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07.kwietnia - św. Jan Chrzciciel de la Salle, Jean - Baptiste de La Salle (ur. 
30.04.1651 w Reims we Francji, zm. 7.04.1719) - francuski duchowny, 
założyciel Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich (FSC), święty Kościoła 
katolickiego. 
14.kwietnia - Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) 
18.kwietnia - Wielki Czwartek 
19.kwietnia - Wielki Piątek 
20.kwietnia - Wielka Sobota 
21.kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 
24.kwietnia - Uroczystość świętego Wojciecha - patron Polski, Wojciech 
Sławnikowic (cz. Vojtěch Slavníkovec, niem. Adalbert;  
ur. ok. 956 w Libnicach, zm. 23 kwietnia 997 w Świętym Gaju  
w okolicach Pasłęka lub Tenkit, Tenkitten, obecnie Letnoje; inne źródła podają 
pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup praski, benedyktyn, 
misjonarz, męczennik, apostoł Prusów, święty Kościoła katolickiego.  
25.kwietnia - św. Marka, Ewangelisty; kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. 
Pawła, a później św. Piotra, apostoł z grona siedemdziesięciu dwóch. Zgodnie z 
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relacją Papiasza wiernie spisał głoszone przez Piotra nauki. Wg tradycji św. 
Marek został umęczony ok. 68 roku. Uznawany przez Kościół koptyjski za 
pierwszego patriarchę Aleksandrii i świętego; święty Kościoła katolickiego, 
anglikańskiego, ewangelickiego, prawosławnego i ormiańskiego. 
28.kwietnia - II Niedziela Wielkanocna (Miłosierdzia Bożego) 
29.kwietnia - św. Katarzyny Sieneńskiej, wł. Caterina Benincasa  
(ur. 25 marca 1347 w Sienie, zm. 29 kwietnia 1380 w Rzymie) – włoska 
tercjarka dominikańska, mistyczka, katolicka święta, doktor Kościoła i patronka 
Europy. 
1.maja - św. Józefa Rzemieślnika; Odpust parafialny. 
 
 
W ostatnich latach obserwujemy wzrost popularności YouTube’a. Znalazło się 
tu też miejsce dla chrześcijańskich twórców. Jest to sposób na dotarcie 
ewangelizacji do wielu użytkowników, na całym świecie.  Poniżej 
przedstawiamy kanały YT, które zapadają w pamięć i niosą ze sobą wiele 
wartościowych treści: 
 

1. Langusta na palmie 
Ojciec Adam Szustak na swoim kanale 
zgromadził wiele filmików, zaprosił też 
innych twórców, by tam wyrazili swoje 
zdanie. Jego kanał subskrybuje ponad 
300 tys. osób, a liczba subskrybentów 
nadal rośnie. Tworzy materiały 
pożyteczne dla ducha i piękne dla oka :) 
https://www.youtube.com/user/Langustanapalmie 
 

2. Dobra Nowina  
Twórcą kanału jest Mikołaj Kapusta. Jak sam o sobie pisze 
- robi śmieszne, a bardzo treściwe filmiki. Szuka mądrości 
w Biblii, broni wiary katolickiej. 
https://www.youtube.com/user/dobranowinanet 
 

3. Chrześcijański Vlog 
Znajdziesz tu najciekawsze nagrania z niedzielnych 
kazań, konferencji i spotkań z ks. Piotrem 
Pawlukiewiczem. Tematyka kanału to przede 
wszystkim Wiara Chrześcijańska i Kościół 
katolicki w Polsce.  
https://www.youtube.com/channel/UCjXLmr10oElYC807hz6O6sQ 
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4. Początek wieczności 
Autorem kanału jest małżeństwo: Monika i 
Marcin Gomułkowie. W filmach poruszają wiele 
istotnych tematów i wyrażają swoje zdanie z 
punktu widzenia chrześcijańskiego małżeństwa. 
Swoją pogodą ducha i chęcią do życia urzekają 
widza. 
https://www.youtube.com/channel/UC6t3U_MVHFvHHMLmwHXfYow 
 

5. Hipsterkatoliczka  
Jola Szymańska-Koperniak podejmuje wiele 
tematów związanych z wiarą chrześcijańską. Na 
kanale znajdziesz też inspirujące wywiady z 
różnymi chrześcijanami. 
https://www.youtube.com/results?search_query=hipsterkatoliczka 
 

6. Paśnik 
Jest to kanał z komentarzami biblijnymi. Aktualnie 
tworzą go dominikanie: Adam Szustak OP, 
Wojciech Jędrzejewski OP, Tomasz Nowak OP, 
Jacek Szymczak OP, Tomasz Zamorski OP. 
Znajdziemy tu takie serie jak: Chlebak, Kraina 
odpocznienia, Znak Jonasza, Ekspresje i wiele innych. 
https://www.youtube.com/channel/UCLlzlc4XSItHVTcMnrIlv1w 
 

7. Jednym sercem 
Jest to vlog o Bogu, życiu i miłości oczami katolickiego 
małżeństwa. Dzielą się swoim doświadczeniem Boga, niosą 
Dobrą Nowinę w sieci, poruszają tematy dotyczące wiary, 
rodziny, codziennego życia chrześcijanina, które jest 
wypełnione działaniem Boga, Jego znakami i cudami. 
https://www.youtube.com/channel/UCrQohz_yoGJp4CxiNB4vvOA 
 

8. 2 ryby.pl 
Filmy o tematyce chrześcijańskiej są 
autorstwem wielu twórców. Spotkamy tu 
między innymi: dr Marię Popkiewicz - Ciesielską, ks. Mirosława Malińskiego, 
dr Jacka Pulikowskiego, prof. Krzysztof Meissnera, o. Karol Meissnera, o. Jacek 
Szymczaka OP. Na kanale znajdziemy video poruszające wiele różnorodnych 
tematów.  
https://www.youtube.com/user/2rybypl 
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To jedynie kilka polskich kanałów z chrześcijańskim przesłaniem, oczywiście 
jest ich więcej. Cieszy jednak fakt, że na Youtubie pojawia się coraz więcej 
takich wartościowych treści. 
W internetowych filmikach możemy znaleźć odpowiedzi na trapiące nas pytania, 
a mogą być również jedną z przyjemnych form zagospodarowania wolnego 
czasu. 

pl.carpedeum.eu 
 
 

WIELKI CZWARTEK 
Liturgia Wieczerzy Pańskiej: Początek o godz. 18.00. 

Adoracja do godziny 22.00 i Wielki Piątek od godziny 8.00. 
 

WIELKI PIĄTEK 
Droga Krzyżowa o godzinie 15.00 , 

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ o godz. 18.00 
Adoracja do godziny 24.00 i Wielka Sobota od godziny 8.00. 

 

Wielka Sobota poświęcenie pokarmów: 
Kościół parafialny: 9.00 i 12.30 - Skałka godz. 9.30 - Kopaniny godz. 10.00 - 

Parkoszowice godz. 10.30 - Rzędkowice godz. 11.00  
Hucisko „przy szosie” godz. 11.30 - Hucisko „szkolne” godz. 12.00. 

 

WIGILIA PASCHALNA I UROCZYSTA REZUREKCJA 
Początek o godz. 20.00 rozpocznie się na zewnątrz kościoła  

liturgią poświęcenia ognia. 
 
 

 

TRIDUUM PASCHALNE I POŚWIĘCENIE POKARMÓW. 

ŻYCZENIA OD REDAKCJI 


