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GŁOS MATULEWICZA

W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdzie-
stodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego 
okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu 

chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarze-
niami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa; wyda-
rzeniami, które stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ 
są to najważniejsze święta (zwane też paschalnymi), dlatego domaga-
ją się specjalnego przygotowania, by móc je należycie przeżyć; stąd 
też ich nazwa: Wielkiego Postu, a nie jakiegoś tam zwykłego postu.
 Historycznie biorąc
 Historycznie rzecz biorąc, okres ten kształtował sie powoli, 
przyjmując różne formy, by wreszcie osiągnąć znane nam dziś oblicze. 
W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek
 i Wielką Sobotę. W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na po-
czątku IV w., na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pu-
styni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, 
został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII wieku za początek 
postu przyjęto szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele 
były wyłączone z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek 
przypadał na środę; stąd Środa Popielcowa. Od 1570 roku był to już 
zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak 
pokuty posypywano głowy popiołem przypominając sobie o prawdzi-
wej wartości życia przy Bogu. Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) 
ujednolicono różnie funkcjonujące nazwy niedziel Wielkiego Postu, 
tak że dziś nazywają się one: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pią-
ta Wielkiego Postu, szósta natomiast nazywa się Niedzielą Palmową, 
czyli niedzielą Męki Pańskiej. Okres Wielkiego Postu trwa do liturgii 
Wielkiego Czwartku, która z kolei rozpoczyna właściwe jedno wielkie
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Święto Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, tzw. Triduum Pas-
chalne.
 Liturgicznie biorąc
 W ciągu całego okresu, idąc śladem biblijnej zachęty: poszczenia, 
modlitwy i jałmużny, przyjmowano różne praktyki pokutne, aby uwy-
datnić wagę tego okresu i należycie przygotować się do właściwych 
świąt. W związku z tym cała zewnętrzna oprawa liturgiczna przyjęła 
również odpowiednią formę: przez cały czas Wielkiego Postu na przy-
kład nie śpiewa się „Alleluja”; w jego miejsce wykonuje się inny śpiew 
przed Ewangelią. Poleca się również używania szat liturgicznych kolo-
ru fi oletowego.
 Duchowość Wielkiego Postu
 Chodzi tu o to, co Kościół nazywa metanoją, czyli o trwalsze 
przylgnięcie do Boga, o nawrócenie serca człowieka ku Niemu oraz 
pojednanie z bliźnimi, wyrażone w:
-większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu;
-większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomóc rów-
nież organizowane rekolekcje parafi alne;
-unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw;
-większym skupieniu się na modlitwie, zarówno tej prywatnej jak 
i wspólnotowej;
-wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych;
-korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania;
-uczestnictwie w różnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład 
w nabożeństwach wielkopostnych (Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa), 
lub podejmowaniu pewnych szczególnych postanowień mających 
wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość 
w stosunku do innych.
 Odnajdywanie Boga
 Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostne-
go skupienia się na modlitwie, poście i jałmużnie. W rzeczywistości 
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wszystkie one mają na celu wskazanie, że pierwszym działającym 
w naszym życiu jest Bóg, który jest w stanie skutecznie pokierować na-
sze życie, uleczyć nasze ewentualne zagubienie się w grzechu i pysze, 
czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe zabieganie. Skorzystajmy 
z tego wyjątkowego okresu, który – już po raz kolejny – daje nam Ko-
ściół Święty.

GŁOS MATULEWICZA

Jednym z najstarszych świąt maryjnych                   
w Kościele Katolickim jest święto Ofi a-
rowania Pańskiego, zwane w Polsce jako 

święto Matki Boskiej Gromnicznej. Już w IV 
wieku obchodzono je uroczyście w Rzymie za 
Papieża Gelazjusza I, a na pewno w wieku X, 
kiedy odnotowano, że w święto to odbywały 
się procesje ze światłem. 
 Treścią tego święta jest scena opisana 
w Ewangelii św. Łukasza: przedstawienie Jezu-
sa w świątyni, spotkanie z Symeonem i proro-

kinią Anną. Tu po raz pierwszy rozbrzmiewa dalekie echo zbawczej 
misji Chrystusa obleczonego w cierpienie Krzyża. Padają też słowa za-
powiadające współudział Maryi w cierpieniu Syna. 
 Mimo, że jest to święto Pańskie, odnajdujemy w nim wiele ma-
ryjnych akcentów, bo przecież Maryja ma wielki wkład w dzieło Od-
kupiciela. Ona jest tutaj Ta, która działa: przynosi Dziecko, ofi arowuje 
Je Ojcu Niebieskiemu, słucha słów proroczych. 
 Głównym motywem tego święta jest światło, które wierni w po-
staci świec – gromnic przynoszą do świątyni, by poświęcone zanieść 
do domu i od niego rozpalić domowe ognisko. Procesja odbywająca się 
tego dnia ze światłem, przypomina drogę Maryi niosącej Zbawiciela, 
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który jest najdoskonalszym Światłem, co sam o tym mówił: „Ja 
jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził 
w ciemności, lecz będzie miał światło życia”(J 8,12). To światło swo-
imi rękami podaje nam Maryja, która pierwsza je niosła, chroniła je 
i w blasku tego światła żyła w Nazarecie. 
 Trzeba w tym miejscu przypomnieć temat obrazu Piotra Sta-
chiewicza, przedstawiający Matkę Boską Gromniczną ze świecą 
w dłoni, idącą opłotkami zasypanej śniegiem wsi i odganiającą złe 
wilki. 
 Wiara polskiego ludu oplotła tę świecę niezliczoną liczbą 
podań, wierszy, legend, w których przejawia się wielka miłość do 
Niebieskiej Opiekunki. Szczególnie rzewny i chwytający za serce 
jest motyw podań ludowych o Matce Bożej Gromnicznej, która pod 
płaszcz swojej przemożnej opieki bierze wszystkie sieroty, a zwłasz-
cza te, których matki pomarły, trzymając w stygnącej ręce zapaloną 
gromnicę. 
 Gromnica! Już sama nazwa mówi, że świeca ta chroni od gro-
mów. Gdy latem czarne chmury nadchodzą ze wszystkich stron, gdy 
błyskawice rozdzierają niebo, gdy groźne burze przeszywają czło-
wieka trwogą, wtedy ręka chrześcijanina zapala gromnicę i stawia 
ją przed obrazem Bogurodzicy lub w oknie, a z ust wydobywają się 
błagalne słowa: „Pod Twoją obronę, uciekamy się Święta Boża Ro-
dzicielko…” Umiera człowiek, kończy się jego ziemska wędrówka, 
przy jego łóżku gromadzi się rodzina. Umierający, wyrazem swych 
oczu daje znać, że czegoś chce i każdy wie, o co prosi, i w stygnącą 
już dłoń podają mu zapaloną gromnicę. Panuje powszechna wiara, 
że z tym światłem lżej człowiekowi umierać. Płomień świecy jest 
jakby przedłużeniem tchnienia człowieka u bram wieczności, jest 
świadectwem jego wiernej służby Bogu. Pragnieniem każdego Pola-
ka, który jest wierny Bogu, było i jest umierać z gromnicą w dłoni. 
Umierać z tym światłem, które  rozprasza mroki wszelkiego zła. 
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 Znane są powszechnie liczne przysłowia związane
z dniem Matki Bozej Gromnicznej, określające pogodę i urodza-
je na najbliższe lato: „Gromnica, zimy połowica”, „Gdy na 
Gromnicę z dachu ciecze, zima jeszcze się powlecze”, „Gdy 
na Gromniczną rozstaje – rzadkie będą urodzaje”, „Gdy 
słońce świeci na Gromnicę, to przyjdą jeszcze większe mrozy 
i śnieżyce”, „Gdy na Gromniczną mróz, chowaj chłopie sanie, 
szykuj wóz”. 
 I dziś, zachowajmy szacunek dla gromnicznej świecy. 
Wyciągajmy i zapalajmy ją przy różnych świętach maryjnych 
w ciągu całego roku. Prośmy wtedy gorąco Pana Boga, poprzez 
wstawiennictwo Maryi o łaskę, byśmy kiedyś mogli spokojnie 
odejść z tego świata, trzymając w ręku tę niezwykłą świecę, której 
płomień ma oświetlić nam drogę z ziemi do wieczności.   

       Opracował  Jan Rusin 

GŁOS MATULEWICZA

ŚWIĘTA AGATA, DZIEWICA 
I MĘCZENNICA

   Św. Agata urodziła się około 235 r. Była 
córką  zamożnej, chrześcijańskiej rodziny. 
Mieszkała w mieście Katanii na Sycylii,  za-
łożonego jeszcze w czasach  greckich w roku 
729 przed narodzeniem Jezusa  nad  Morzem  
Śródziemnym  u  stóp  Etny, najwyższego 
czynnego wulkanu w Europie. Rodzice dali 

jej imię greckie „Agata” co po polsku oznacza „dobra”.
 Po przyjęciu chrztu świętego Agata postanowiła, jak to było 
wówczas w powszechnym zwyczaju wśród chrześcijan, żyć w stanie 
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dziewiczym, a ponieważ  wyróżniała się wielką urodą i szlachet-
nością serca,  więc sam namiestnik Sycylii ofi arował jej swoją rękę. 
Święta Agata odrzuciła tak zaszczytną dla siebie ofertę, gdyż du-
szą i ciałem należała do Chrystusa. Tak uważała i tym wzbudzi-
ła nienawiść i chęć zemsty u rzymskiego dostojnika. W tym czasie 
Kościół był bardzo prześladowany przez cesarza Decjusza. Wykła-
dowca dekretów  cesarza na Sycylii był namiestnik Kwincjan,  któ-
ry aresztował  św. Agatę, a następnie  zniesławił pozbawiając jej 
dziewiczej niewinności oddając ją pod opiekę rozpustnej kobiety. 
Kiedy jednak niecne zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał 
św. Agatę na tortury, podczas których odcięto jej piersi. W tym 
czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w czasie którego zginę-
ło wielu pogan. Przerażony Kwincjan nakazał zaprzestać tortur,  
gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Św. Agatę nie zdołano uratować,  
zmarła w więzieniu 5 lutego 251 roku. Kwincjusza spotkała kara. 
W czasie drogi do Palermo koń zrzucił go  do wzburzonej rzeki, 
w której utonął, a ciała mimo usilnych starań nie odnaleziono.   Cia-
ło Świętej męczennicy chrześcijanie złożyli poza miastem i oto-
czyli jej grób wielką czcią modląc się o wstawiennictwo Świętej. 
 Rok po śmierci św. Agaty, kiedy Katanię nawiedziła klę-
ska wybuchu Etny, za jej wstawiennictwem, jak powszechnie 
wierzono, lawa zatrzymała się cudownie u wrót Katanii. Cud ten 
podziwiali nawet poganie, którzy w przerażeniu tłumnie bie-
gli na jej grób, by polecić  Świętej swoje domy i dobytek. Na 
jej grobie jest  napis: „Ku świętej pamięci, chwale Boga i ocale-
niu  Ojczyzny”. Katania i cała okolica uważa św. Agatę za swo-
ją główną patronkę.  W Katańskiej katedrze znajduje się jej ciało, 
a relikwie św. Agaty w złotym relikwiarzu obwozi się po całym 
mieście na specjalnym rydwanie w doroczny dzień jej  pamiątki.   
 W Rzymie  do roku 731 pod wezwaniem św. Agaty wy-
stawione zostały aż trzy kościoły co dowodzi, jak ta Święta była 
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popularna w owych czasach.  Jej kult rozprzestrzenił się w całej Eu-
ropie, dotarł także do Polski, gdzie jest bardzo żywy. Święta była 
uważana za patronkę ognia. Od wieków wierni wzywają jej opieki 
podczas burzy oraz w niebezpieczeństwie pożaru, wybuchu wul-
kanu, trzęsienia ziemi, sztormu, huraganu, wiatru. Poświęcone 
w jej dzień kawałki chleba i sól wrzucano do ognia, by wiatr odwró-
cił pożar w kierunku przeciwnym. W dniu jej pamięci bydło karmio-
no poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od zarazy.
 Św. Agata jest patronką pielęgniarek, matek karmiących, ko-
biet cierpiących na choroby piersi. Zachowało się wiele ludowych 
przysłów: „Gdzie św. Agata, bezpieczna tam chata”,  „Sól św. Aga-
ty, strzeże od ognia chaty”.
                                                                                     

opracowała Maria Łukasiewicz 

GŁOS MATULEWICZA

Pan Bóg z wielkim zainteresowaniem nieustannie nasłuchuje 
każdego poruszenia naszego serca, naszych myśli i słów, gdy 
je kierujemy do Niego. Robi to z wielkim utęsknieniem. Nie 

oznacza to jednak, że zawsze daje nam natychmiast to, o co prosimy 
i w taki dokładny sposób, w jaki chcemy otrzymać. Daje nam tylko 
to, co dałby nam najlepszy, najczulszy i najmądrzejszy ojciec, tak 
by to było najlepsze dla jego ukochanego dziecka. Modląc się, po-
winniśmy ufać Mu jak dziecko, pamiętając o słowach Pana Jezusa 
skierowanych do św. Siostry Faustyny: Dusza, która zaufa mojemu 

miłosierdziu jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie (Dzien-
niczek, 1273). 
 Boże dawanie może być ograniczone przez pewne zachowa-
nie z naszej strony: brak pokory, a szczególnie brak pokory wobec 
Pana Boga na modlitwie, słaba wiara i brak zaufania, że Pan Bóg 
chce dla nas dobra, brak wytrwałości i cierpliwości w proszeniu. 
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Nasza modlitwa powinna być bardzo żarliwa. Przeszkodą jest też 
złe i grzeszne korzystanie z wolności. Pan Bóg nie zawiesza wolno-
ści człowieka. Tylko dzięki naszej modlitwie daje człowiekowi kolej-
ne szanse i łaski do powstania z grzechu, ale decyzja należy tylko do 
nas. Grzech lub nieuporządkowanie w swoim sumieniu jakiejś relacji 
z drugim człowiekiem, np. nieprzebaczenie, zazdrość, nienawiść, 
złorzeczenie itp. Takie postawy mogą ograniczać Bożą odpowiedź. 
Pan Bóg nie wysłuchuje też modlitwy, w której prosimy o to, co jest złe 
moralnie. W takich sytuacjach modlitwa wraca do nas, by najpierw 
nawrócić nas samych, bo trwamy w grzechu, a grzech uniemożliwia 
nawiązanie pełnej relacji z Panem Bogiem. Dlatego wtedy warto za-
cząć od dobrej, solidnie przygotowanej i szczerej spowiedzi świętej 
przeżytej w duchu wiary oraz od naprawienia złych relacji z bliźnimi: 
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój 
ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź 
i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofi aruj! (Mt 5, 23-24). 
 Najważniejszą odpowiedzią na każdą naszą modlitwę jest dar 
Ducha Świętego i w tym darze otrzymujemy zrozumienie każdej Bo-
żej odpowiedzi na naszą prośbę, w danym czasie i miejscu. W Nim 
otrzymujemy również to, o co prosimy. Ważne jest, by ten wyjątkowy 
dar przyjąć i nie zagłuszać Jego natchnień w swoim sercu. Dzięki Du-
chowi Świętemu zaczynamy rozumieć, że każda Boża odpowiedź jest 
przejawem czułej miłości do nas. Pan Jezus powiedział do św. Siostry 
Faustyny: Najmilsza mi jest dusza ta, która wierzy mocno w dobroć moją 
i zaufała mi zupełnie; obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, 
o co prosi (Dzienniczek, 453).     
 Pamiętajmy, że Pan Bóg zawsze nas słucha. Zdarza się jednak, 
że nie odpowiada na nasze prośby w taki sposób, jak tego oczekuje-
my lub sobie wyobrażamy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ chce 
nam dać dużo więcej i mądrzej niż o to prosimy. Bądźmy wytrwali 
w modlitwie, takiej jak św. Monika, która po wielu latach wyprosi-
ła nawrócenie syna - św. Augustyna, wielkiego Doktora Kościoła. 
           
      opracowała Daniela Śledź
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Dziadkowie, bo o nich 
mowa, są jak mędr-
cy, którzy dzięki swe-

mu bogatemu doświadczeniu 
i niemalże bezgranicznej mi-
łości są wstanie wiele zaofero-
wać najmłodszym. Są cennym 
skarbcem na temat przeszło-
ści, kształtują poczucie trwało-
ści rodziny, wzmacniają więź 
między pokoleniami a przede 
wszystkim przekazują tradycję 
wnukom.   
 Dziadkowie nie tylko 
mogą odgrywać ważną rolę 
w wychowaniu wnuków, ale ją 
po prostu odgrywają. Może być 
ona dobra lub zła. Dziadkowie, 
podobnie jak inne „instytucje 
wychowawcze”, powinni pełnić 
funkcje pomocnicze w stosunku 
do rodziców. Mogą nawet trochę 
porozpieszczać wnuki, byle było 
to uzgodnione z rodzicami i za 
ich cichym przyzwoleniem. Je-
żeli tak, to wydaje się, że wszyst-
ko powinno być w porządku. 
Pomoc dziadków w wychowa-
niu bywa wówczas nieoceniona. 
Mając niejednokrotnie więcej 

czasu od rodziców, dziadkowie 
mogą na przykład opowiadać 
o dawnych czasach, uczyć wnu-
ków patriotyzmu, umiłowania 
przyrody, wzbudzać ciekawe 
i pożyteczne zainteresowania. 
Mogą wspólnie gotować, piec 
czy majsterkować i praktycznie 
uczyć mnóstwa dobrych i poży-
tecznych rzeczy. Tacy dziadko-
wie to prawdziwy skarb. Gorzej 
gdy dziadkowie (świadomie lub 
nie) próbują przeforsować wła-
sną linię wychowawczą i „lepiej” 
od rodziców wiedzą jak wycho-
wywać dzieci (wnuki). Pozwa-
lają wnukom oglądać zakazane 
fi lmy, grać w zakazane gry, jeść 
zakazane rzeczy, pod warun-
kiem, że nie powiedzą o niczym 
rodzicom. Takie działanie dziad-
ków jest szkodliwe i destrukcyj-
ne. Jeżeli tak by się działo wte-
dy, trzeba (niestety) ograniczać 
i kontrolować kontakty dzieci 
z dziadkami.   
 Osobną sprawą jest 
udział dziadków w wychowa-
niu religijnym. Mogą oni mo-
dlić się w intencji swych dzieci 

GŁOS MATULEWICZA
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i wnuków i udzielać bezcennego 
wsparcia w wychowaniu religij-
nym, lecz pomysł zastąpienia 
lub wyręczenia rodziców nie 
zawsze przynosi dobre owoce. 
Dziadkowie widząc mniejsze za-
angażowanie religijne rodziców 
„swych” wnuków, powinni mą-
drze ich wspierać, lecz nigdy nie 

wyręczać. Pójście w niedzielę do 
kościoła z wnukami, by rodzice 
mogli spokojnie obejrzeć telewi-
zję, jest niedźwiedzią przysługą. 
Trudno się wówczas dziwić, że 
dorosłe dzieci odrzucą Boga i 
praktyki religijne.   
    

opracowała Daniela Śledź

GŁOS MATULEWICZA

“Jak sługa wciąż pilnowany nie zdoła uniknąć razów, tak ten, kto przysięga 

i bez potrzeby Boga wzywa, nie uniknie upadku.” (Księga Mądrości Syracha  

23,10-11)

Ten fragment nawiązuje do tego, co przeżył Mojżesz 

i Izraelici po ucieczce z Egiptu. Mąż, który ich wyprowadził otrzymał 

od Boga dwie tablice. Na jedne napisane było: „Nie będziesz wzywał 

imienia Pana Boga swego na daremno”, a na drugiej: „Nie będziesz 

kłamał i przysięgał fałszywie”. Oto ten wers mówi doskonale o tym, 

jaka kara dotknie tego, co będzie łamał te przykazania. Zacznie upadać, 

lecz Pan będzie przy nim zawsze. Każdy upadek człowieka powinien 

przybliżać go do Boga.

      Mateusz Roskosz 

Informujemy drogich Parafi an, iż z powodów od nas nie zależnych 
edycja parafi alnej strony internetowej  www.matulewicz.dl.pl została 
zablokowana. Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej 

mieszczącej się pod tymczasowym adresem 
www.matulewiczkonin.wix.com/parafi a 

Za utrudnienia przepraszamy



MIESIĘCZNIK PARAFII P.W. BŁ. JERZEGO MATULEWICZA W KONINIE ___________________ 13

GŁOS MATULEWICZA

Kotleciki z fi leta kurczaka
Składniki:
1 fi let
10 dkg sera gouda  
10 dkg selera 
1 łyżka majonezu    

Wykonanie:
 Z fi leta zrobić zgrabne kotleciki, rozbić i ułożyć surowe na blaszce 
wyłożonej papierem. Ser zetrzeć na tarce i seler, dołożyć majonez i wymieszać. 
Nałożyć po łyżce farszu na każdego kotlecika i zapiekamy w piekarniku 30 
minut w temperaturze 180°C.  

        Smacznego.  
Parafi anka p. Janina

Zawijance  z piekarnika
Składniki:
6 grubszych plastrów schabu
6 łyżeczek majonezu 
pół czerwonej papryki 
3 ogórki kiszone
6 gałązek szałwii
czosnek granulowany
mielona papryka, sól, pieprz, olej

Wykonanie:
• Opłukać schab, osuszyć papierowym ręcznikiem. Każdy rozbić tłuczkiem. 
Oprószyć solą, pieprzem, czosnkiem i papryką. Odstawić na godzinę w 
chłodne miejsce. 
• Każdy schab posmarować z jednej strony majonezem. Ułożyć plasterek 
papryki i ogórka. Zwinąć, tworząc roladkę. Roladki obsmażyć na patelni na 
rozgrzanym oleju. 
• Zmniejszyć ogień, patelnię przykryć, roladki trzymać jeszcze ok. 5 minut, 
aby doszły w środku. 
              

Smacznego.  
   Parafi anka p. Daniela   
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CHRZTY

POGRZEBY

ŚLUBY

Zuzanna Anastazja 
Pawlaczyk

Igor Targasiński
Mia Rusin

Antonia Palutka 
Paweł Barczykowski 

Maksymilian 
Wośkowiak 

Józef Marciniak
i Sylwia Przybylska 

† Kazimierz Bartczak
† Józef Olejnik 

†Irena Urbaniak
†Amelia Kalus 

† Zenon Pilarski 
† Mieczysław Kurek

† Ryszard Kozieł
† Sabina Strużyńska 

 Zaczynając od zaznaczonego pola, przeskakując zawsze tę samą ilość liter 

(zgodnie ze wskazówkami zegara), należy obejść wszystkie pola, odczytując roz-

wiązanie (lekka podpowiedź: fragment z Ewangelii św. Mateusza – rozdział 27). 

Rozwiązania należy przesyłać do 6 marca 2016 r. Można to uczynić, przynosząc 

do zakrystii lub kancelarii parafi alnej, bądź nadesłać pocztą na adres Parafi i, któ-

ry znajduje się w stopce redakcji. Czekają nagrody. Powodzonka.
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24  stycznia 2016 r.
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 16.

Niedziela i święta
godz. 7:30, 9:00, 

10:30 – suma, 
12:30 – dla dzieci, 17:00

Dni powszednie
czas letni: godz. 7:30, 18:00

czas zimowy: 
godz. 7:30, 17:00

Nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego

 /piątek/

czas letni: godz. 18:00
czas zimowy: godz. 17:00

Nabożeństwo 
I Sobót Miesiąca

czas letni: godz. 17:30
czas zimowy: godz. 16:30

Droga Krzyżowa
/Każdy piątek 

Wielkiego Postu/

czas zimowy: godz. 16:30
czas letni: godz. 17:30

Gorzkie Żale
/Każda niedziela 

Wielkiego Postu/

godz. 16:30

Nabożeństwo fatimskie
/13 - sty dzień miesiąca

maj - październik/ 

godz. 20:00
Nabożeństwo różańcowe 

/październik/

dni powszednie: godz. 17:30
niedziela: godz. 16:30

Roraty
/Okres Adwentu/

Parafi a Rzymskokatolicka 
p.w. bł. Jerzego Matulewicza 

w Koninie
62 - 510 Konin

ul. Jana Pawła II 100
tel. 518 014 731 

e - mail: 
matulewicz@interia.eu

www.matulewiczkonin.wix.com/parafi a

Redaktor prowadzący
ks. Paweł Piasecki

Z-ca redaktora 
prowadzącego

Jarosław Jabłoński

Kolegium redakcyjne
Katarzyna Jaworska
Maria Łukasiewicz

Daniela Śledź
Jan Rusin

Maria Banaszak
Mateusz Roskosz

Genowefa Kowalska
Wspópracują z nami panie:

Janina, Daniela i Iza

Skład i łamanie
Jarosław Jabłoński

Czynna
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 16:00 do 17:30

Msze święte można 
zamawiać  w niedzielę 

po każdej Mszy świętej


