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Abyśmy z  tej mocy, którą Chrystus 
otworzył grób i pokonał  śmierć umieli 
czerpać każdego dnia energię do dziele-

nia się z bliźnimi by we wspólnocie  
budować lepszy świat. 

 
Niech dla Was wszystkich będzie to 

czas radości i wzajemnej   życzliwości 
w gronie rodziny  

i we wspólnocie wiary. 
Życzymy! 

 

Joanna Wantoch Rekowska 
o. Ryszard Iwanowski 

«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?»  

Radosnych i spokojnych Świąt 
Wielkiej Nocy, smacznego  
jajka, mokrego dyngusa,  
a także miłych chwil w rodzin-
nym gronie 
Życzy Lidia Chrystofiak  
Sołtys Niepoględzia  
wraz z Radą Sołecką 



WAŻNE WYDARZENIA 

Non omnis moriar 
  W najbliższy czwartek2 
kwietnia 2015 roku o godzinie 21.37 
minie dziesięć lat od śmierci Jana 
Pawła II - papieża polaka, patrona 
naszych szkół, kogoś wyjątkowo bli-
skiego dla tamtego pokolenia. Czy 
wyjątkowość już ostygła? 
     Kochaliśmy Jana Pawła II - 
to był prawie ogólnonarodowy obo-
wiązek. Bo jak nie kochać Papieża Po-
laka?! Poza tym dawał nam powody -  
szczególnie podczas każdej z pielgrzy-
mek do ojczyzny; po polsku - walił 
prosto z mostu - stając w obronie albo 
upominając kiedy błądziliśmy.  
 Nawet jeśli Go krytykowano - 
to Polacy potrafili być po Jego stronie; 
ot tak, dla zasady, nawet jeśli na co 
dzień zasady, które wskazywał jako 
fundament, koślawili najlepiej na 
świecie. Ale wypadało!  
 Mija dziesięć lat od Jego 
śmierci. Szlochy już dawno ustały. Dziś 
wypada zapytać: co nam zostało z tych 
dni - z dwudziestu sześciu prawie lat  
pontyfikatu Papieża Polaka?  
 Dla mnie osobiście: dużo na-
wet zasadniczo dużo. Pamiętam dzień  

Jego wyboru - nie wiedziałem kto to 
jest Kardynał Karol Wojtyła, ale fakt, że 
to Polak, w duszy młodego, wychowy-
wanego w komunistycznym państwie, 
pobożnego trzynastolatka, wywołał 
wzruszenie ponad wszelką miarę, któ-
rego wtedy nie potrafiłem jeszcze zro-
zumieć.   
 Na rozumienie miał jeszcze 
przyjść czas. Choćby wtedy kiedy  
pierwszy raz przyjechał do Polski. W 
mieszkaniu kolegi, syna nauczycielki, 
śledziliśmy to wydarzenie w telewizji - 
oczywiście nielegalnie. W trakcie, do 
pokoju weszło kilka nauczycielek ze 
szkoły, które kiedy nas  zobaczyły, wy-
glądały na bardziej przerażone od nas. 
Nigdy tego nie zapomnę.  Widziałem 
Papieża Polaka, który całuje ziemię na 
której mieszkam i moje nauczycielki, z 
zasady wierne systemowi, na twarzy 
których pękała jakaś obca skorupa.  
 Rzucone ziarno obumierało w 
sercach wielu; a On podczas kolejnych 
pielgrzymek, spotkań i pozdrowień po 
polsku pilnował by wzrastało i wydało 
plon. Dziś dalej czuje Jego bliskość, 
szczególnie wtedy kiedy staję przed 
kolejnym wyborem.           O.R.I 



 Z ŻYCIA SZKOŁY                   

Mamy tu zabawek wiele, 
razem bawić się weselej Wielkie serce  

w świątecznym  
koszyczku 

      Działający w naszych 
szkołach Mały Wolontariat 
przeprowadził akcję charyta-
tywną "Serce w koszyczku", 
w ramach której zebrano 
1500 złotych. Pieniądze oraz 
podarunki pozyskano od 
sponsorów oraz z licznych 
inicjatyw podejmowanych 
przez naszych uczniów 
(sprzedaż babeczek, popcor-
nu, zbiórka książek, zaba-
wek). Za zebrane fundusze 
zakupiono słodycze oraz 
produkty żywnościowe na 
wielkanocny stół dla najbar-
dziej potrzebujących rodzin z 
naszych szkół.  

Wszystkim ofiarodawcom 
oraz osobom zaangażowa-
nym w naszą akcję, ser-
decznie dziękujemy. 

Nasze  przedszkole ma już dziesięć lat! 
 

 Po śmierci naszego patrona Jana Pawła II 
postanowiliśmy podjąć inicjatywę, która byłaby 
trwałym pomnikiem i wyrazem naszej wdzięczno-
ści za jego życie; 18 maja 2005 roku zainaugurowa-
liśmy działalność Przedszkola im.  Jana Pawła II w 
Niepoględziu. To działanie pobudziło również wła-
dze gminy, które otworzyły przedszkola w innych 
wioskach.  
 Dziś nasze  przedszkolaki pracują w 
trzech grupach wiekowych pod opieką pięciu wy-
chowawczyń; dodatkowym wsparciem otaczają ich 
szkolni pedagog i psycholog, logopeda i pielęgniar-
ka. Wszystkie uczą się angielskiego i rytmicznie 
podskakują na zajęciach z rytmiki. Do dyspozycji 
wszystkich pozostaje 250 metrów kwadratowych 
bawialni , wyposażonej w niezliczone ilości zaba-
wek i różnych sprzętów. 
 Dzięki naszym autobusom, które bezpłat-
nie codziennie dowożą je do przedszkola, korzysta-
ją z licznych wyjazdów do kina i teatru oraz wyru-
szają na wycieczki i różne akcje.  
 Z racji dziesiątych urodzin przedszkola, 
wszystkie  przedszkolaki śpiewają  „mamy tu za-
bawek wiele, razem bawić się weselej” i ZAPRA-
SZAJĄ do Niepoględzia  bo zapisy na kolejny rok 
szkolny już trwają!    Dyrekcja 

 



SPRAWY RÓŻNE 

Liturgia Wielkiego Tygodnia 
2015 w Parafii Budowo 

 
 

WIELKI CZWARTEK  
– godz. 19.00 Kościół Parafialny 

w Budowie 
Liturgia Wieczerzy Pańskiej – Pa-
miątka Ostatniej Wieczerzy oraz 
ustanowienia sakramentów: Eu-
charystii i Kapłaństwa; po zakoń-
czeniu liturgii symboliczne prze-
niesienie Najświętszego Sakra-
mentu do ołtarza przechowywania 
zwanego tradycyjnie „ciemnicą” – 
na pamiątkę pojmania i uwięzienia 
Pana Jezusa. 
 

WIELKI PIĄTEK  
– godz. 19.00 Kościół Parafialny 

w Budowie 
 Wielki Piątek jest dniem, w któ-
rym nie odprawia się Mszy świę-
tej. Sprawujemy Liturgię Męki 
Pańskiej –  
z czytaniem opisu Meki Jezusa, 
uroczystą modlitwą powszechną i 
adoracją krzyża;  po zakończeniu 
liturgii symboliczne przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do oł-
tarza grobu Pańskiego – na pa-
miątkę pogrzebu Pana Jezusa. 

WIELKA SOBOTA  
– godz. 19.00 Kościół Parafialny 

w Budowie 
Przez cały dzień nawiedzamy ko-
ściół i adorujemy Najświętszy Sa-
krament w Grobie Pańskim; to 
dzień refleksji i skupienia nad ta-
jemnicą Miłości Boga. Wieczorem 
sprawujemy Liturgię Wigilii Pas-
chalnej – z poświęceniem ognia i 
paschału, odnowieniem przyrze-
czeń chrzcielnych oraz Mszą Świę-
tą Wigilii Paschalnej. W sobotę na 
liturgię przynosimy ze sobą świece 
lub gromnice. 
 

NIEDZIELA  
ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 
 – godz. 6.00 Msza Święta  

Rezurekcyjna - Kościół Parafial-
ny w Budowie 

Msze Święte w kaplicach zgodnie 
z porządkiem niedzielnym 
 
 
 
Święcenie pokarmów (sobota): 
Budowo: 9.00 i 13..30 
Gałąźnia Mała: 11.00 
Gałąźnia Wlk.: 11.30 
Gałęzów: 9.30 
Jawory: 8.30 
Kotowo: 13.00 
Motarzyno: 10.30 i 12.30 
Niemczewo: 12.00 
Niepoględzie: 10.00 


