Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei
i miłości. Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Wesołego Alleluja!

życzą Duszpasterze i Redakcja
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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Czyt.:Ez 37, 12–14; Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8; Rz 8, 8–11 Ewangelia: J 11,3-7.17.20-27.33b-45
Wskrzeszenie Łazarza. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus usłyszawszy to rzekł: „Choroba ta nie zmierza
ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak
Kwiecień
że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy znów do
Judei”. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi,
Celestyna, Wilhelma
wyszła Muna spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem,
że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w
czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy,
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na
świat”. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzieście go położyli?”. Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak
go miłował”. Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”. A Jezus ponownie okazując wzruszenie głębokie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już
cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”. Usunięto więc kamień.
Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to
powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce
powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie goi pozwólcie mu chodzić”. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do
Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
NIEDZIELA

NIEDZIELA PALMOWA

Czyt.:Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-18a.19-20.23-24; Flp 2,6-11 EWANGELIA KRÓTSZA (Mt 27, 11–54)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza.
Jezus przed Piłatem. E. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Jezus
odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak
wiele zeznają przeciw Tobie? E. On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
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Jezus odrzucony przez swój naród. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś
Marcina, Przemysława
wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy
Jezusa, zwanego Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu
ostrzeżenie: I. Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? E. Odpowiedzieli:
T. Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Namiestnik odpowiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim! E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta,
wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas i na dzieci
nasze. E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyśmiany. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego
płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc:
T. Witaj, królu żydowski! E. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty
i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Droga krzyżowa. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane
Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty,
rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim
dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Wyszydzenie na krzyżu. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!. E. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych
wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje.
Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Elí, Elí, lemá
sabachtháni? E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich
pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić.
E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.
Po śmierci Jezusa. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych,
którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali
straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.
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Czyt.: Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3, 1-4 EWANGELIA (J 20,1-9)
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu
i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził
Kwiecień
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon
Agnieszki, Czesława
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Kwiecień 2014 ANIOŁ KOŃCZYCKI

PONIEDZIAŁEK
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PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Czyt.: Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2a i 5.7-8.9-10.11; EWANGELIA (Mt 28,8-15)
Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie
bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli
Kwiecień
do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy
Feliksa, Bartosza
i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim
pomówimy i wybawimy was z kłopotu”. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami
i trwa aż do dnia dzisiejszego.
NIEDZIELA
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA (ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO)

Czyt.: Dz 2,42-47; Ps 118, 1 i 4. 13-14. 22-24; 1 P 1,3-9 EWANGELIA (J 20,19-31)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus
wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
Kwiecień
”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden
Teofila, Felicji
z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on
rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego,
nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku
i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

MODLITWA WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ
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MODLITWA WIELKIEJ
NOWENNY FATIMSKIEJ
WEDŁUG SŁÓW AKTU
ZAWIERZENIA JANA PAWŁA II,
KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT

Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi
dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: „Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!”
Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra,
wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:
Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak
łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych
ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje
się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego
zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci
Bożych, wybaw nas!
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„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!”
Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy,
która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy
i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez
współczesnych ludzi.
Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się z wolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką
Nowennę przygotowującą nas do setnej rocznicy Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory
i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy
do Ciebie:
„Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!”
Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin,
Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania
pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie
wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij
nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost
do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki
świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny
los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.
Mówiłaś ze smutkiem: „Wiele dusz idzie na potępienie”. Swej
duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że „dzisiejszy świat bardziej
zasługuje na potop niż czasy Noego”, a w swym fatimskim sekrecie
pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę
Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres
rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach
pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie
Chrystusa, wezwani do służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj
przed Tobą, pragniemy wraz z całym Kościołem wobec Twego
Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn
Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: „Za nich - powiedział - Ja
poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w
prawdzie” (J 17, 19). Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim
Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był „cały
Twój”, aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela
świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem
Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech
ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch
ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach:
jakie już rozniecił w naszych czasach.
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CHRYSTUS BARANEK PASCHALNY
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu
społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw
nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach
ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło,
wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw
nas!

Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych
społeczeństw!
Pomóż nam, mocą Ducha Świętego, przezwyciężać
wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas
i wokół nas.
Niech nasze dziecięce oddanie
się Tobie stanie się narzędziem,
którym posłużysz się zgodnie
z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła
cywilizacja miłości, aby pojawiła się
wśród nas wiosna chrześcijaństwa

i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych
narodów.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej!
Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech
w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich
światło Nadziei!
Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat!
Amen.

Odmawiajmy jak najczęściej tę modlitwę. Powstała ona
w oparciu o słowa, jakie Jan Paweł II skierował do Maryi
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 1984 r.
Modlitwa papieska miała moc poruszyć niebo. To dlatego,
przygotowując się do setnej rocznicy objawień, przypominamy niejako Matce Bożej słowa Ojca Świętego Jana Pawła II.
One były skuteczne, przywoływały cuda. Taka właśnie ma
być nasza modlitwa i cała Wielka Nowenna Fatimska.
Wybrano z materiałów opracowanych przez Zespół
Sekretariatu Fatimskiego
pod kierunkiem ks. Krzysztofa Czapli SAC

Szczęść Boże! Ks. Andrzej Wieliczka

Chrystus Baranek Paschalny
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Baranek to jeden z najstarszych symboli biblijnych i chrześcijańskich. W niektórych kościołach można spotkać
baranka, czy to na obrazach lub figurach Chrystusa. Ze względu na swoje cechy, baranek stał się symbolem człowieka
łagodnego i cierpliwego, który nawet w najtrudniejszych chwilach nie buntuje się, jest zupełnie bezbronny.
Zwróćmy uwagę na ten symbol
w naszym kościele. Jedna z figur Chrystusa to Chrystus Dobry Pasterz, u którego na
ramieniu spoczywa baranek.
Baranek ofiarny - paschalny widoczny
jest nad tabernakulum. Rzeźba naszego
baranka paschalnego z chorągiewką
zachowała się od najdawniejszych czasów.
Zabytek ten musiał być dobrze konserwowany, a dzisiaj jest odnowiony i położony
na „księdze życia”. Możemy się szczycić
z tego, bo niewiele kościołów posiada taki
biblijny symbol.
Pismo Święte Starego Testamentu
utożsamia baranka biblijnego z Mesjaszem
Jezusem Chrystusem. Coroczne święto
Paschy odnawiało i czyniło aktualnym początek przymierza zawartego z Bogiem. Krew ofiarowanego baranka
miała wagę symboliczną: skrapiano nią paliki namiotów
i progi domów, aby oddalić wszelkie niebezpieczeństwo
lub Niszczyciela. (por. Wj 2, 13.23). Przygotowując się do
Paschy każdy Izraelita zabijał własną ofiarę, a kapłani
zbierali część krwi i skrapiali nią stopnie ołtarza. Już
w domach, rozpoczynano ceremonię wieczerzy paschalnej
pieczeniem baranka na rożnie z użyciem drzewa granatowca. Zwracano bardzo uwagę na to, aby żadna z kości zwierzęcia ofiarnego nie została złamana. Przepisy dotyczące

spożycia paschy kończą się słowami:
„Jest to Pascha na cześć Pana… Dzień
ten będzie dla was dniem pamiętnym
i obchodzić go będziecie jako święto
dla uczczenia Pana. Po wszystkie
pokolenia w tym dniu świętować
będziecie”. (Wj 12, 11.14).
Ofiara z „baranka bez skazy od
początku chrześcijaństwa była interpretowana jako symbol ofiary Chrystusa, który „został złożony w ofierze
jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7)
Niewinny pozwolił się ukrzyżować,
aby zgładzić grzech świata i swoją ofiarą
otworzyć ludzkości bramy zbawienia.
Nowy Testament przypomina również,
że Zbawiciel „ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz
przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca
Świętego zdobywszy wieczne odkupienie” (Hbr 9,12).
Chrystus „nabył własną krwią” (Dz 20, 28) lud Boży
i ustanowił Nowe Przymierze.
Pan Jezus złożył ofiarę na Golgocie jako zapowiadany prawdziwy Baranek Boży. My zaś jesteśmy uczniami
Baranka Bożego.
A tak Ojciec Święty Franciszek na „Anioł Pański”
19 stycznia 2014 r. określił co to znaczy być uczniami
Jezusa Baranka Bożego.

W OCZEKIWANIU NA KANONIZACJĘ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II
Uczniowie Baranka Bożego.
W Nowym Testamencie słowo „baranek” pojawia
się wielokrotnie i zawsze w odniesieniu do Jezusa. Ów
obraz baranka może zaskakiwać, oto bowiem zwierzę
nieodznaczające się z pewnością siłą i masywnością bierze
na swe ramiona ciężar tak przytłaczający. Ogromna masa
zła zostaje podjęta i poniesiona dalej przez stworzenie
słabe i kruche, będące symbolem posłuszeństwa łagodności i bezbronnej miłości, które posuwa się do ofiary
aż z samego siebie. Baranek nie panuje, ale jest pokorny,
nie jest agresywny, lecz pokojowy; nie pokazuje szponów
ani kłów w obliczu jakiegokolwiek ataku, lecz poddaje się
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i jest uległy i taki jest Jezus! Taki jest Jezus jak baranek. Co
dzisiaj znaczy dla Kościoła, dla nas, bycie uczniami Jezusa
Baranka Bożego? Oznacza stawianie w miejsce podłości
- niewinności, w miejsce siły - miłości, w miejsce pychy pokory, w miejsce prestiżu- służby”.
Symboliczny baranek paschalny pojawi się także na
naszym stole wielkanocnym, byśmy pamiętali, że mamy
przechodzić z grzechu do łaski oraz ze śmierci do wiecznego życia. W niebie Chrystus Baranek Boży zjednoczy się
na wieki ze wspólnotą zbawionych (Ap 19, 7). Obyśmy się
wszyscy w ich gronie znaleźli.
Irena

W OCZEKIWANIU NA KANONIZACJĘ
BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II
Zmartwychwstałego Pana, bo tylko on może zaspokoić
nasze pragnienia prawdy, wolności sprawiedliwości
i pokoju. Przez Eucharystię Jezus jest prawdziwie obecny pośród nas. Przeżywajmy ją z żarliwą pobożnością.
Podczas każdej Mszy Świętej rozpoznajmy Jego obecność w Słowie Bożym i „przy łamaniu chleba”.
Nasze uczestnictwo we Mszy Świętej ma być podobne do udziału Maryi w cierpieniach Chrystusa. Kościół
wymaga, aby to uczestnictwo było świadome, czynne
i owocne. Dlatego powinniśmy rozumieć, że pod osłoną znaków spotykamy Jezusa dźwigającego krzyż,
umierającego na nim i zwyciężającego śmierć przez
Zmartwychwstanie.
Ojciec Święty Jan Paweł II tak się modlił:
„Mane nobiscum, Domine! Podobnie jak dwaj
uczniowie z Ewangelii, prosimy Cię, Panie Jezu, pozostań z nami. Ty, Boży Wędrowcu, który znasz nasze
drogi i nasze serca, nie dozwól byśmy pozostali więźniami wieczornych cieni. Wspiera j nas, gdy jesteśmy
utrudzeni, przebacz nasze grzechy, kieruj naszymi
krokami na drogach dobra. Błogosław dzieciom,
młodzieży, starszym, rodzinom, a zwłaszcza chorym.
Błogosław kapłanom oraz osobom życia konsekrowanego. Błogosław całej ludzkości. W Eucharystii
jesteś <<lekarstwem na nieśmiertelność>>; obdarz
nas pragnieniem pełni życia, które nam pomoże iść
po tej ziemi jako ufni i radośni pielgrzymi, wpatrzeni zawsze w cel życia bez końca. Zostań z nami,
Panie!”

Kwiecień 2014 ANIOŁ KOŃCZYCKI

27 marca 2005 roku, to ostatnia Niedziela Wielkanocna w ziemskim życiu Jana Pawła II. Na Placu świętego Piotra zgromadziło się około 80 tys. wiernych. Wielu
płakało widząc cierpiącego i bardzo wzruszonego Ojca
Świętego. Pewnie płakali także ludzie zgromadzeni
przed telewizorami na całym świecie. Wielkanocne
orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II zostało odczytane
przez Kardynała Angelo Sodano. Jan Paweł II śledził na
leżących przed nim kartkach tekst tego orędzia. Swoją
niemocą, a głosem Kardynała wołał:
„Dzisiaj w święto Zmartwychwstania, my także
powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na świecie:
Zostań z nami wierny Przyjacielu i pewna Ostojo dla
ludzkości kroczącej drogami czasu! Ty, żywe Słowo
Ojca, wlej ufność i nadzieję w tych, którzy szukają
prawdziwego sensu swojej egzystencji. Ty, Chlebie
Życia wiecznego, nasyć człowieka głodnego prawdy,
wolności, sprawiedliwości i pokoju!”
Ojciec Święty chciał nam w ten sposób przypomnieć, że Jezus żyje, zmartwychwstał i jest nadal
obecny w świecie, a przede wszystkim, że Jezus jest
obecny w naszym życiu przez Eucharystię. Chrystus
nie przestał się nami interesować. Nie zamknął się w
swym majestacie gdzieś daleko, lecz pragnie nadal być
obecny w naszym życiu, w naszych radościach i cierpieniach. Chce współtowarzyszyć nam w ziemskim
pielgrzymowaniu. Jak dobry Ojciec, pragnie opiekować
się nami. Ojciec Święty zaznaczył, że my, ludzie nowego
tysiąclecia, potrzebujemy eucharystycznej bliskości
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Modlitwa Ewangelią
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I niedziela kwietnia, 06.04.2014,
Ewangelia z dnia: J 11, 1-45
(skrót J 11, 1-45 oznacza Ewangelia wg św. Jana, rozdział
11, wersety 1-45)

O co proszę? O silną wiarę, że w Jezusie odnajdę pełnię
życia.
• Skupię całą moją uwagę na przyjacielskiej relacji
Jezusa z Marią, Martą i Łazarzem. Oprócz apostołów
Jezus miał grono świeckich przyjaciół w Betanii. Nie
ukrywał przed nimi przyjaźni i wzruszenia.
• Co mogę powiedzieć o mojej przyjaźni z Jezusem?
Czy mówię Mu o moich uczuciach? Czy potrafię je
wyrażać? Czy wierzę, że Jezus darzy mnie osobistym
i głębokim uczuciem miłości?
• Będę przysłuchiwał się pełnej wzruszenia rozmowie
Jezusa z Martą i Marią. Zwrócę uwagę, z jaką prostotą
i otwartością mówią Jezusowi o swoim bólu.
• Będę kontemplował twarz Jezusa, który wzrusza się,
patrząc na ból i łzy szlochających kobiet. Będę patrzył,
jak pełen smutku udaje się do grobu przyjaciela Łazarza i płacze.
• Uświadomię sobie, że Jezus widzi każde moje cierpienie. Wzrusza się na widok mojego bólu. Płacze, kiedy
widzi moje zagubienie i bezradność. Czy w chwilach
cierpienia potrafię mówić Mu o moich uczuciach, przyznawać się jak Maria i Marta do wewnętrznych lęków,
a nawet pretensji i obaw? Czy szczerze rozmawiam
z Nim o moich buntach?
• „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz”. Będę przez dłuższy czas
kontemplował tę scenę. Usłyszę pełne mocy słowa
Jezusa. Zobaczę zdziwienie zgromadzonego tłumu
oraz Łazarza wychodzącego z ciemności grobu. Jezus
jest zdolny wyprowadzić mnie nawet z beznadziejnych
sytuacji.
• W gorącej modlitwie poproszę Jezusa, aby odsunął
kamień zagradzający wejście do mrocznych miejsc
mojego życia, w których chowam dobre pragnienia.
Poproszę Go o łaskę dobrej spowiedzi wielkopostnej
i przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Będę powtarzał: „Jezu, Ty jesteś moim życiem!”.
Niedziela Palmowa 13.04.2014,
Ewangelia z dnia: Mt 21, 1-11
O co proszę? O łaskę wiernej obecności przy Jezusie
opuszczonym i zdradzonym.
• Będę kontemplował scenę uroczystego wjazdu Jezusa

•
•
•

•
•
•

do Jerozolimy, która zapowiada rychłe nadejście Jego
męki i śmierci. Jezus objawia się jako Król, którego
odznacza pokora, cichość, łagodność.
Uświadomię sobie, ze Jerozolimą, miejscem świętym
i domem Boga, jest moje serce. Jezus pragnie w nim
królować. Prosi mnie o pozwolenie na panowanie
w moim sercu.
Czy potrafię zaprosić Go do mojego serca tak, aby
bezwarunkowo w nim panował? Czy w moim sercu
są jeszcze miejsca, których Mu nie oddałem? Czego
nie potrafię Mu oddać? Szczerze powiem o tym
Jezusowi.
Podczas Liturgii Eucharystycznej, gdy będę śpiewał
„Hosanna”, zapytam siebie, czy Jezus jest naprawdę
radością mojego życia? Czy Jego obecność w moim
życiu jest źródłem głębokiej radości? Czy nie ma we
mnie smutku, lęków, obaw? Powiem Jezusowi o moich
uczuciach. Poproszę, aby je przemienił.
Będę kontemplował Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy na osiołku. Wejdę w tłum ludzi, który wiwatuje na
Jego cześć i ścieli przed Nim swoje płaszcze. Co mogę
powiedzieć o moim szacunku do Jezusa? Czy potrafię
Go wyznawać publicznie?
Jezus idący na mękę przypomina mi, że kroczenie za
nim domaga się całkowitej ofiary z życia. Jak wypełniam moje życiowe powołanie? Czy nie ulegam przeciętności i kompromisom? Czy jest we mnie głębokie
pragnienie ewangelicznego radykalizmu życia?
W serdecznej modlitwie będę wielbił Jezusa idącego
na mękę dla mnie. Będę prosił Go o łaskę trwania
przy Nim w Jego cierpieniu: „Jezu, cierpiący z powodu
moich zdrad i odejść, zmiłuj się nade mną!”.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego,
20.04.2014,
Ewangelia
z dnia: J 20,1-9
O co proszę? O serce
dogłębnie przeniknięte
radością ze spotkania ze
Zmartwychwstałym.
• Będę towarzyszył
Marii Magdalenie,
która wczesnym
ra n k i e m i d z i e d o
grobu. Będę z nią
rozmawiał o jej miło-
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ści do Jezusa, o tym, jak oglądała Jego okrutną mękę i
agonię na krzyżu i jak teraz, po śmierci Jezusa, płacze
i tęskni za swoim Panem.
Jak w Wielkim Poście przygotowywałem się do Wielkiej Nocy? Co mogę powiedzieć o moim przeżywaniu
męki Jezusa? Czy zależy mi na Jezusie i czy tęsknię za
Nim jak Maria Magdalena?
Będę wpatrywał się w zachowanie Magdaleny w chwili, gdy spostrzega, że grób jest pusty. Będę patrzył, jak
przejęta biegnie do Piotra I Jana. Zobaczę zmieszanie
na jej twarzy, gdy tłumaczy apostołom, co zastała
przy grobie.
Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, w których
doświadczyłem szczególnej bezradności, kiedy
„biegłem” do najbliższych memu sercu, szukałem
prawdy i ukojenia w bólu. Podziękuję Jezusowi za
ludzi, których wtedy mi posłał, za kierowników
duchowych, spowiedników, przyjaciół.
Wrócę do ewangelicznej sceny, aby wpatrywać się
w biegnących do grobu Piotra i Jana. Popatrzę na ich
zniecierpliwione twarze i oczy wyglądające grobu.
Zwrócę uwagę na ich zachowanie przy pustym
grobie.
Przywołam w pamięci chwile, w których w szczególny
sposób tęskniłem za Jezusem i szukałem znaków Jego
obecności. Jakie to były sytuacje? Opowiem o nich
Jezusowi.
Jakie uczucia budzą się we mnie, gdy myślę o moim
spotkaniu ze Zmartwychwstałym?
Piotr i Jan z pewnością odczuwali w sercu gorzkie
wspomnienia własnej niewierności i zdrady. Będę
prosił, aby Jezus wzbudził we mnie tęsknotę za Nim:
„Pragnę Twojego życia jak łania wody ze strumieni!”.

• Zauważę, jak bardzo zmienia się atmosfera, gdy
pośród apostołów zjawia się Jezus. Jego obecność
zmienia ich lęk w radość. Będę prosił Jezusa o głębokie doświadczenie Jego obecności, zwłaszcza pośród
moich niepewności i lęków.
• Jezus dwukrotnie mówi do apostołów: „Pokój wam”.
Będę chciał usłyszeć i głęboko przeżyć te słowa. Będę
prosił o głębokie przekonanie, że Jezus codziennie
pozdrawia mnie tymi słowami i zaprasza, abym
otwierał się na przyjęcie Jego pokoju.
• Tomasz, który nie był razem z uczniami, czuje się
zagubiony. Słowa apostołów nie są w stanie go zmienić. Potrzebuje doświadczenia osobistego spotkania
z Jezusem. Czy szukam osobistych spotkań z Jezusem?
• Będę kontemplował spotkanie Tomasza z Jezusem.
Zobaczę, jak zmienia się jego twarz, jak pojawia się
na niej zdziwienie i radość. Jezus zachęca Tomasza,
aby Go dotknął. Czy w mojej modlitwie osobistej,
w Eucharystii, w spowiedzi szukam i pragnę intymnego spotkania z Jezusem?
• Zaproszę do mojej modlitwy św. Tomasza i razem
z nim będę prosił o silną wiarę i pokój serca. Zachowam w sercu modlitwę Tomasza: „Pan mój i Bóg
mój!”.
na podstawie książki
„Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”
Krzysztofa Wonsa SDS,
Alina

ZAPROSZENIE
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:

CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:

odbędzie się 26.04.2014 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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Niedziela Bożego Miłosierdzia, 27.04.2014,
Ewangelia z dnia: J 20, 19-31
O co proszę? O silną wiarę, uwolnienie od lęku i głęboki
pokój serca.
• Będę wpatrywał się w uczniów, którzy po śmierci
Jezusa znów są razem. Są pełni lęku i niepewności.
Wyobrażę sobie ich niespokojne twarze i oczy pełne
strachu. Bez Jezusa czują się bezradni.
• Czy nie odkrywam w sobie cech zachowania apostołów? Czy w cierpieniu nie zamykam się przed samym
sobą i innymi? Wypowiem przed Jezusem lęki
i obawy, które kuszą mnie do ucieczki od życia i jego
wyzwań.

7

8

W NASZEJ SZKOLE WIELE SIĘ DZIEJE

W naszej szkole wiele się dzieje
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My nie tylko się uczymy, ale i wiele innych ciekawych
rzeczy robimy.
21 lutego dzieci starsze z przedszkola i dzieci z kl. I-III
pojechały na wycieczkę do Studia Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej. Tam oprowadzał ich przewodnik, który
bardzo ciekawie opowiadał historię Studia, prezentował
zbiory wytwórni. Na zakończenie zaprowadził dzieci do
sali kinowej, gdzie mieli możliwość obejrzenia filmów
rysunkowych powstałych w SFR w Bielsku–Białej.
27 lutego 2014 r. w Powszechnej Szkole Podstawowej
w Rudniku odbył się Kosmiczny Bal Karnawałowy. Tradycyjnie już bal dla dzieci ze szkoły i przedszkola odbył się
w Tłusty Czwartek. Wszyscy bawili się w sali ozdobionej
srebrnymi gwiazdami, balonami i serpentynami. Na balu,
obok księżniczek, wróżek, królów i kowbojów pojawiły się
postacie z ulubionych bajek. Po wielkiej prezentacji strojów
rozpoczęły się tańce – przy rytmach wesołej muzyki, które
były przeplatane zabawami i konkursami. Oczywiście
nie zabrakło pysznych pączków i soków owocowych. Do
domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc
się z rodzicami swoimi przeżyciami.
7 marca znów wycieczka, tym razem do Książnicy
Cieszyńskiej, aby na żywo zobaczyć jak powstają książki.
Dzieci oglądały prezentację: od tabliczki glinianej do drewnianej, a także rysowały znaki pisma klinowego i tworzyły
tabliczki gliniane.
W najbliższym czasie planujemy wycieczkę do Parku
Wodnego „Tropicana” w Hotelu Gołębiewski na powitanie
Wiosny oraz ognisko z kiełbaskami.
Latem zapraszamy znowu chętne dzieci z Rudnika na
PÓŁKOLONIE: „Cudze chwalicie – swego nie znacie – Bliżej
regionu” cz. 2, które odbędą się od 14. 07. do 25.07.br.
Katarzyna Czendlik

CZY NASZE DZIECI DOZNAJĄ OBFITOŚCI BŁOGOSŁAWIEŃSTWA?
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Czy nasze dzieci doznają
obfitości błogosławieństwa?
z dziećmi naśladować Jezusa), postanowił rozpoczynać
każdą katechezę od indywidualnego błogosławieństwa
dzieci. Po pewnym czasie zauważył, że w dzieciach zachodzi wiele zmian, zaczęły być bardziej radosne, otwarte
i swobodne w wypowiedziach, przed publicznym wystąpieniem nie odczuwały strachu... W późniejszym okresie
czasu dzieci, same przychodziły do księdza z prośbą
o błogosławieństwo.
Wydaje mi się, że dzieci, nad którymi wykonuje się
znak krzyża świętego, szybko przywiązują się do błogosławieństwa. Gest ten dużo mówi szczególnie w wykonaniu rodziców, świadczy o miłości mamy i taty do swojej
pociechy, o wzajemnej relacji rodziców dziecka. Dlatego
zacznijcie błogosławić swoje dzieci.
Możecie wtedy wypowiadać słowa: „Błogosławię cię,
synu/córko, w imię Ojca i syna, i Ducha Świętego. Amen.”
Możecie formułować błogosławieństwa w zależności
od sytuacji, poniżej kilka przykładów zaczerpniętych
z książki o. Adam Szustak OP „Błogosławieństwo MA MOC
czyli o sile Twojego słowa”(polecam).
Błogosławieństwo wypowiadane przez matkę w stanie
błogosławionym: „Ojcze niebieski, Ty jesteś dawcą życia
i z Twojej woli poczęło się dziecię, które noszę w moim
łonie. Błogosławię Cię za dar jego istnienia i powołania do
świętości. Obdarz je, proszę, swoim błogosławieństwem
i łaską. Błogosław nam, aby szczęśliwie mogło się narodzić
i byśmy je otoczyli prawdziwą miłością.”
Błogosławieństwo rodziców dla dzieci przed pójściem
spać: „Boże Wszechmogący, ześlij, proszę, swoje błogosławieństwo na nasze dzieci i daj im szczęśliwą, dobrą noc.
Niech nad ich snem czuwają Twoi aniołowie”
Błogosławieństwo dzieci przez rodziców przed
wyjściem do szkoły „Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny,
Ojciec, Syn i Duch Święty błogosławi cię, abyś czas pobytu
w szkole przeżył/a owocnie, byś zdobywał/a wiedzę, ale
także wzrastał/a w prawdziwej mądrości, a pamiętając,
że jesteś uczniem Jezusa, naśladował/a Go poprzez dobre
uczynki. Niech Bóg cię prowadzi i strzeże.”
Wypowiadajcie słowa błogosławieństwa z wiarą
i z intencją wyjednania dla swojego dziecka Bożej opieki.
Dorota

Błogosławieni cisi

Życie jest dziś nerwowe. Ciągły pośpiech, tysiące pilnych spraw, niepokój o jutro, zgiełk panujący w społeczeństwie – towarzyszą bardziej niż
w przeszłości. Ktoś powie, że dawniej też nie było lekko. To prawda, tyle,
że ludzie doskonaląc osiągnięcia, mają nadzieję na błogie życie i, niestety, są
zawiedzeni. Dawniej nie było np. ataków terrorystycznych i wielu innych zagrożeń. Były natomiast zbierające śmiertelne żniwo epidemie, mnóstwo dzieci
umierało w czasie narodzin. Trudno więc powiedzieć, czy dziś jest lepiej czy
gorzej niż dawniej. Pewne jest, że dziś jest inaczej. Na pewno jest więcej agresji.
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Czym jest błogosławienie? Jest darem Bożym wyrażonym za pomocą słów i znaku krzyża św. Darem skierowanym do konkretnej osoby zawierającym życzenie
duchowego dobra. Poprzez błogosławieństwo Bóg obdarowuje nas i naszych bliskich, Swą łaską, przychodzi do
nas z obfitością swoich darów.
Pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłam koleżankę,
która żegnając w drzwiach syna spokojnie, bez pośpiechu nakreśliła mu na czole znak krzyża wypowiadając
„Niech Bóg cię błogosławi i strzeże”...później posłała mu
buziaka, a on uśmiechnięty pobiegł do szkoły. Było to
dla mnie najpiękniejsze pożegnanie matki z synem jakie
kiedykolwiek widziałam. Zobaczyłam w tym pożegnaniu
miłość, czułość, troskę. Miałam wrażenie, że dla nich czas
się zatrzymał. Na twarzy dziecka malowało się radosne
wyczekiwanie na dar błogosławieństwa matki.
Jako troskliwi rodzice pragniemy dzieciom zapewnić
dostatek. Wybieramy najlepszych lekarzy, dbając o ich
zdrowie, najlepszą szkołę, dbając o ich edukację. Kupujemy firmowe ubrania, zabawki, komputery, gry …
A czy błogosławimy nasze dzieci? Czy korzystamy
z tego niezwykłego daru od Boga, że w Jego Imię możemy
błogosławić? Poprzez nasze błogosławieństwo Bóg osobiście będzie błogosławił naszym dzieciom, bliskim …
Kiedy Bóg błogosławi, czyni nas szczęśliwymi. Dlaczego więc mamy pozbawiać siebie wzajemnie, a przede
wszystkim nasze dzieci tak wspaniałego daru – Bożego
błogosławieństwa – Bożej opieki?
Zauważyłam, iż rodzice, zamiast błogosławieństwa,
stosują inne dziwne praktyki, które nie wiążą się z chrześcijaństwem. Nad maleńkim dzieckiem zawiązują czerwone tasiemki, aby nie płakało; było spokojne; chronione
przed złym spojrzeniem, przed „urokami”. Inna praktyka
to przelewanie wosku lub jajek nad dziećmi. Zamiast
uciekać się do tego rodzaju sposobów okultystycznych
związanych z mocami szatana, czy nie lepiej błogosławić
swoje dzieci i zaufać Bogu?
Przypomniał mi się ciekawy artykuł, w którym ksiądz
dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat mocy błogosławieństwa. Opowiada on, iż przygotowując grupę dzieci
do I Komunii (pragnąc w sposób szczególny, w relacjach
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UWAGA: GENDER! NIEBEZPIECZNA IDEOLOGIA
Wracamy do domu rozdygotani i podekscytowani, bo
ktoś nas wyprowadził z równowagi, zwymyślał, poranił.
Zamiast po powrocie wypocząć borykamy się z myślami,
szukamy racji, pytamy, kto winien, obmyślamy, jak oddać,
jak się zemścić. Do tego dochodzą problemy rodzinne,
zawodowe, finansowe. Z pewnością wzrosła liczba rozwodów, a ponieważ przyszłość świata zależy od rodziny,
możemy się obawiać skutków tego zjawiska.
Roje myśli, pretensje, niezałatwione sprawy, obawy
przynosimy do domu. Chcemy odpocząć od nich, ale często
nic z tego nie wychodzi. Próbujemy się modlić, ale myśli
są rozproszone, nie potrafimy się skupić i w rezultacie
nasza modlitwa jest recytacją, monologiem. Stwierdzamy:
modlitwa mi nie wychodzi lub – co gorsza – nic nie daje.
Przestajemy się modlić.
Cisza i milczenie są nam potrzebne. Prorok Izajasz
mówi: „ W nawróceniu i spokoju jest wasze zbawienie,
w ciszy i ufności będzie wasza siła.” Bł. Jan Paweł II w adhortacji „Pastores dabo vobis” wspomina o wartości milczenia
jako atmosferze duchowej, nieodzownej, by odczuć obecność Boga i zanurzyć się w Nim. Cisza i milczenie pomogą
nam siebie odnaleźć, zregenerować siły fizyczne, psychiczne i duchowe, pomyśleć nad własnym postępowaniem.
Nasze nierozwiązane problemy duchowe, wewnętrzne,
burzą naszą ciszę wewnętrzną. To są nasze krzyże. Gdy
człowiek zobaczy te różne poranienia i słabości, przekona się, że sam nie da rady, by się ich pozbyć i ze swoimi
słabościami powinien pójść do Boga.
Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem jako Osobą. Potrzebuje wyciszenia. Chrystus dał nam „instrukcję” dobrej
modlitwy: „Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej
izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”
(Mt6,6). Wejść do izdebki i zamknąć drzwi to znaczy nie

liczyć na żadną pomoc z zewnątrz i zdać się całkowicie
na Boga. Nie zawsze nasze modlitwy są dobre, zwłaszcza
wtedy, gdy swoje „ja” stawiamy na pierwszym miejscu,
a Boga traktujemy jako Kogoś do załatwienia naszych
spraw. Tymczasem nasza modlitwa powinna być inna:
„Ojcze” – to pierwsze słowo najpiękniejszej modlitwy.
W tym słowie zawiera się nasze życie, bo Ojciec daje życie
i kocha. Ojciec ma być w centrum. Najpierw zatem: „Ojcze
nasz (…) święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja…” – bo On chce, byśmy Go postawili
w centrum naszego życia. Dopiero później, przez pryzmat
tych pierwszych próśb wypada poprosić: „Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy (…)
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.”
Człowiek potrzebuje ciszy, która koi. Ciszą emanuje
przyroda. Ona leczy. Wiatr w koronach drzew, szum lasu,
falujące łany zbóż, szmer rzeki, plusk górskich strumyków,
działają kojąco na nasze nerwy. Dobrze, że są jeszcze
ludzie tęskniący za wędrówkami przez pola, łąki i lasy.
Rozgwieżdżone nocą niebo też jest pełne ciszy. Wiosną
drzewa i krzewy w milczeniu zakwitają, a potem wydają
owoce. Nie jest potrzebny hałas, by mogło powstać coś
wielkiego. Dobrze, że są jeszcze ludzie, którzy się zachwycają pięknem przyrody i sztuką.
Milczenie potrzebne jest nam do refleksji nad własnym
postępowaniem, nad naszymi decyzjami i postawami.
Wtedy łatwiej możemy słuchać sumienia. Wtedy może to
być modlitwa.
Dobrze, że jest w naszych kościołach okazja do adoracji
Boga w ciszy, że są rekolekcje, dni skupienia. Dobrze, że
powoli przyjmuje się tradycja wprowadzania krótkich
momentów ciszy podczas Mszy Świętej – np. po odczytaniu
Słowa Bożego, po homilii, po Komunii Świętej.
Józef

Uwaga: gender! (dżender)
Kwiecień 2014 ANIOŁ KOŃCZYCKI

Niebezpieczna ideologia

To już nie są żarty. Nie można już dłużej udawać, że
gender mnie nic nie obchodzi. Trzeba bezwzględnie
poznać to groźne zjawisko, tę niszczącą ateistyczną
ideologię, która przy milczącej aprobacie dobrych
i porządnych ludzi, skupionych tylko na własnym
spokoju, może przynieść katastrofalne skutki. Może
zniszczyć nasze dzieci i wnuki, kompletnie zdegenerować społeczeństwa. Trzeba umieć się bronić. „To
jest walka o duszę narodu”.
Genderyści sieją nienawiść, duchowe i cielesne spustoszenie wszędzie tam ,gdzie się pojawią. „Domagają się
przyzwolenia oraz wsparcia finansowego dla eksperymentów biologicznych na człowieku i manipulacji płcią.
Zarówno zabijanie nienarodzonych dzieci, jak i eutanazja
znajdują wśród genderystów zagorzałych obrońców.
Atakują każdego, kto ośmieli się im sprzeciwić. Ktokolwiek chce powiedzieć - tak - lub - nie - temu zjawisku,
wdać się w dyskusję na jego temat, powinien wcześniej

zapoznać się z „dyktaturą gender”. Najgorsze jest to, że
przeróżni politycy znaleźli w gender usprawiedliwienie dla
własnego niemoralnego życia i dlatego tak chętnie forsują
tę ideologię! Jak dalece rozpanoszyła się ideologia gender
świadczy o tym fakt, że „stała się obowiązującą doktryną
we wszystkich agendach ONZ i przenika wszystkie jej
dziedziny aktywności.
Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”. Działalność
jak i cała pedagogika seksualna opiera się na założeniu
antropologicznym, że człowiek od momentu narodzin
posiada potrzebę aktywności seksualnej i ma do niej
„prawo”. Dorośli powinni to uwzględnić, a także szczegółowo omawiać z dzieckiem w każdym wieku przebieg aktywności seksualnej i stwarzać mu możliwość ich doświadczania. Wiadomo, że z poglądów Engelsa wywodzą się: gender
jak i skrajny feminizm. Niemiecki filozof nie uznawał nie
tylko Pana Boga, ale ani rodziny, ani miłości, ani małżeństwa, które nazwał „najordynarniejszą prostytucją”.

INTENCJE
Stanowczy sprzeciw Kościoła wobec ideologii gender
ludziom mniej zorientowanym w tym zagadnieniu wydaje
się niepotrzebny czy przesadny. Niektórzy stwierdzają,
że przecież nie ma nic złego w promowaniu równości
między kobietą, a mężczyzną. Problem polega na tym, że
dla ideologów genderyzmu - podobnie jak wcześniej dla
ideologów marksizmu - głoszone przez nich hasła mają
się nijak do programów, jakie usiłują oni realizować.
W marksizmie „równość” społeczna oznaczała doprowadzenie większości społeczeństwa do jednakowej biedy
i skrajne uprzywilejowanie nomenklatury komunistycznej.
W ideologii gender „równość” oznacza doprowadzenie do
jednakowego wyuzdania seksualnego większości społeczeństwa i uprzywilejowanie feministek, lesbijek, aktywistów gejowskich oraz innych marginalnych środowisk
dotkniętych „odmiennością” seksualną.
„Równościowe” slogany ideologów gender mają na celu
ukrycie przed społeczeństwem prawdy o ich skrajnie szkodliwych programach. Ci, którzy propagują ideologię gender
wspierają programy seksualizacji dzieci i młodzieży, dążą
do zaburzenia tożsamości płciowej przedszkolaków, chcą
prawa do zabijania na życzenie dzieci w fazie rozwoju
prenatalnego, promują homoseksualizm, a związki osób
tej samej płci usiłują uznać za małżeństwo. Realizacja
takich programów prowadzi do destrukcji wartości,
norm moralnych i więzi międzyludzkich, gdyż orientację
i ekspresję seksualną uznaje się za najważniejsze kryterium postępowania. „Równościowe” programy ideologów
gender nie mówią nic o wzajemnym szacunku kobiet
i mężczyzn, o wierności, miłości, odpowiedzialności we
wzajemnych relacjach, a same relacje redukują do seksu.
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Jeśli programy gender będą realizowane na większą skalę,
to nie tylko doprowadzą do deprawacji dzieci i młodzieży
oraz do niszczenia małżeństwa i rodziny, ale też do zapaści
demograficznej naszego społeczeństwa.
O równej godności kobiet i mężczyzn w Kościele,
o swoistym jej geniuszu wiele mówił Ojciec Święty Jan
Paweł II. Pisał On, że „Kościół dziękuje za wszystkie
kobiety i za każdą z osobna: za matki, siostry, żony…
za te, które czuwają nad rodziną…”
Papież Benedykt XVI również publicznie zaczął przestrzegać przed gender w 2012 r. Powołał się w swym
wystąpieniu na biblijny opis stworzenia, przypominając,
że do istoty człowieka należy bycie stworzonym przez
Boga jako mężczyzna i jako kobieta. „Ten dualizm jest
istotny dla istoty ludzkiej, tak jak nią Bóg nam dał”.
Bez wątpienia więc ideologia gender zawiera w sobie błąd
antropologiczny, nie chce uznać, że mężczyzna i kobieta są
równi w godności mimo, że biologicznie różni. „Stworzył
mężczyznę i niewiastę” - czytamy w Księdze Rodzaju.
Kościół nie może się zgodzić z tezą, że to człowiek, a nie
Stwórca ma teraz decydować o wyborze swej płci. Chrześcijaństwo opiera się na biblijnej nauce o dziele stworzenia i bazuje na naturze. Nauczanie Kościoła bazuje więc
na prawie naturalnym, które nie funkcjonuje przecież
w oderwaniu od kultury ani od biologii.
Czy dojdzie do zmian w prawie i do rewolucji kulturowej? Ks. Prof. Dariusz Oko, wykładowca krakowskiego
UPJPII, nie ma wątpliwości: - Kościół jest jak skała, o tę
skałę rozbił się komunizm, rozbije się genderyzm. Genderyzm, który bez wątpienia należy dzisiaj do zagrożeń
naszej cywilizacji.
Władysław

INTENCJE
01.04.2014

Wtorek

05.04.2014

I Sobota

02.04.2014

Środa

06.04.2014

V Niedziela Wielkiego Postu - Rekolekcje

03.04.2014

I Czwartek

04.04.2014

I Piątek

8.00 Za + Henryka Wawrzyczek – od rodzin Machej i Motyka.
18.00 1. Za ++ Filomenę i Józefa Matuszek, Zofię i Jana Gremlik
2. Za + Rozalię Majchrzak – od koleżanek Anny Machej,
Antoniny Stoły, Marii Kula, Anny Smelik, Heleny Bizoń
i Marii Mokrzyckiej.

18.00 1. Za ++ ojców Józefa Palę, Rudolfa Błahut, dziadków
z obu stron, wszystkich ++ z rodzin Pala, Stoszek i Błahut;
domostwo do Opatrzności Bożej.
2. Za ++ Karola Gabzdyl w 2 rocznicę śmierci, żonę Marię
w 6 rocznicę śmierci, Ludwika, Marię Wawrzyczek, Karola
Zuzannę Gabzdyl, Zofię, Wiktora Gabzdyl.
8.00 Rudnik: Za ++ Józefa Gabzdyl, żonę Zofię, syna Bronisława,
wnuczkę Jadwigę, ++ rodziców z obu stron.
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 Msza św. szkolna: Za + Emila Szuster, ++ z rodziny.

7.30 Za ++ Franciszka Wawrzyczek, syna Bronisława, rodziców
Franciszka, Justynę Wawrzyczek, Józefa, Emilię Pupek,
wszystkich ++ z rodziny; domostwo do Opatrzności Bożej.
9.30 Rudnik: 1. Za + Rudolfa, Justynę Chmiel, syna Franciszka, córkę Annę, ojców, Justynę Tomica, męża Józefa, syna
Władysława, Bronisława Gabzdyl, brata Józefa, ojców, żonę
Helenę, Joannę Gabzdyl, Marię Gawron, dusze w czyśćcu
cierpiące, ++ z rodzin Chmiel, Gabzdyl, Żyła; domostwo do
Opatrzności Bożej.
2. Za + Zdzisławę Jarosz - od syna Wiesława z żoną Agatą i
Gracjana oraz męża Wiktora
11.00 Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Opatrzności Bożej dla
Marii z okazji 60 urodzin.
17.00 Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
18.00 Za + Marię Szajter w 1 rocznicę śmierci, męża Józefa, synową Marię, rodziców z obu stron: Annę, Franciszka, Józefa
i Marię.
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16.00 Rudnik: Za + syna Adriana Klocka, ++ dziadków; domostwo do Opatrzności Bożej.
18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny
Urbańczyk.

8.00 Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny.
18.00 W intencji Lucyny z okazji 40 urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na
dalsze lata i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.
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INTENCJE
07.04.2014

Poniedziałek – Rekolekcje

08.04.2014

Wtorek – Rekolekcje

7.30
16.00 Rudnik: Za + Lidię Majkut – od sąsiadów p.Wawrzyczek
18.00 Za ++ Irenę Czendlik w 1 rocznicę śmierci, rodziców Zofię
i Pawła oraz ++ pokrewieństwo.
7.30 Za + Rozalię Majchrzak , ++ z rodziny Machej – od rodziny
Janota z Zabrzega.
16.00 Rudnik: Za + Lidię Majkut – od Marii Tomica z Pruchnej
z rodziną.
18.00 Za ++ Stefanię Kuchejda, męża Józefa, syna Stanisława,
wnuczkę Jolantę, ++ z rodzin Kuchejda i Klimosz.

09.04.2014

Środa – Zakończenie rekolekcji

7.30
9.00 W intencji uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
11.00 W intencji uczniów Gimnazjum.
16.00 Rudnik: Za ++ Władysława, Walerię Tengler, Jana, Alojzję
Piekar.
18.00 Za ++ Eugeniusza Jurgałę, jego rodziców Emila i Elżbietę,
Annę i Jana Kabiesz

10.04.2014

Czwartek

18.00 1. Za ++ Augustyna Szczypkę, żonę Martę, Emilię, Augustyna Szczypka, Anielę Brachaczek, 2 mężów, Elżbietę Bijok, Tadeusza Szczypkę.
2. Za ++ Franciszka Gabzdyl, żonę Stefanię, córkę Annę,
2 zięciów, 3 wnuków, ++ z rodziny.

11.04.2014

Piątek

8.00 Rudnik: Za ++ Stanisława Parchańskiego w 6 rocznicę
śmierci, jego rodziców i teściów, szwagra Franciszka; domostwo do Opatrzności Bożej.
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 Msza św. szkolna: Za ++ Annę Szajter, mężów – Karola
i Alojzego, syna Edwarda, rodzeństwo, ++ rodziców Marię
i Józefa Szajter, ich synową Marię.

12.04.2014

Sobota

13.04.2014

Niedziela Palmowa – czyli Męki Pańskiej
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8.00 Za + + Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza i Stanisławę.
18.00 Za ++ Amalię Kwiczala w 55 rocznicę śmierci, męża Józefa,
synów: Jana i Józefa, Annę, Wincentego Bortel, dziadków
z obu stron; za domostwo do Opatrzności Bożej.
7.30 Za ++ dziadków Annę i Franciszka Czendlik, Karola Adolfinę i Magdalenę Smelik, rodziców Helenę i Karola Smelik,
Józefa Chwolek, brata Andrzeja, ++ z rodziny Chwolek,
Smelik, Czendlik, Kula i Rychly; za domostwo do Opatrzności Bożej.
9.30 Rudnik: O radość wieczną dla + wujka Adriana Klocek –
od Kamila i Pauliny.
11.00 Za ++ Antoninę Chudek w 40 rocznicę śmierci, męża Stefana, Emila i Józefę Chudek, Julię i Jana Dyjak.
16.00 Droga Krzyżowa – ulicami Parafii
18.00 Za + Annę Kamińską, męża Mariana, ++ z rodzin Staśko,
Kamiński, Gach.

14.04.2014

Wielki Poniedziałek

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

15.04.2014

Wielki Wtorek

8.00 Za ++ Wincentego, Genowefę Foltyn, Lilę, Władysława
Koszyk, Stanisława Duraj, Wiesława Choma; domostwo do
Opatrzności Bożej.
18.00 Za ++ ojców Adama i Józefa, ++ z rodzin Iskra i Brachaczek.

16.04.2014

Wielka Środa

17.04.2014

WIELKI CZWARTEK
– MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

16.00 Rudnik: Za ++ Bruno i Martę Brachaczek, córkę Zdzisławę,
Marię Jarosz, 2 mężów, synów Franciszka i Józefa, synowe
Agnieszkę i Emilię, wnuka Stanisława, Jana i Helenę Lipa,
3 synów, Franciszka Parchańskiego; domostwo do Opatrzności Bożej.
18.00 Za ++ Erwina, Janinę Frydeckich, syna Janusza, synową
Danutę, + Marka Frydeckiego.
21.00 Apel Jasnogórski

18.0 1. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
2. Za ++ Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.

18.04.2014

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

19.04.2014

WIELKA SOBOTA

20.04.2014

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO

17.00 Droga Krzyżowa
18.00 CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU.

20.00 CEREMONIE WIELKIEJ SOBOTY
1. Za Parafian.
2. W intencji Ofiarodawców i Darczyńców naszej Parafii.

7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Klaudiusza
z okazji urodzin.
9.30 Rudnik: Za ++ Krystynę Grzebień w 13 rocznicę śmierci,
męża Stanisława, matkę Izabelę Kasprzyca, ++ z rodziny.
11.00 W intencji Marka z okazji 14 urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary
Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża.
15.00 Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

21.04.2014

Poniedziałek Wielkanocny

7.30 Z okazji 80 urodzin Zofii z podziękowaniem za otrzymane
łaski, prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze
lata oraz za domostwo do Opatrzności Bożej.
9.30 Rudnik: Za + Wilhelma Szuster w 31 rocznicę śmierci, jego
ojców, + Elżbietę Tomica, 2 mężów, syna Wilhelma.
11.00 W 50 rocznicę urodzin Ryszarda z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

22.04.2014

Wtorek Wielkanocny

8.00 Za + Marię Opioł, Adama Kraus, ++ z rodziny.
18.00 Za ++ Marię, Pawła Kuchejda, rodziców, rodzeństwo, Aleksandra, Ludwikę i Stefana Jabłońskich, ++ z tych rodzin.

23.04.2014

Środa Wielkanocna

24.04.2014

Czwartek Wielkanocny

16.00 Rudnik: Za ++ Leona Machej, rodziców, dziadków, ++ z rodziny, + Emilię Gabzdyl, jej rodziców i teściów; domostwo
do Opatrzności Bożej.
18.00 1. Za ++ rodziców Annę, Stanisława Stoły, synów Czesława i Stanisława, brata Kazimierza z żoną, rodziców Helenę,
Piotra Hadrysiewicz, teściów Elżbietę, Jana Stoły.
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów i zdrowie dla Kacpra z okazji
7 urodzin.
18.00 1. Z okazji 10 rocznicy ślubu Edyty i Łukasza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, oraz opiekę Opatrzności Bożej, i zdrowie dla
rodziny.
2. Z okazji 10 rocznicy ślubu Sylwii i Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Opatrzności Bożej i zdrowie dla
rodziny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25.04.2014

Piątek Wielkanocny

8.00 Rudnik: Za + Zdzisława Połednik, brata Janusza, ++ rodziców.
18.00 Msza św. szkolna: Za + Irenę Dędys, + Rozalię Majchrzak,
+ Jadwigę Rudzki - 6 tyg.

26.04.2014

Sobota Wielkanocna

8.00 Za ++ Martę Gabzdyl, męża Franciszka, zięcia Roberta, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Franciszka Kłósko w 2 rocznicę śmierci, rodziców
z obu stron; domostwo do Opatrzności Bożej.

27.04.2014

II Niedziela Wielkanocna
– czyli Miłosierdzia Bożego

7.30 Za + Janinę Pupek w 1 rocznicę śmierci, + matkę Ludmiłę.
9.30 Rudnik: Za ++ Helenę, Karola Szajter, Rudolfa, Stefanię
Bijok, Józefa, Marię Szajter, Stanisławę Grubka, Zbigniewa
Krótki; domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00 1.Chrzty - Roczki
2. Za + Jadwigę Rudzki - od Czesława Kubik
15. 00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
18.00 1. Dziękczynna - za dar kanonizacji Św. Jana Pawła II i Św.
Jana XXIII.
2. Za ++ Teresę, Rudolfa Zorychta, 3 córki, Ewę, Kazimierza Jamroz, ich syna, wszystkich ++ z pokrewieństwa.
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28.04.2014 Poniedziałek
Uroczystość Św.
Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski

18.00 Za ++ Marię, Józefa Piekar, rodziców, ++ Karola, Stanisława
i Annę Żbel.

29.04.2014 Wtorek Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej,
dziewicy i doktora Kościoła

8.00 Za + Ludwika Zorychta - od Haliny z Jastrzębia
18.00 Za ++ Mariannę, Józefa, Emilię, Alojzego Jurgała, Joannę,
Pawła, Józefa Tomosz, Zofię, Henryka Folwarczny.

30.04.2014

Środa

16.00 Rudnik: Za ++ Mariannę, Józefa Szajter, rodziców z obu
stron, syna Edwarda, Walerię, Franciszka Niemczyk, syna
Franciszka.
18.00 Za ++ Stefanię, Jana Handzel, córkę Annę, 3 synów, synową Zofię, 2 zięciów, ++ pokrewieństwo.

Ogłoszenia Duszpasterskie
1.

naszej Parafii. W Wielki Piątek obowiązuje post
ścisły. Zachęcamy wiernych do zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych aż do
celebracji Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.
Wielka Sobota – Adoracja przy Bożym Grobie.
Początek Adoracji o godz. 8.00. Adoracja dla dzieci
o godz. 9.00. Poświęcenie potraw wielkanocnych
o godz. 9.00 i 16.00 w kościele parafialnym, zaś
w Rudniku o 14.00. Ceremonie Wielkiej Soboty
rozpoczną się o godz. 20.00. Nastąpi poświęcenie
paschału, ognia i wody oraz odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych. Na ceremonie przynosimy świece
/mogą być paschaliki ,, Caritas”/. Zapraszamy do
pocztów sztandarowych poszczególne stany, panów
do niesienia symboli Chrystusa Zmartwychwstałego
w czasie procesji rezurekcyjnej w Wielką Sobotę
oraz w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
w czasie Mszy św. o godz. 11.00.
6. W poniedziałek, 21 kwietnia – II Święto
Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. o godz.
7.30 i 11.00 w kościele parafialnym, w Rudniku
o godz. 9.30.
7. W niedzielę, 27 kwietnia oddajemy cześć
Miłosierdziu Bożemu. W tym dniu papież
Franciszek dokona w Rzymie aktu kanonizacji
dwóch papieży: bł. Jana XXIII oraz bł. Jana Pawła II.
Na sumie o godz. 11.00 – Chrzty i Roczki. Nauka
chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w piątek,
25 kwietnia po Mszy św. wieczornej.
8. W środę, 30 kwietnia z sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Hałcnowie wyruszy diecezjalna piesza
pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Początek wspólną Mszą św.
o godz. 12.00.
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Trwa okres Wielkiego Postu. Zapraszamy wiernych
do udziału w tradycyjnych nabożeństwach Drogi
Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.15 i Gorzkich
Żalów z Kazaniem Pasyjnym w niedzielę o godz.
16.00. Droga Krzyżowa w Rudniku – w piątek po
Mszy św. Przypominamy, że wierny, który odprawia
pobożnie Drogę Krzyżową może zyskać odpust
zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki
odpustu.
2. W środę, 2 kwietnia przypada 9 rocznica śmierci
Bł. Jana Pawła II.
3. W niedzielę, 6 kwietnia – V Wielkiego Postu
rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje
przeprowadzą O. Janusz Dziedzic i O. Zbysław
Paterak - Franciszkanie z Górek Wielkich.
4. W niedzielę, 13 kwietnia przypada Niedziela
Palmowa – czyli Męki Pańskiej. Uroczysta procesja
z palmami na sumie o godz. 11.00. O godz. 16.00
– 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 BielskuBiałej.
5. TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek – dziękujemy Chrystusowi za dar
Kapłaństwa i Eucharystii. Msza św. Wieczerzy
Pańskiej o godz. 18.00
Wielki Piątek – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
O godz. 17.00 – Droga Krzyżowa
O godz. 18.00 – Ceremonie Wielkiego Piątku i Adoracja
przy Bożym Grobie do godz. 24.00. Wartę przy
Bożym Grobie jak co roku pełnią Strażacy
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OGŁOSZENIA

Liturgiczne obchody miesiąca:
13.04. – Niedziela Palmowa – czyli Męki Pańskiej
20.04. – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
27.04. – Niedziela Miłosierdzia Bożego
28.04. – Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa
i męczennika, głównego Patrona Polski
29.04. – Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy
i doktora Kościoła, Patronki Europy

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeństwo do Św. Michała Archanioła, Patrona
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W czwartek od godz. 17.00 - Godzina
Święta
Msza św. szkolna - każdy piątek – godz. 17.00

GORZKIE ŻALE

- Kazanie Pasyjne – niedziela godz. 17.00

DROGA KRZYŻOWA
– piątek godz. 17.15

DROGA KRZYŻOWA w Rudniku
– w piątek po Mszy św.

Spowiedź św. przed Świętami
Wielki Piątek

15.00 - 17.00
8.00 - 9.30

Wielka Sobota

10.00 - 12.00
13.00 - 14.00

Rudnik
Rudnik

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
04. IV. – Domy k/ Dworca - piątek
ul. Dworcowa 8, 10, 19, 6
ul. Miła 8, 1
ul. Krótka 1
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11. IV. – Podkaczok - piątek
ul. Spacerowa 63, 59, 57, 55, 43
16. IV. – Podkaczok - środa
ul. Spacerowa 39, 35, 21, 29,
ul. Podlesie 8, 12
25. IV. – Wygoda - piątek
ul. Podlesie 7, 3, 18, 13, 4

W III piątek miesiąca po Mszy św.
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
16 dnia miesiąca o godz. 21.00
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem
dziękczynnym za dar beatyfikacji bł. Jana
Pawła II.
I Czwartek - nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii
I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa
I Sobota - Msza św. wynagradzająca zniewagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi
Panny
Spowiedź św. - w tygodniu pół godziny
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota - godzinę
przed Mszą św.
Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,
w godz. 9.00 – 12.00;
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00
Odwiedziny Chorych – w czasie rekolekcji
tj. w środę 9 kwietnia od godz. 13.00

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.

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, Katarzyna Czendlik, Dorota Klimosz.
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.

Rekolekcje Wielkopostne
NIEDZIELA 6 kwietnia 2014
7.30 Msza św. z nauką ogólną
9.30 Msza św. z nauką ogólną – Rudnik
11.00 Msza św. z nauką ogólną

17.00 Gorzkie Żale
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn

PONIEDZIAŁEK 7 kwietnia 2014
7.30 Msza św. z nauką ogólną
9.00 Nauka dla dzieci Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
11.00 Nauka dla uczniów Gimnazjum

16.00
17.00
18.00
19.00

Msza św. z nauką ogólną – Rudnik
Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną
Nauka stanowa dla kobiet

WTOREK 8 kwietnia 2014

7.30 Msza św. z nauką ogólną
9.00 Nauka dla dzieci Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
– spowiedź św.
11.00 Nauka dla uczniów Gimnazjum
– spowiedź św.

16.00
17.00
18.00
19.00

Msza św. z nauką ogólną – Rudnik
Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną
Nauka stanowa dla młodzieży
szkół średnich, wyższych
i młodzieży pracującej

ŚRODA 9 kwietnia 2014 – Zakończenie Rekolekcji
7.30 Msza św. z nauką ogólną
9.00 Msza św. z nauką – w intencji dzieci
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
11.00 Msza św. z nauką – w intencji
uczniów Gimnazjum

13.00
16.00
17.00
18.00

Odwiedziny chorych
Msza św. z nauką ogólną – Rudnik
Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną

WIELKI PIĄTEK

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 17.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
17.00
18.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 23.00
23.00 – 24.00

Służba Liturgiczna
Dzieci Szkoły Podstawowej
Młodzież Gimnazjalna
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Róża I
Róża II
Róża III
Róża IV
Róża V
Róża VI
Róża VII
Róża VIII
Spowiedź Św.
Czciciele Miłosierdzia Bożego
oraz dzieci kl. II
Róża IX
Parafialna Rada Duszpasterska
DROGA KRZYŻOWA
CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU
Redakcja ,,Anioła Kończyckiego”
Łubowiec – Babilon – Holica
– Wygoda – Podkaczok
Prawa i Lewa Strona Piotrówki
Osiedle ,,Karolinka”

WIELKA SOBOTA
Adoracja Przy Bożym Grobie
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 19.30
20.00

Wygoda
Podkaczok – Stawiska
Adoracja dla dzieci
- Święcenie pokarmów Wielkanocnych
Spowiedź Św.
Holica – Sośnie
Statek
Świerczyniec
Rudnik – Beresteczko
Rudnik – Centrum
Rudnik – Porzędź
Pudłowiec – Dół
Babilon
Odnóżka
Łubowiec
Karłowiec – Domy k/ Zamku
Lewa Str. Piotrówki
Święcenie pokarmów Wielkanocnych
Prawa Str. Piotrówki
Osiedle ,, Karolinka ”
Młodzież Oazowa
Służba Kościelna
Grupy Modlitewne
Parafialna Rada Duszpasterska
CEREMONIE WIELKIEJ SOBOTY

