. Człowiek współ-
czesny często wmawia sobie 
fałszywą wolność: „taki jestem 
i nic już zmieniał nie będę”, „ta-
kie jest prawo natury”, „mam 
prawo być szczęśliwy”, „nie 
można wciąż tkwić w średnio-
wieczu – w końcu to już XXI 
wiek”, „inni też tak postępują”…

Papieże ostatnich dziesię-
cioleci podejmowali wysiłki 
głoszenia prawdy o człowieku. 
Prawda ta brzmi: Człowiek jest 
wolny dlatego, że może wybierać. Może wybierać 
grzech, ale może też wybierać miłość, bo ona jest 
dobrowolnym darem z samego siebie dla innych.

Postępowanie zwierząt nie podlega ocenom moral-
nym, gdyż one nie odpowiadają za swoje czyny. Jeśli zaś 
człowiek rozumny będzie uważał, że wolno mu robić 
co tylko zechce (bo to jest ani dobre ani złe), wówczas 
zniży się do poziomu zwierzęcego, a swoją postawę 
gotowy będzie nazywać wyzwoleniem. W istocie 
jednak będzie to ucieczka od wolności kosztem próby 
ucieczki od poczucia winy i grzeszności. 

Niełatwo jest uznać i przyznać się do naszej słabości 
i grzeszności. Każdy ma ambicje – chce być silnym, 
pięknym, atrakcyjnym, samowystarczalnym („jak 
Bóg”). Tak jednak nigdy nie było i nie będzie. Uznanie 
prawdy o naszej ograniczoności to postawa pokory 
chrześcijańskiej. Jeśli już prawdę o naszej słabości 
uznamy, to nie możemy na tym poprzestać, bo zło 
będzie nas zawsze kusiło. Gdzie więc szukać możemy 
ratunku? Ratunkiem jest uwierzenie i zaufanie w ob-
jawioną prawdę o miłosiernym Ojcu, który wychodzi 
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PALMA DOBRA NA WSZYSTKO
- Do zrobienia palmy wielkanocnej 

można się przygotować wcześniej. 
W tym roku Wielkanoc wypada 
pod koniec marca, co oznacza, 
że rośliny wykorzystywane do 
palm nie zdążą się rozwinąć. 
Warto więc wcześniej narwać 
gałęzi i włożyć w domu do po-
jemnika z wodą. Na Niedzielę 
Palmową na pewno wypusz-
czą zielone pąki - radzi Aniela 
Błasiak, wieloletnia przewod-
nicząca kończyckiego Koła Go-

spodyń Wielkich.

Palmy wielkanocne są nieodłącznym elemen-
tem Niedzieli Palmowej, czyli Niedzieli Męki Pańskiej, 
która jest pamiątką tryumfalnego wjazdu Jezusa 
do Jerozolimy. Palmy symbolizują życie i jako takie 
powinny być wykonane raczej z żywych roślin. Daw-
niej, zdaniem starszych mieszkańców Kończyc, nie 
do pomyślenia było robienie palm wielkanocnych ze 
sztucznych czy nawet suszonych kwiatów. Podobnie 
jak każda szanująca się gospodyni samodzielnie przy-
gotowywała wielkanocne wypieki, tak samo nikt nie 
kupował palmy, tylko wykonywał ją własnoręcznie.

Do zrobienia palmy można wykorzystać każdą 
rozwijającą się na wiosnę roślinę. Przeważnie są to 
jednak bazie, gałązki wierzby, jałowca, a jeśli zdążą 
się rozwinąć również kwiaty, takie jak narcyzy czy 

żonkile. - Wykorzystywaliśmy wszystko, co było 
w ogrodzie czy lesie. Palma musiała być świe-

ża, zrobiona wczesnym rankiem w Niedzielę 
Palmową, musiała też być ładna - dodaje 

pani Aniela.
Przed laty rośliną, którą zawsze 

wkładano do palmy była kłokoczka. 
Krzew kłokoczki, zwany też krzewem 
różańcowym lub paciorkowym, upra-
wiano niemal w każdym kończyckim 
ogródku. Dziś roślina zachowała się 
chyba w niewielu miejscach, rośnie 
np. przy opuszczonej posesji przy ul. 
Wierzbowej. Charakterystyczną ce-
chą kłokoczki są piękne kwiatostany, 
a później owoce w kształcie skórzastej 

torebki, początkowo jasnozielone, a je-
sienią brunatne, żółte lub pomarańczowe. 

We wnętrzu torebki znajdują się twarde 
i lśniące nasiona wielkości pestki czereśni, 

które klekoczą na wietrze. Kłokoczka naj-
powszechniej występuje dziś na Podkarpaciu, 

gdzie wiele osób wyrabia z jej nasion różańce. 
Poświęcona palma powinna być przechowywana 

przynajmniej do następnej Niedzieli Palmowej. Jed-
nak w wielu domach na strychu, za „bontramem”, 
leżą rządkiem zasuszone palmy. - Bo jak taką palmę 
wyrzucić? Przecież jest poświęcona i ma chronić domo-
stwo przed piorunami, pożarem. W żadnym wypadku 
palma nie powinna trafić do śmieci. Jeśli już, to należy 
ją spalić - zauważa Maria Kula, mieszkanka Kończyć. 
Dodaje też, że kiedyś poświęconymi palmami rolnicy 
gładzili grzbiety krów, żeby dawały więcej mleka. 
Do dziś zresztą z gałęzi palmy wielkanocnej rolnicy 
wykonują małe krzyżyki, które wtykają w każdy róg 
uprawianego pola, za okno w oborze. Jeden krzyżyk 
musi również trafić nad drzwi domu mieszkalnego.

Krystyna Stoszek

4

M
ar

ze
c 

 2
01

6 
  A

N
IO

Ł 
KO

Ń
CZ

YC
KI

CZASY DZISIEJSZE WOŁAJĄ O MIŁOSIERDZIE

Czasy dzisiejsze  
wołają o miłosierdzie

„Bóg jest Miłością”. Miłość jest Jego istotą. Stworzył świat i nas, ludzi, z miłości, bo pragnął się 
podzielić. Miłość Boga jest życzliwa. Jeśli Pismo Święte mówi o zazdrosnej miłości Boga, to trzeba to 
następująco rozumieć: Bóg jest zazdrosny nie o to, co człowiek kocha, ale o człowieka. Chce, byśmy byli 
szczęśliwi i wie, że jeśli człowiek będzie usiłował zająć miejsce Boga, to nigdy nie będzie szczęśliwy.

naprzeciw powracającemu 
synowi marnotrawnemu, 
który szuka jednej zagu-
bionej owcy ze stada, który 
kocha grzesznika. Miłosier-
ny Ojciec przebacza bez-
warunkowo – nie stawia 
warunków  (syn marno-
trawny nawet nie zdążył 
poprosić o przebaczenie). 
W świecie dzisiejszym zda-
je się panować opinia, że 
darowanie i przebaczanie 
komuś – zwłaszcza wiel-
kich krzywd – to słabość 
i naiwność. Kto przebaczy 
krzywdę swemu winowajcy, 
może przez otoczenie zostać 
poczytany jako pomyleniec 
i mięczak. Bóg miłosierny 
kieruje się inną  logiką: Na 
ogrom grzechu odpowiada 
pełnią przebaczenia. U Boga 
przebaczenie jest przejawem 
mocy, wszechmocy. Papież 

Franciszek, zapowiadając Jubileuszowy Rok Miłosier-
dzia mówił, że wszechmoc Boża najpełniej objawia 
się przez przebaczenie i litość. Przebaczenie nazwał 
radością Boga. I my winniśmy przebaczać, chociaż to 
niełatwe. Może dlatego, że to niełatwe, przebaczenie 
może być mocą. Miłosierdzie – należy tu dodać – nie 
jest pobłażliwością i przymykaniem oczu na zło, bo 
ono domaga się też naprawienia krzywdy. „Bóg chce 
uleczyć, a nie ukarać, przytulić, a nie odtrącić” - mówił 
kiedyś św. Jan Paweł II. 

Niech tych kilka myśli pozwoli spojrzeć w przestrzeń 
niewyczerpanej hojności miłosierdzia Bożego. W nim 
trzeba widzieć ratunek dla współczesnego świata 
owładniętego chaosem i targanego sprzecznościami. 

„Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się 
do miłosierdzia Bożego” (Dzienniczek św. Faustyny). 
Jezusowi trzeba powierzyć nasze słabości i Jemu 
całkowicie zaufać „Jezu, ufam Tobie.” Trzeba prosić 
Ducha Świętego, by pomógł nam odczytać wolę Boga 
w naszym życiu.

Józef

Nikt nie zrozumie prawdy 
o miłosierdziu Boga, jeśli nie 
uzna prawdy o powszechnej 
grzeszności, o naszej skłon-
ności do grzechu. Dziś jednak 
ludzie coraz częściej zatracają 
poczucie grzechu. Czyni się 
wszystko, by unikać nazywa-
nia grzechu po imieniu. Szuka 
się terminów zastępczych, np. 
pomyłka życiowa, uwarunko-
wanie genetyczne, społeczne, 
polityczne. Człowiek współ-
czesny często wmawia sobie 
fałszywą wolność: „taki jestem 
i nic już zmieniał nie będę”, „ta-
kie jest prawo natury”, „mam 
prawo być szczęśliwy”, „nie 
można wciąż tkwić w średnio-
wieczu – w końcu to już XXI 
wiek”, „inni też tak postępują”…

Papieże ostatnich dziesię-
cioleci podejmowali wysiłki 
głoszenia prawdy o człowieku. 
Prawda ta brzmi: Człowiek jest 
wolny dlatego, że może wybierać. Może wybierać 
grzech, ale może też wybierać miłość, bo ona jest 
dobrowolnym darem z samego siebie dla innych.

Postępowanie zwierząt nie podlega ocenom moral-
nym, gdyż one nie odpowiadają za swoje czyny. Jeśli zaś 
człowiek rozumny będzie uważał, że wolno mu robić 
co tylko zechce (bo to jest ani dobre ani złe), wówczas 
zniży się do poziomu zwierzęcego, a swoją postawę 
gotowy będzie nazywać wyzwoleniem. W istocie 
jednak będzie to ucieczka od wolności kosztem próby 
ucieczki od poczucia winy i grzeszności. 

Niełatwo jest uznać i przyznać się do naszej słabości 
i grzeszności. Każdy ma ambicje – chce być silnym, 
pięknym, atrakcyjnym, samowystarczalnym („jak 
Bóg”). Tak jednak nigdy nie było i nie będzie. Uznanie 
prawdy o naszej ograniczoności to postawa pokory 
chrześcijańskiej. Jeśli już prawdę o naszej słabości 
uznamy, to nie możemy na tym poprzestać, bo zło 
będzie nas zawsze kusiło. Gdzie więc szukać możemy 
ratunku? Ratunkiem jest uwierzenie i zaufanie w ob-
jawioną prawdę o miłosiernym Ojcu, który wychodzi 
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NAZARETAŃSKI PATRIARCHA

„Niech św. Józef wyprasza Kościołowi i światu, każdemu z nas,  
błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego!”

papież Jan Paweł II

Nazaretański Patriarcha
Zapewne wielu z was jest czcicielami św. Józe-

fa Kaliskiego. Jak czytamy w kronikach, głównym 
miejscem czci św. Józefa w Polsce w XVII wieku było 
miasto Kalisz. I tak jest do dzisiaj. To tu króluje Naj-
świętsza Rodzina z Nazaretu, gdyż św. Józef – jak 
zapewne wiemy – szczególnie jest czczony w obra-
zie przedstawiającym Świętą Rodzinę ukoronowaną 
papieskimi koronami. To On – Głowa Najświętszej 
Rodziny pośredniczy u Boga wszystkim szukającym 
u Niego ratunku. 

Od wielu pokoleń z prastarej kaliskiej kolegiaty za 
wstawiennictwem tego przemożnego Nazaretańskiego 
Patriarchy spływa błogosławieństwo Trójjedynego 
Boga na polskie matki i ojców, córki i synów, starszych, 
młodzież i dzieci. 

Od wieków istnieje też na świecie tradycja pisania 
listów do tego wiernego, troskliwego Opiekuna Jezusa 
i umieszczania ich za ramką obrazu, na którym widnieje 
Jego postać najczęściej przedstawiana z Dzieciątkiem 
Jezus. Piszmy więc do Niego listy w najpilniejszych 
intencjach, powierzmy Mu nasze duchowe i doczesne 
potrzeby odmawiając jednocześnie czy to „Telegram…
…”czy dziewięciodniową względnie trzydziestodniową 
Nowennę do tego Świętego. Pamiętajmy, że to On po 
Maryi pierwszy piastował Dzieciątko Boże, był Jego 
żywicielem i strzegł Go z ojcowską pieczołowitością. 
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisała, że św. Józefowi 
powierzała wszystko, przenigdy jej nie zawiódł. Wiele 
uwagi poświęcili św. Józefowi wielcy teologowie, 
m.in. św. Tomasz z Akwinu, św. Bernardyn ze Sieny, 
św. Franciszek Salezy czy św. Augustyn. Jak przecież 
podaje Ewangelia – Jezus w życiu ziemskim był Mu 
poddany jak ojcu, a Maryja czciła Go, jako Sprawie-
dliwego, Świętego Małżonka.  

„Telegram” w wigilię 
Święty Józef to niedościgły wzór życia rodzinnego, 

Jemu to od samego początku powierzyłam w opiekę 
swoją rodzinę. Nie pamiętam, aby ten Przeczysty Oblu-
bieniec Najświętszej Panienki nie przyszedł mnie, czy 
moim bliskim z pomocą. Mogłabym dać wiele przykła-
dów Jego orędownictwa, sięgając po listy umieszczone 
za obrazem. Jedno z tych nadzwyczajnych wydarzeń 
zasługuje na uwagę szczególną. Cofnę się więc kilka lat 
wstecz. Otóż, kończyliśmy z mężem przygotowywanie 
wieczerzy wigilijnej. Lada moment mieli przyjść do nas 
synowie z rodzinami, z małymi dziećmi, by wspólnie 

zasiąść do wigilijnego stołu. Cicho rozlegała się kolęda 
obwieszczająca, że tego wieczoru, tej Nocy… zaświeci 
Gwiazda naszego zbawienia.  Atmosferę oczekiwania 
co chwilę przerywał telefon… Płynęły z niego piękne, 
pełne nadziei życzenia bożonarodzeniowe… . Tuż przed 
wieczerzą było inne życzenie… życzenie wzywające do 
modlitwy. Zapłakany głos w słuchawce zabrzmiał jak 
alarm na tonącym statku: Umiera Michał… Od ponad 
30 lat żyje w związku niesakramentalnym, nie chce księ-
dza! Boję się, że jeszcze tego wieczora będę świadkiem 
przegranego życia wiecznego… – krzyczała zrozpaczona 
kobieta. Jedyna nadzieja w modlitwie – żebrzę o nią. To 
dramat człowieka, tragedia dla duszy… pomyślałam. 
Ten wieczór był dla nas wszystkich inny. Rozgorzała 
w naszych sercach walka o duszę… rozgorzała modli-
twą za wstawiennictwem św. Józefa – Patrona dobrej 
śmierci. Sięgnęłam natychmiast po Telegram do św. 
Józefa w nagłej potrzebie, czyli Triduum…dla wybłagania 
zbawienia dla umierającego. Modlitwę tę odmawia się 
w trzech godzinach po sobie następujących, względnie 
w jednym dniu: rano, w południe i wieczór.  Wysłałam 
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zaraz modlitewny Telegram.  
Nim rozpoczęliśmy wieczerzę 
wigilijną ponownie Telegramem 
„połączyliśmy się” z Niebem 
odmawiając z wiarą modlitwy 
za wstawiennictwem potężne-
go Patrona… Błagając o łaskę 
nawrócenia, łaskę zbawienia 
dla umierającego. Wierzyliśmy 
w moc modlitwy Domowe-
go Kościoła tym bardziej, że 
z nami modliły się niewinne 
dzieci. Po wieczerzy kolejny 
Telegram. Ze łzami w oczach 
wołaliśmy: O św. Józefie, Przy-
jacielu Serca Jezusa, wysłuchaj 
nas!… 

O łaskę świętej w oczach 
Bożych śmierci  modliło się 
tego wieczora więcej osób – 
członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Rzeczywiście, 
jeszcze tej nocy, ten człowiek stanął  przed obliczem 
Sędziego Świata. Był jednak przygotowany!... W ten 
wieczór wszystko tak nagle się odmieniło. Jeszcze 
w pełnej świadomości wyspowiadał się. Przyjął Sa-
krament Namaszczenia, Komunię św. i papieskie bło-
gosławieństwo na godzinę śmierci… Ufam, że Jezus, 
Maryja i Józef towarzyszyli mu w chwili konania. Tak, 
Ty św. Józefie zawsze odbierasz  nasze modlitewne 
SOS… Ratuj nas w  życiu, w śmierci  w każdy czas!.. 

„Idź” do Świętego Józefa
Może i Ty masz problemy, które wydają się po 

ludzku nie do rozwiązania: „Idź” do św. Józefa, sięgnij 
po Telegram…, którego treść jest podana poniżej, lub 
zanurz się w  trzydziestodniowej lub dziewięciodniowej 
Nowennie do tego Przemożnego Patriarchy. Zamów 
Mszę św. za wstawiennictwem św. Józefa i Matki Bożej 
Bolesnej za konających. Ratuj biednych grzeszników! 
Bóg zawsze wynagradza miarą utrzęsioną.

   Lidia Wajdzik

Telegram   
do Świętego Józefa…

W nagłej potrzebie, czyli Triduum 
odprawiane w jednym dniu dla wy-
błagania szybkiego ratunku. Podane 
modlitwy można odmówić trzykrotnie 
w ciągu dnia: rano, w południe i wieczo-
rem. Jeśli jest to sprawa bardzo pilna, 
wówczas można odprawić to nabożeń-
stwo w trzech godzinach następujących 
po sobie.

Modlitwa 
Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezu-

sa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję 
Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności 
i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez 
wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich 
drogich memu sercu oddaję na zawsze 

Twej świętej opiece. Błagam Cię, dla miłości Boga 
i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam 
wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie 
łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę…
(tu wymienić intencję).Pośpiesz mi na ratunek, święty 
Patriarcho, i pociesz mnie w tym strapieniu.

O święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłu-
chaj mnie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświęt-

szą Krew, Serce i Oblicze Twego Jednorodzonego 
Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej 
i Jej Przeczystego Oblubieńca Świętego Józefa oraz 
wszystkie skarby Kościoła Świętego na wyjednanie 
łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, 
a szczególnie tej…dla NN….

O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Pięć westchnień do św. Józefa
• Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi 

tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca mego 
kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewi-
czą Matkę.

• Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym tak jak Ty - 
umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem mo-
dlitwy.

• Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi 
Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, 
strzeż mojej czystości.

• Święty Józefie, Patronie wahających się w wybo-
rze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj 
powołanych do służby Chrystusowi.

• Święty Józefie, któryś święcie skonał na rękach 
Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmier-
ci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili 
konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą 
najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef! Amen. 
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„Niech św. Józef wyprasza Kościołowi i światu, każdemu z nas,  
błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego!”

papież Jan Paweł II

Nazaretański Patriarcha
Zapewne wielu z was jest czcicielami św. Józe-

fa Kaliskiego. Jak czytamy w kronikach, głównym 
miejscem czci św. Józefa w Polsce w XVII wieku było 
miasto Kalisz. I tak jest do dzisiaj. To tu króluje Naj-
świętsza Rodzina z Nazaretu, gdyż św. Józef – jak 
zapewne wiemy – szczególnie jest czczony w obra-
zie przedstawiającym Świętą Rodzinę ukoronowaną 
papieskimi koronami. To On – Głowa Najświętszej 
Rodziny pośredniczy u Boga wszystkim szukającym 
u Niego ratunku. 

Od wielu pokoleń z prastarej kaliskiej kolegiaty za 
wstawiennictwem tego przemożnego Nazaretańskiego 
Patriarchy spływa błogosławieństwo Trójjedynego 
Boga na polskie matki i ojców, córki i synów, starszych, 
młodzież i dzieci. 

Od wieków istnieje też na świecie tradycja pisania 
listów do tego wiernego, troskliwego Opiekuna Jezusa 
i umieszczania ich za ramką obrazu, na którym widnieje 
Jego postać najczęściej przedstawiana z Dzieciątkiem 
Jezus. Piszmy więc do Niego listy w najpilniejszych 
intencjach, powierzmy Mu nasze duchowe i doczesne 
potrzeby odmawiając jednocześnie czy to „Telegram…
…”czy dziewięciodniową względnie trzydziestodniową 
Nowennę do tego Świętego. Pamiętajmy, że to On po 
Maryi pierwszy piastował Dzieciątko Boże, był Jego 
żywicielem i strzegł Go z ojcowską pieczołowitością. 
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisała, że św. Józefowi 
powierzała wszystko, przenigdy jej nie zawiódł. Wiele 
uwagi poświęcili św. Józefowi wielcy teologowie, 
m.in. św. Tomasz z Akwinu, św. Bernardyn ze Sieny, 
św. Franciszek Salezy czy św. Augustyn. Jak przecież 
podaje Ewangelia – Jezus w życiu ziemskim był Mu 
poddany jak ojcu, a Maryja czciła Go, jako Sprawie-
dliwego, Świętego Małżonka.  

„Telegram” w wigilię 
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za obrazem. Jedno z tych nadzwyczajnych wydarzeń 
zasługuje na uwagę szczególną. Cofnę się więc kilka lat 
wstecz. Otóż, kończyliśmy z mężem przygotowywanie 
wieczerzy wigilijnej. Lada moment mieli przyjść do nas 
synowie z rodzinami, z małymi dziećmi, by wspólnie 

zasiąść do wigilijnego stołu. Cicho rozlegała się kolęda 
obwieszczająca, że tego wieczoru, tej Nocy… zaświeci 
Gwiazda naszego zbawienia.  Atmosferę oczekiwania 
co chwilę przerywał telefon… Płynęły z niego piękne, 
pełne nadziei życzenia bożonarodzeniowe… . Tuż przed 
wieczerzą było inne życzenie… życzenie wzywające do 
modlitwy. Zapłakany głos w słuchawce zabrzmiał jak 
alarm na tonącym statku: Umiera Michał… Od ponad 
30 lat żyje w związku niesakramentalnym, nie chce księ-
dza! Boję się, że jeszcze tego wieczora będę świadkiem 
przegranego życia wiecznego… – krzyczała zrozpaczona 
kobieta. Jedyna nadzieja w modlitwie – żebrzę o nią. To 
dramat człowieka, tragedia dla duszy… pomyślałam. 
Ten wieczór był dla nas wszystkich inny. Rozgorzała 
w naszych sercach walka o duszę… rozgorzała modli-
twą za wstawiennictwem św. Józefa – Patrona dobrej 
śmierci. Sięgnęłam natychmiast po Telegram do św. 
Józefa w nagłej potrzebie, czyli Triduum…dla wybłagania 
zbawienia dla umierającego. Modlitwę tę odmawia się 
w trzech godzinach po sobie następujących, względnie 
w jednym dniu: rano, w południe i wieczór.  Wysłałam 
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Kto nie zna tego malowidła? „Ostatnia wieczerza” 
Leonarda da Vinci znajduje się w klasztorze dominika-
nów Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Fresk ma 
wymiary 451 x 860 cm i zajmuje całą ścianę refektarza, 
czyli klasztornej jadalni. „Ostatnia wieczerza” przed-
stawia ten moment, kiedy apostołowie zgromadzeni 
w Wieczerniku usłyszeli słowa  Jezusa „Zaprawdę 
powiadam wam, iż jeden z was mnie wyda” (Mt, 26,21). 

Leonardo da Vinci malował fresk przez trzy lata, 
a ponaglany przez przeora zakonu mówił, że zwłoka 
spowodowana jest tym, że nie potrafi znaleźć „wła-
ściwych głów”, które posłużyłyby do przedstawienia 
dwóch postaci - Chrystusa i Judasza. W 1498 roku 
fresk był ukończony, ale już po niedługim czasie za-
czął blednąć, bo artysta malował na suchym tynku. 
Malowanie na mokro wymagało szybkiego ukończenia 
dzieła. Leonardo da Vinci potrzebował czasu. Potrze-
bował go nie po to, by wiernie skopiować trzynaście 
postaci z Wieczernika, ale by każdej z nich nadać 
indywidualny charakter.

CHRYSTUS, MŁODY 
HRABIA

Zaczął od poszukiwania odpowiednich typów, które 
by najlepiej wyrażały poszczególne momenty napięcia 
emocjonalnego - pisze Antonina Vallentine, badaczka 
życia i twórczości Leonarda da Vinci. Przygotowania 
trwały miesiącami, bo mistrz z Mediolanu przemierzał 
ulice miasta w poszukiwaniu postaci, robił staranne 
studia głów, rąk, stóp widocznych spod stołu, rękawów 
i innych części ubrań, a nawet obrusa. Da Vinci w koń-
cu znalazł odpowiednią głowę, o ostro zarysowanej 
twarzy, którą malował z profilu i bez brody. Wciąż 

jednak nie mógł znaleźć głowy Chrystusa i tak jak 
przedtem przebiegał uliczki kryminalnej dzielnicy 
Mediolanu, tak obecnie szukał promiennych rysów 
Chrystusa. W końcu znalazł. A. Vallentine przytacza 
osobistą notatkę artysty: „Chrystus, młody hrabia - ten 
od kardynała del Mortaro”.

Od tej chwili praca nad freskiem nabrała tempa. 
Kiedy zdjęto rusztowanie świadkowie mieli wraże-
nie, że na ścianie odbywa sie jakiś cud, a przecież 
cała scena namalowana przez Leonarda stanowiła 
jak gdyby rozszerzenie realnego świata, w jakim żyli 
dominikanie. Stół stojący w poprzek całego obrazu 
był tym samym stołem, przy którym jedli zakonnicy, 
a ozdobiony niebieskim haftem obrus stanowił wierną 
kopię obrusa z klasztornej skrzyni.

PORTRET ZBIOROWY
Centralną postacią obrazu jest Chrystus. Obie ręce 

ciężko opiera o stół. Prawa dłoń oparta jest na prze-
gubie i lekko uniesiona do góry, a lewa otwarta ku 
górze opada na stół ruchem wyrażającym poddanie 
się, pogodzenie się ze swoim strasznym losem.

Apostołowie zdają się nie zauważać gestu Jezusa. 
Dopiero co wypowiedziane słowa „... jeden z was mnie 
wyda” jeszcze wiszą w powietrzu. Uczniowie gesty-
kulują, rozkładają ręce. Jedni, by wyrazić niewinność, 
inni z zaskoczenia, jeszcze inni, jakby odsuwając od 
siebie powstały problem. „Czego ode mnie chcecie? 
Ja nic nie wiem” -  zdaje się mówić siedzący na końcu 
stołu apostoł Szymon. Tomasz, wieczny sceptyk, pod-
niósł do góry wskazujący palec. Jemu nie wystarczy 
gołosłowne oświadczenie, nawet jeśli wypowiada je 
Chrystus. Jedynie Jan siedzi nieruchomo; on jeden 
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nie protestuje, nie gestykuluje. Cała postać apostoła 
pogrążona jest w bezbrzeżnym żalu. 

Obok Jana siedzi Judasz. A. Vallentine:  Malarze za-
wsze izolowali postać Judasza jak człowieka dotkniętego 
zarazą i umieszczali ją po drugiej stronie stołu, jak gdyby 
już wszyscy wiedzieli o jego zdradzie. Leonardo natomiast 
śmiało umieścił Judasza tuż koło ucznia, którego Jezus 
najbardziej ukochał. W tym wypadku artysta okazał 
się lepszym psychologiem, niż jego koledzy. Wiedział 

on, że zdrada przebywa zwykle tuż koło zaufania i że 
jeżeli może tak pewnie zadawać ciosy, to tylko dlatego, 
że spowita jest w wiarę i w lojalność. Wszyscy mogli na 
nią patrzeć, ale nikt nie mógł jej zauważyć”.

Postacie na obrazie (z wyjątkiem Jezusa) ukazane 
są w grupach po trzy osoby. Są to od lewej: Bartłomiej, 
Jakub Młodszy, Andrzej, Piotr, Judasz, Jan, Jezus, Tomasz, 
Jakub Starszy, Filip, Mateusz, Juda Tadeusz, Szymon.

Krystyna Stoszek

Młodzi wolontariusze  
z Gimnazjum w Kończycach

W piątek 22 stycznia po lekcjach uczniowie kółka teatralnego pojechali do Cieszyna do DPS „Be-
tania”, aby przedstawić jasełka. Już od progu powitały nas przemiłe Siostry Elżbietanki i oznajmiły, 
że wszyscy pensjonariusze nie mogą już doczekać się naszego występu. Rozstawiliśmy scenografię 
oraz komputer, poczekaliśmy aż wszyscy zgromadzą się w świetlicy i rozpoczęliśmy przedstawienie.

Było to wyjątkowe popołudnie - wzruszenie ściskało 
serca starszych i schorowanych widzów, ale pojawił 
się też uśmiech radości podczas humorystycznych 
scen. Gimnazjalni aktorzy kolejny raz wystąpili bez-
błędnie. Oklaski potwierdziły udany występ.  Warto 
było zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka.

Pomysł przedstawienia jasełek w „Betanii” zro-
dził się w głowie pani pedagog – Sabiny Stec – Peter, 
która od dawna prowadzi grupę uczniów, biorących 
udział w wolontariacie. Odbywa się on w DPS „ Betania” 
prowadzonym przez Siostry Elżbietanki w Cieszynie. 
Uczestniczy w nim co roku około 15 osób. Uczniowie 
są podzieleni na 2 – 3 osobowe grupy i w dogodnym 
dla siebie dniu tygodnia od poniedziałku do piątku 
oraz w soboty odwiedzają pensjonariuszy . Posługa 
naszych uczniów polega na rozmowach z starszymi 
ludźmi (często samotnymi, zapomnianymi przez bli-
skich), czytaniu książek, prasy, robieniu drobnych 
zakupów i spacerach po ogrodzie.

Myśl wolontariatu pojawiła się w 2008 r. Postano-
wiliśmy zaczerpnąć przykład z naszej patronki Gabrieli 
Thun-Hohenstein. Żyć nie tylko dla siebie, ale również 
dla drugiego człowieka, pomagać, szanować i wspierać 
innych w najtrudniejszych momentach życia - to cele 
naszej pracy z młodzieżą.

Współpraca z Siostrami Elżbietankami układa 
się bardzo dobrze. Młodzież naszego gimnazjum jest 
przez siostry chwalona za cierpliwość i chęć pracy w 
wolontariacie. Warto dodać, że w domu opieki znajdują 
się czyiś dziadkowie i babcie, i to właśnie w Dzień 
Dziadka otrzymali sympatyczny prezent od swoich 
„kończyckich wnuków”.

Małgorzata Banot
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spowodowana jest tym, że nie potrafi znaleźć „wła-
ściwych głów”, które posłużyłyby do przedstawienia 
dwóch postaci - Chrystusa i Judasza. W 1498 roku 
fresk był ukończony, ale już po niedługim czasie za-
czął blednąć, bo artysta malował na suchym tynku. 
Malowanie na mokro wymagało szybkiego ukończenia 
dzieła. Leonardo da Vinci potrzebował czasu. Potrze-
bował go nie po to, by wiernie skopiować trzynaście 
postaci z Wieczernika, ale by każdej z nich nadać 
indywidualny charakter.

CHRYSTUS, MŁODY 
HRABIA

Zaczął od poszukiwania odpowiednich typów, które 
by najlepiej wyrażały poszczególne momenty napięcia 
emocjonalnego - pisze Antonina Vallentine, badaczka 
życia i twórczości Leonarda da Vinci. Przygotowania 
trwały miesiącami, bo mistrz z Mediolanu przemierzał 
ulice miasta w poszukiwaniu postaci, robił staranne 
studia głów, rąk, stóp widocznych spod stołu, rękawów 
i innych części ubrań, a nawet obrusa. Da Vinci w koń-
cu znalazł odpowiednią głowę, o ostro zarysowanej 
twarzy, którą malował z profilu i bez brody. Wciąż 

jednak nie mógł znaleźć głowy Chrystusa i tak jak 
przedtem przebiegał uliczki kryminalnej dzielnicy 
Mediolanu, tak obecnie szukał promiennych rysów 
Chrystusa. W końcu znalazł. A. Vallentine przytacza 
osobistą notatkę artysty: „Chrystus, młody hrabia - ten 
od kardynała del Mortaro”.

Od tej chwili praca nad freskiem nabrała tempa. 
Kiedy zdjęto rusztowanie świadkowie mieli wraże-
nie, że na ścianie odbywa sie jakiś cud, a przecież 
cała scena namalowana przez Leonarda stanowiła 
jak gdyby rozszerzenie realnego świata, w jakim żyli 
dominikanie. Stół stojący w poprzek całego obrazu 
był tym samym stołem, przy którym jedli zakonnicy, 
a ozdobiony niebieskim haftem obrus stanowił wierną 
kopię obrusa z klasztornej skrzyni.

PORTRET ZBIOROWY
Centralną postacią obrazu jest Chrystus. Obie ręce 

ciężko opiera o stół. Prawa dłoń oparta jest na prze-
gubie i lekko uniesiona do góry, a lewa otwarta ku 
górze opada na stół ruchem wyrażającym poddanie 
się, pogodzenie się ze swoim strasznym losem.

Apostołowie zdają się nie zauważać gestu Jezusa. 
Dopiero co wypowiedziane słowa „... jeden z was mnie 
wyda” jeszcze wiszą w powietrzu. Uczniowie gesty-
kulują, rozkładają ręce. Jedni, by wyrazić niewinność, 
inni z zaskoczenia, jeszcze inni, jakby odsuwając od 
siebie powstały problem. „Czego ode mnie chcecie? 
Ja nic nie wiem” -  zdaje się mówić siedzący na końcu 
stołu apostoł Szymon. Tomasz, wieczny sceptyk, pod-
niósł do góry wskazujący palec. Jemu nie wystarczy 
gołosłowne oświadczenie, nawet jeśli wypowiada je 
Chrystus. Jedynie Jan siedzi nieruchomo; on jeden 
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Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Skoczowie

Apostolstwo Dobrej Śmierci,

organizuje

w dniach 21-24 maja 2016 r.

pielgrzymkę 
do sanktuariów Polski wschodniej

Program:

21.05  – wyjazd ze Skoczowa o godz. 6.00
Limanowa – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej,
Stary Sącz – Klasztor Sióstr Klarysek, św. Kinga,
Dębowiec – Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej - La Sallet - Msza św.,  
obiadokolacja, nocleg.

22.05  – Msza św., śniadanie,
Dukla – Sanktuarium św. Jana z Dukli, Klasztor OO. Benedyktynów,
Strachocina k.Sanoka – Sanktuarium św. Andrzeja Boboli,
Miejsce Piastowe – Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Br. Markiewicza,
Krosno – obiadokolacja, nocleg.

23.05  – śniadanie,
Kalwaria Pacławska – Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej, Klasztor  
Wspólnoty Franciszkańskiej – Msza św. Droga Krzyżowa, obiadokolacja, nocleg.

24.05  – śniadanie
Przemyśl – Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP,
Leżajsk – Bazylika Zwiastowania NMP, Klasztor OO. Benedyktynów, Msza św.
Skoczów – powrót w godz. wieczornych.

Przewidywany koszt pielgrzymki 450 zł. 

Zaliczkę w wysokości 100,- zł należy wpłacić do 28 lutego 2016 r. 
na konto: Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, Kościelna 10. 
Nr rachunku: 61 1050 1083 1000 0001 0076 0644,   
koniecznie z dopiskiem: pielgrzymka „Sanktuaria Polski wschodniej”. 

Zgłoszenia:  Lidia Wajdzik – tel. 696 852 632, 794 423 362, 33 853 3720, e-mail: lidia.wajdzik@wp.pl 
Maria Polok – 507 261 738,  mail: babciamp@gmail.com 
Kazimierz Chrapek – tel. 691 892 545, e-mail: chrapekkazimierz@wp.pl
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach Drogi 

Krzyżowej w piątek o godz. 16.15 i Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym  w niedzielę o 16.15. 
Droga Krzyżowa w Rudniku w piątek o godz. 15.30. Przypominamy, że wierny, który odprawia 
pobożnie Drogę Krzyżową może zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki 
odpustu.

 
2. OD NIEDZIELI, 28 LUTEGO - III WIELKIEGO POSTU TRWAJĄ REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, 

KTÓRE PROWADZI KS. DR ROBERT SAMSEL.

3. W sobotę, 19 marca obchodzimy liturgiczną uroczystość  Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny. 

 
4. W niedzielę, 20 marca przypada NIEDZIELA PALMOWA - czyli 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.

5. Spowiedź św. przed Świętami
 
 Wielki Czwartek 16.00 - 17.00

 Wielki Piątek       8.00 -   9.30 - Rudnik
    10.00 - 12.00 - Kończyce
    15.00 - 17.00 - Kończyce  
   
 Wielka Sobota 10.00 - 12.00 - Kończyce
    13.00 - 14.00 - Rudnik
  
6. 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. 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. Święcenie potraw wielkanocnych o godz. 9.00 i 16.00 - w kościele 
parafialnym, zaś w Rudniku o 14.00. Ceremonie Wielkiej Soboty rozpoczną się o godz. 20.00. Nastąpi 
poświęcenie paschału, ognia i wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na ceremonie 
przynosimy świece (mogą być paschaliki ,,Caritas”). Zapraszamy do pocztów sztandarowych 
poszczególne stany, panów do niesienia baldachimu oraz symboli Chrystusa Zmartwychwstałego 
w czasie procesji rezurekcyjnej w Wielką Sobotę i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 
w czasie Mszy św. o godz. 11.00.

7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. 7.30 i 11.00 - w kościele parafialnym oraz 
w Rudniku o 9.30. O godz. 15.00 - Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.

8. W poniedziałek, 28 marca - II dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. o 7.30 i 11.00 
oraz w Rudniku - o godz. 9.30. Na sumie o godz. 11.00 - Chrzty i Roczki Nauka chrzcielna dla 
rodziców i chrzestnych w środę, 23 marca po Mszy św. wieczornej.
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INTENCJE MSZALNE
01.03.2016 Wtorek
 7.30
16.00 Rudnik:
18.00 1. Za + Rozalię Majchrzak w 2 rocznicę śmierci, jej ro-

dziców, teściów, ++ z rodziny; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 2. Za ++ Eufemię, Leopolda Goryczka, Józefa Koczor, 
Rudolfa Węglarzy, ++ z rodzin Szweda i Goryczka.

02.03.2016 Środa  - Zakończenie rekolekcji
 7.30 Za + Henryka Rudol - od rodziny Kuchejda.
 9.00 W intencji uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
11.00 W intencji młodzieży Gimnazjum. 
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Alojzego, Stefanię Tomi-

ca, Alojzego, Marię Wawrzyczek, ++ z rodziny, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Zofię Brychcy, męża Józefa, syna Franciszka, 
++ z rodzin Brychcy i Dzida, dusze w czyśćcu cierpiące.

03.03.2016 I Czwartek
17.00 1. Za ++ rodziców Józefa Foltyn, Annę, Józefa Parchań-

ski, ++ dziadków, wszystkich ++ z rodzin Foltyn i Par-
chański; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stani-
sławę oraz + Ojca Ottona.

04.03.2016 I Piątek Święto Św. Kazimierza, 
Królewicza

15.30 Rudnik - Droga Krzyżowa 
16.00 Rudnik: Za ++ Bronisławę Wawrzyczek, Antoninę 

Stoszek, ich rodziców Alojzję i Józefa, Emilię, Karola, 
Gustawa i Tadeusza Wawrzyczek, Antoninę Sztuchlik, 
Franciszka i Barbarę Filipek. 

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Józefa Parchańskiego, żonę 

Annę, ++ z rodzin Parchański, Tomica, Gabzdyl.
05.03.2016 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnu-

ka Bartłomieja, siostry Bronisławę i Marię, rodziców 
z obu stron, za całą rodzinę do Opatrzności Bożej.

06.03.2016 IV Niedziela Wielkiego Postu
 7.30 Za ++ męża Stanisława, szwagierkę Marię, teściów 

Annę, Antoniego Mołek, ++ z rodzin Mołek, Kamiń-
ski, ++ Anielę i Tadeusza Urbaniec; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

 9.30 Rudnik: Za + Juliusza Gabzdyl w rocznicę śmier-
ci, rodziców Annę i Pawła Gabzdyl, Wandę Gabzdyl,  
++ z rodziny.

11.00 Za ++ męża Janusza Foltyn w 4 rocznicę śmierci, Józe-
fa, Franciszkę, Annę, Antoniego Foltyn, Karola, Annę 
Owczarzy, ++ dziadków Foltyn - Owczarzy; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

16.15 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ Stefana Bizoń, rodziców, teściów, zięcia Wiktora.
07.03.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za ++ Filipinę, Antoniego Felińskich, ++ rodzeń-

stwo Ludwika, Stanisława i Krystynę, ++ z rodzin Fe-
liński i Wiatr.

 2. Za + Antoniego Więzik. 
08.03.2016 Wtorek
17.00 1. Za + męża Józefa Stoszka, siostry Marię i Bronisławę, 

3 szwagrów, rodziców z obu stron, wszystkich ++ z ro-
dziny.  

 2. Za ++ Agnieszkę Foltyn, męża Franciszka, córkę Ste-
fanię, dusze w czyśćcu cierpiące.  

09.03.2016 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Herminę Nawrat w 7 rocznicę śmierci, 

męża Franciszka, zięcia Stanisława, wszystkich ++ z ro-
dziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 Za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik.
10.03.2016 Czwartek 
17.00 1. Za ++ Władysława Motykę w 11 rocznicę śmierci,  

2 żony Franciszkę i Marię, syna Franciszka, ojca Józefa, 
2 żony, teściów Jana, Reginę Krawiec, Karola, Krystynę 
Motyka, ++ Czesława Stoły, Franciszka Chmiel, Teresę 
Stoły, Stanisława Golasowskiego, Marię, Michała Ką-
kol, Marię, Józefa Kupczak, ++ z rodziny.

 2. Za ++ Emilię, Karola Mazurek, córki Emilię i Marię, 
ich mężów, synową Agnieszkę, ++ z rodzin Mazurek, 
Czendlik, Hanzel, Tomica, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.03.2016 Piątek
15.30 Rudnik - Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Do Matki Bożej Licheńskiej z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji  
65 urodzin Edwarda Pawełka. 

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Patrycji z okazji imienin.
12.03.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Justynę, Józefa Tomica, brata Władysława,  

Helenę, Alojzego Drobek, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej

17.00 Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, rodziców Marię  
i Bolesława Żyła, brata Bronisława, + Mariana Walnika, 
++ pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cier-
piące.

13.03.2016  V Niedziela Wielkiego Postu
 7.30 Za ++ Krystynę Ciupa w 3 rocznicę śmierci, męża 

Henryka, syna Mirosława, Emilię, Józefa, Stanisława 
Piekar, Agnieszkę, Henryka Dąbrowskich, Zofię, Jana 
Gremlik. 

 9.30 Rudnik: Za + Henryka Wawrzyczka, żonę Anielę, ro-
dziców z obu stron, syna Henryka, zięcia Władysła-
wa, siostrę Helenę, teściów Józefa i Marię Ćwięczek,  
++ z rodziny Tomosz, + Ks. Józefa Adamczyka.

11.00 Za + syna Jana, ++ z rodzin Kamiński, Ryszka, Piecha, 
Mołek, Wawrzyczek, Żur, Dudziński, Bojda, Urbaniec, 
Kajstura, Bijok; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.15 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za + Zofię Miletic w 1 rocznicę śmierci, + męża Milo-

rada, ++ z rodziny. 



13
M

arzec  2016   A
N

IO
Ł KO

Ń
CZYCKI

INTENCJE

14.03.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za + Otylię Foltyn - od wnuka Dariusza.
 2. Za + Henryka Rudol - od Doroty i Tadeusza z rodziną.
15.03.2016 Wtorek
17.00 1. Za ++ rodziców Emilię, Franciszka Matuszek, 

++ dzieci; domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. Za ++ Agnieszkę Kuś w 1 rocznicę śmierci, brata 

Józefa, bratową Bronisławę, rodziców, + Karola Gila-
rowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do 
Opatrzności Bożej.

16.03.2016  Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Ludwika Zorychtę w 2 rocznicę śmier-

ci, teściów Marię i Ludwika Szczypka, ++ synów, córki, 
wnuki,, ++ z rodziny Szczypka, Zorychta; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

17.00 Za ++ rodziców Jana, Stefanię Herma, Małgorzatę, Er-
wina Mikszan, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

21.00 Apel Jasnogórski
17.03.2016 Czwartek 
17.00 1. Za ++ rodziców Barbarę, Teofila Czakon, brata Wła-

dysława, dziadków Filipek - Czakon, ++ Księży, którzy 
pracowali w naszej Parafii. 

 2. Za ++ córki Urszulę Stańczyk, Ewę Pierchała, rodzi-
ców Annę, Wincentego Bortel, Amalię, Józefa Kwicza-
la, braci Jana i Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.

18.03.2016  Piątek
15.30 Rudnik - Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Za ++ Władysława Tengler, żonę Walerię,  

++ z rodziny Piekar.
16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę, Michała, Pawła Legier-

ski, ++ z rodzin Małyjurek, Legierski, Polok; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

19.03. 2016 Sobota Uroczystość Św. Józefa, 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

 8.00 W intencji Imienników Św. Józefa z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie.

17.00 Za + synową Bożenę Klocek w 2 rocznicę śmierci, 
Władysława Klocka, syna Tadeusza, dusze w czyśćcu 
cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.

20.03.2016  Niedziela Palmowa - czyli Męki 
Pańskiej 

 7.30 Za + Zofię Żyła - od syna i za domostwo do Opatrzno-
ści Bożej.

 9.30 Rudnik: Za + Elżbietę Bijok w 20 rocznicę śmierci.
11.00 1. Za + męża Józefa Palę rodziców, teściów, synową Ja-

dwigę, dziadków z obu stron.
 2. Za + Henryka Rudol - od żony Elżbiety i domowni-

ków. 
15.00 Droga Krzyżowa - ulicami Parafii 
17.00 Za + męża Józefa Żyłę, rodziców z obu stron, siostry 

Marię i Annę, bratową Marię, ++ z rodzin Parchański, 
Gabzdyl, Żyła; domostwo do Opatrzności Bożej.

21.03.2016 Wielki Poniedziałek
 8.00 1.
22.03.2016 Wielki Wtorek
17.00 1. Za ++ Pawła, Joannę, Józefa Tomosz, Zofię, Henryka 

Folwarczny, Mariannę, Józefa, Emilię i Alojzego Jurga-

ła; za domostwo do Opatrzności Bożej.
 2. Za ++ Karola Bierskiego, żonę Marię, rodziców,  

rodzeństwo z obu stron.
19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.03.2016 Wielka Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Józefa, Zofię Gabzdyl, ich rodziców, 

Bronisława Gabzdyl, Jadwigę Michalską, Marię, Fran-
ciszka Macura.

17.00 Za ++ Salomeę Kłosok w 30 rocznicę śmierci, męża 
Henryka, syna Eugeniusza, ++ dziadków z obu stron.

24.03.2016 WIELKI CZWARTEK - Msza św. 
Wieczerzy Pańskiej 

18.00 1. O powołania kapłańskie i zakonne.
 2. Za ++ Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.
25.03.2016 WIELKI PIĄTEK
17.00 Droga Krzyżowa
18.00 Ceremonie Wielkiego Piątku 
26.03.2016 WIELKA SOBOTA 
20.00 1. Za Parafian
 2. W intencji Ofiarodawców i Darczyńców.
27.03.2016 NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
 7.30 Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, brata Bronisława, 

teścia Władysława, szwagra Jana, dziadków Justynę  
i Franciszka, Emilię i Józefa, ++ z całej rodziny; domo-
stwo do Opatrzności Bożej. 

 9.30 Rudnik: Za + Aleksandra w 11 rocznicę śmierci, córkę 
Zofię, syna Stanisława, ++ z rodzin Skóra, Kocjan, Po-
lok, Mosurek, + Zdzisławę Jarosz.

11.00 Za Parafian
15.00 Uroczyste Nieszpory Wielkanocne
28.03.2016 Poniedziałek Wielkanocny
 7.30 W intencji Pawła z okazji 10 urodzin z prośbą o zdro-

wie, Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego.
 9.30 Rudnik: Za ++ Marię, Józefa Machej, Juliannę, Józefa 

Ogrocki, bratową Bronisławę, dziadków z obu stron, 
dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności 
Bożej. 

11.00 Chrzty - Roczki
29.03.2016 Wtorek Wielkanocny
18.00 1. Z okazji urodzin Agaty i Aleksandry z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i Dary Ducha Świętego.

 2. Za ++ Stanisława, Jana i Marię Kwik, Albinę, Leopol-
da Dworok, ++ z rodzin Kwik, Dworok i Kwiczala; za 
rodzinę do Opatrzności Bożej.

30.03.2016 Środa Wielkanocna
16.00 Rudnik: Za ++ Helenę Parchańską, jej rodziców Stefa-

nię i Jana, ++ Joannę, Antoniego Parchański, 2 synów, 
3 synowe, wnuka Józefa.

18.00 Za + Henryka Rudol - 6 - tyg. po śmierci. 
31.03.2016 Czwartek Wielkanocny
18.00 1. Za + Władysława Hanzel - od chrześniaczek z rodzi-

nami.
 2. Za ++ Józefa, Marię Żywczok, rodziców z obu stron, 

dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności 
Bożej.
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INTENCJE MSZALNE
01.03.2016 Wtorek
 7.30
16.00 Rudnik:
18.00 1. Za + Rozalię Majchrzak w 2 rocznicę śmierci, jej ro-

dziców, teściów, ++ z rodziny; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

 2. Za ++ Eufemię, Leopolda Goryczka, Józefa Koczor, 
Rudolfa Węglarzy, ++ z rodzin Szweda i Goryczka.

02.03.2016 Środa  - Zakończenie rekolekcji
 7.30 Za + Henryka Rudol - od rodziny Kuchejda.
 9.00 W intencji uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
11.00 W intencji młodzieży Gimnazjum. 
16.00 Rudnik: Za ++ rodziców Alojzego, Stefanię Tomi-

ca, Alojzego, Marię Wawrzyczek, ++ z rodziny, dusze 
w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Zofię Brychcy, męża Józefa, syna Franciszka, 
++ z rodzin Brychcy i Dzida, dusze w czyśćcu cierpiące.

03.03.2016 I Czwartek
17.00 1. Za ++ rodziców Józefa Foltyn, Annę, Józefa Parchań-

ski, ++ dziadków, wszystkich ++ z rodzin Foltyn i Par-
chański; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. Za ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza, Stani-
sławę oraz + Ojca Ottona.

04.03.2016 I Piątek Święto Św. Kazimierza, 
Królewicza

15.30 Rudnik - Droga Krzyżowa 
16.00 Rudnik: Za ++ Bronisławę Wawrzyczek, Antoninę 

Stoszek, ich rodziców Alojzję i Józefa, Emilię, Karola, 
Gustawa i Tadeusza Wawrzyczek, Antoninę Sztuchlik, 
Franciszka i Barbarę Filipek. 

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: Za ++ Józefa Parchańskiego, żonę 

Annę, ++ z rodzin Parchański, Tomica, Gabzdyl.
05.03.2016 I Sobota
 8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny.
17.00 Za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnu-

ka Bartłomieja, siostry Bronisławę i Marię, rodziców 
z obu stron, za całą rodzinę do Opatrzności Bożej.

06.03.2016 IV Niedziela Wielkiego Postu
 7.30 Za ++ męża Stanisława, szwagierkę Marię, teściów 

Annę, Antoniego Mołek, ++ z rodzin Mołek, Kamiń-
ski, ++ Anielę i Tadeusza Urbaniec; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

 9.30 Rudnik: Za + Juliusza Gabzdyl w rocznicę śmier-
ci, rodziców Annę i Pawła Gabzdyl, Wandę Gabzdyl,  
++ z rodziny.

11.00 Za ++ męża Janusza Foltyn w 4 rocznicę śmierci, Józe-
fa, Franciszkę, Annę, Antoniego Foltyn, Karola, Annę 
Owczarzy, ++ dziadków Foltyn - Owczarzy; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

16.15 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za ++ Stefana Bizoń, rodziców, teściów, zięcia Wiktora.
07.03.2016 Poniedziałek
 8.00 1. Za ++ Filipinę, Antoniego Felińskich, ++ rodzeń-

stwo Ludwika, Stanisława i Krystynę, ++ z rodzin Fe-
liński i Wiatr.

 2. Za + Antoniego Więzik. 
08.03.2016 Wtorek
17.00 1. Za + męża Józefa Stoszka, siostry Marię i Bronisławę, 

3 szwagrów, rodziców z obu stron, wszystkich ++ z ro-
dziny.  

 2. Za ++ Agnieszkę Foltyn, męża Franciszka, córkę Ste-
fanię, dusze w czyśćcu cierpiące.  

09.03.2016 Środa
16.00 Rudnik: Za ++ Herminę Nawrat w 7 rocznicę śmierci, 

męża Franciszka, zięcia Stanisława, wszystkich ++ z ro-
dziny; domostwo do Opatrzności Bożej. 

17.00 Za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik.
10.03.2016 Czwartek 
17.00 1. Za ++ Władysława Motykę w 11 rocznicę śmierci,  

2 żony Franciszkę i Marię, syna Franciszka, ojca Józefa, 
2 żony, teściów Jana, Reginę Krawiec, Karola, Krystynę 
Motyka, ++ Czesława Stoły, Franciszka Chmiel, Teresę 
Stoły, Stanisława Golasowskiego, Marię, Michała Ką-
kol, Marię, Józefa Kupczak, ++ z rodziny.

 2. Za ++ Emilię, Karola Mazurek, córki Emilię i Marię, 
ich mężów, synową Agnieszkę, ++ z rodzin Mazurek, 
Czendlik, Hanzel, Tomica, dusze w czyśćcu cierpiące.

11.03.2016 Piątek
15.30 Rudnik - Droga Krzyżowa
16.00 Rudnik: Do Matki Bożej Licheńskiej z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji  
65 urodzin Edwarda Pawełka. 

16.15 Droga Krzyżowa
17.00 Msza św. szkolna: O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Patrycji z okazji imienin.
12.03.2016 Sobota
 8.00 Za ++ Justynę, Józefa Tomica, brata Władysława,  

Helenę, Alojzego Drobek, dusze w czyśćcu cierpiące; 
domostwo do Opatrzności Bożej

17.00 Za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, rodziców Marię  
i Bolesława Żyła, brata Bronisława, + Mariana Walnika, 
++ pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cier-
piące.

13.03.2016  V Niedziela Wielkiego Postu
 7.30 Za ++ Krystynę Ciupa w 3 rocznicę śmierci, męża 

Henryka, syna Mirosława, Emilię, Józefa, Stanisława 
Piekar, Agnieszkę, Henryka Dąbrowskich, Zofię, Jana 
Gremlik. 

 9.30 Rudnik: Za + Henryka Wawrzyczka, żonę Anielę, ro-
dziców z obu stron, syna Henryka, zięcia Władysła-
wa, siostrę Helenę, teściów Józefa i Marię Ćwięczek,  
++ z rodziny Tomosz, + Ks. Józefa Adamczyka.

11.00 Za + syna Jana, ++ z rodzin Kamiński, Ryszka, Piecha, 
Mołek, Wawrzyczek, Żur, Dudziński, Bojda, Urbaniec, 
Kajstura, Bijok; domostwo do Opatrzności Bożej.

16.15 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
17.00 Za + Zofię Miletic w 1 rocznicę śmierci, + męża Milo-

rada, ++ z rodziny. 
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Spotkania:
Służba Liturgiczna – piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.

dzieci Maryi – wtorek  - godz. 15.30

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 kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

Spowiedź św.  –  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota –  godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych – - w czasie rekolekcji 
tj. w środę, 2 marca od godz. 13.00 oraz 
przed świętami w Wielką Środę - 23 marca 
od godz. 9.00

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

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

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 marca (tj. Wielki Wtorek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

04. III. –   Os. ,, Karolinka „ -  piątek
 ul. Długa  33,  25,  24, 19, 17,  
11. III. –   Os.  ,, Karolinka „ -  piątek 
 ul.  Długa  22, 15, 14, 13, 11, 9
18. III. –  Os.  ,, Karolinka „    - piątek
 ul.  Długa  8, 7, 5, 3, 2, 1 
23. III. –   Prawa str. Piotrówki  -  środa
 ul. Kościelna  6,  7, 14   
 ul. Szkolna  2, 2a

Liturgiczne obchody miesiąca:
04.03 – Święto Św. Kazimierza, Królewicza    
19.03. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP      
20.03. – Niedziela Palmowa  

- czyli Męki Pańskiej
27.03. – Uroczystość Zmartwychwstania 

Pańskiego

Gorzkie Żale 
 - Kazanie Pasyjne  

– niedziela - godz. 16.15 

Droga Krzyżowa  
– piątek - godz. 16.15 

Droga Krzyżowa  
w Rudniku  

– w piątek - godz. 15.30.  



WIELKI PIĄTEK WIELKA  SOBOTA
  8.00 -    8.30 Służba Liturgiczna
  8.30 -    9.00 Dzieci Szkoły Podstawowej
  9.00 -    9.30 Młodzież Gimnazjalna

  9.30 – 10.00 Apostolstwo Dobrej Śmierci

10.00 -  12.00    Spowiedź św.  
11.00 -  11.30 Róża I
11.30 -  12.00 Róża II
12.00 – 12.30 Róża III
12.30 -  13.00 Róża IV
13.00 -  13.30 Róża V
13.30 -  14.00 Róża VI
14.00 -  14.30 Róża VII

14.30 -  15.00 Róża VIII
15.00 -  17.00 Spowiedź św.
15.00 -  15.30 Czciciele Miłosierdzia Bożego 
15.30 – 16.00 Róża IX

16.00 -  16.30 Parafialna Rada Duszpasterska

17.00 -  17.00 DROGA KRZYŻOWA
18.00  CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU
20.00 -  21.00  Redakcja  „ Anioła Kończyckiego ”
21.00 -  22.00 Łubowiec – Babilon – Holica- 

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

   8.00  -   8.30 Wygoda

  8.30  -   9.00 Podkaczok – Stawiska
  9.00  - 10.00 Adoracja dla dzieci 

– Święcenie pokarmów Wielkanocnych

10.00  - 12.00 Spowiedź Św.
10.00  - 10.30 Holica – Sośnie
10.30 -  11.00 Statek
11.00 -  11.30 Świerczyniec
11.30 -  12.00 Rudnik – Beresteczko
12.00 -  12.30 Rudnik – Centrum
12.30 -  13.00 Rudnik – Porzędź
13.00 -  13.30 Pudłowiec – Dół
13.30 -  14.00 Babilon
14.00 -  14.30 Odnóżka
14.30 – 15.00 Łubowiec
15.00 -  15.30 Karłowiec – Domy k/ Zamku

15.30 – 16.00 Lewa Strona Piotrówki

16.00 Święcenie pokarmów Wielkanocnych
16.30 – 17.00 Prawa Strona Piotrówki
17.00 -  17.30 Osiedle „ Karolinka”
17.30 – 18.00 Młodzież Oazowa
18.00 -  18.30 Służba Kościelna
18.30 -  19.00 Grupy Modlitewne

19.00 -  19.30 Parafialna Rada Duszpasterska
20.00 CEREMONIE WIELKIEJ SOBOTY

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy Adoracja Przy Bożym Grobie
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MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.

dzieci Maryi – wtorek  - godz. 15.30

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 kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.
22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa
I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

Spowiedź św.  –  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota –  godzinę  
przed Mszą św. 
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych – - w czasie rekolekcji 
tj. w środę, 2 marca od godz. 13.00 oraz 
przed świętami w Wielką Środę - 23 marca 
od godz. 9.00

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

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

Nabożeństwa Pompejańskie 
22 marca (tj. Wielki Wtorek)  

godzina 19.00
Zapraszamy do licznego udziału

04. III. –   Os. ,, Karolinka „ -  piątek
 ul. Długa  33,  25,  24, 19, 17,  
11. III. –   Os.  ,, Karolinka „ -  piątek 
 ul.  Długa  22, 15, 14, 13, 11, 9
18. III. –  Os.  ,, Karolinka „    - piątek
 ul.  Długa  8, 7, 5, 3, 2, 1 
23. III. –   Prawa str. Piotrówki  -  środa
 ul. Kościelna  6,  7, 14   
 ul. Szkolna  2, 2a

Liturgiczne obchody miesiąca:
04.03 – Święto Św. Kazimierza, Królewicza    
19.03. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP      
20.03. – Niedziela Palmowa  

- czyli Męki Pańskiej
27.03. – Uroczystość Zmartwychwstania 

Pańskiego

Gorzkie Żale 
 - Kazanie Pasyjne  

– niedziela - godz. 16.15 

Droga Krzyżowa  
– piątek - godz. 16.15 

Droga Krzyżowa  
w Rudniku  

– w piątek - godz. 15.30.  



Jezus Zmartwychwstał
Alleluja!!!

Dzieląc radość Wielkanocnego Poranka życzymy żywych

i niepowtarzalnych spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym.

Niech doświadczenie Jego obecności umocni wiarę,

w Jego nieustanną bliskość,

która trwać będzie aż do skończenia świata;

niech stanie się darem pokoju i radości serca;

niech pomnaża nadzieję i miłość.

Życzymy mocy Ducha Świętego,  

Jego darów na każdy dzień,

tak bardzo potrzebnych w dawaniu świadectwa  

Jego Ewangelii.

Maryja - Rozradowana Królowa Nieba,

niech wyprosi pełnię łask paschalnych.

Duszpasterze

i Redakcja Anioła Kończyckiego

Kończyce Wielkie, Wielkanoc 2016


