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           Miłosierdzie 

            i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
 Październik  2016                          Miesiąc Różańca                                    Nr 1/2016 
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Dlaczego właśnie różaniec ? 
Na pierwszy rzut oka odmawianie różańca może się wydawać nieciekawe,  

a nawet nudne. Czy rzeczywiście? Sięgnijmy do 
prostego obrazu z życia. Obliczono, że małe 
dziecko powtarza wyraz “mama” około trzystu 
razy dziennie. Czy to się dziecku znudzi? Nigdy! 
A może nudzi to matkę? Też nie. Reaguje ona 
na każde odezwanie się dziecka. Podobnie jest 
z modlitwą różańcową. Maryja jest naszą 

Matką. Kiedy odmawiamy różaniec, jesteśmy podobni do małego dziecka. 
Powtarzamy jak ono: Bądź pozdrowiona, Matko! Czy Maryja cieszy się z 
tego pozdrowienia? Na pewno tak! Jest to przecież nawiązanie do 
radosnego wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anioł Gabriel oznajmił Jej, że 
jest “łaski pełna”, a Ona przyjęła to z pokorą, nazywając siebie służebnicą 
Pańską. Jeżeli Ona jest “łaski pełna”, to my świadomi własnej 
niedoskonałości, prosimy Ją: “Módl się za nami grzesznymi”, abyśmy także 
napełnieni zostali łaską przyjaźni Bożej. Ilekroć Maryja chciała przekazać 
światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) 
z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było  
w Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie w roku 1917. Z tego wynika, 
że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka 
bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.  
O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że więźniowie obozów 
koncentracyjnych robili sobie różańce z ugniecionego chleba, którego 
paciorki nanizane na nitce przechowywali przed oprawcami i na nich się 
modlili. A ileż to razy w kieszeniach poległych żołnierzy znajdywano różańce, 
często zbroczone krwią? Przesyłano te przedmioty jako relikwie do 
rodzinnych domów – matkom. Gdy na dwa dni przed swoją śmiercią, 
zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: 
“Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali 
Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak 
tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się 
nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim  
i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył 
nas mówić Ojcze nasz.”   “Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny 
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obraz, namalowany na wielkiej ścianie.  
Przedstawia “Sąd Ostateczny”. Mnóstwo 
postaci: Chrystus,  u jego boku Maryja, anioło - 
wie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące 
się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment 
szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch 
Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego 

na różańcu !” Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX, jaki jest najwspa - 
nialszy skarb Watykanu. W odpowiedzi wyciągnął różaniec, trzymając go 
nad głową powiedział: “Oto najwspanialszy skarb Watykanu!”. Biskup, który 
miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana przyszłego proboszcza z Ars, 
bał się podjęcia takiej decyzji, ponieważ św. Jan Maria Vianney nie dawał 
sobie rady z nauką. W końcu biskup postawił decydujące pytanie: “Czy 
umiesz odmawiać różaniec?”, “Kocham tę modlitwę!” odpowiedział 
Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: “Wyświęćmy go. Będzie 
dobrym księdzem”.  Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon 
do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odma - 
wiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach. “Proszę skorzystać  
z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na 
temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę 
mi dać pański adres a ja prześlę panu 
literaturę, która panu w tej sprawie 
pomoże”. Mężczyzna podał młodemu 
człowiekowi wizytówkę: “Ludwik Pasteur, 
Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, 
Paryż”. Ludwik Pasteur był jednym  
z największych naukowców w XX wieku  
i twórcą nowoczesnej bakteriologii. 
Każdego dnia odmawiał różaniec!  
Kamery telewizyjne zarejestrowały, że 
kiedy senator Robert Kennedy został 
śmiertelnie raniony przez zamachowca, 
jego ostatnim ruchem było sięgnięcie do 
kieszeni, wyjęcie różańca i przytulenie go 
do swego serca. 
http://www.seminarium.paulini.pl/czytelnia,details,duchowosc,104.html 

http://www.seminarium.paulini.pl/czytelnia,details,duchowosc,104.html
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Wielka Nowenna Fatimska 
od 13 maja 2009 r. do 13 maja 2017 r.  

Hasłem Nowenny roku 2016 jest wezwanie: 

„Bóg jest Miłosierny. Ostatnie słowo  
należy do Boga, który jest Miłością”. 

W 2017 r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. Wierzymy, że 
czekające nas za kilka lat uroczystości, będą czasem wylania szczególnej 
łaski. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy z niebem w wypełnianiu 
się wielkich obietnic przekazanych przez Matkę Bożą. Dlatego chcemy 
przygotować się do tego wydarzenia przez wielką, trwającą dziewięć lat 
Nowennę, która rozpoczęła się 13 maja 2009 r., a skończy 13 maja 2017 r.  

Od miesiąca października 2016 r. zapraszamy 
wszystkich do rozważania treści fatimskiego 
przesłania, by pełniej dostrzec w nim 
eucharystyczny wątek  prowadzący nas do 
umiłowania Najświętszego Sakramentu  
i wyznania wiary w realną obecność Jezusa 
Chrystusa ukrytego pod postaciami chleba  
i wina. Podejmijmy trud, by na wzór 
Franciszka i Hiacynty wsłuchać się z otwartym 
sercem w „katechezy anioła” razem z nim 
adorować „świętą Hostię, z której spływają 

krople Krwi do kielicha”:: „Trójco Przenaj - 

świętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, 

uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofia - 

ruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego 

Jezusa Chrystusa obecnego na wszystkich ołtarzach świata na 

przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi 

jest obrażany. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego 

Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie 

biednych grzeszników". Takiej modlitwy, Anioł nauczył dzieci w trzecim 
objawieniu  w Loca do Cabeco - jesień 1916 r. 
 Jak dzieci pozwólmy prowadzić się naszej Niebieskiej Matce, która  
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przez nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca, ukazuje nam drogę do 
Swego Syna. Maryja pragnie nauczyć nas medytacji, zaprasza do spowiedzi 
św., prosi o przyjęcie Komunii św., abyśmy jeszcze bardziej przylgnęli do 
Jej Syna, a naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.  

Nowenna to czas modlitwy przyzywającej obecności Boga. To czas 
poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi i życia na co dzień tym 
poświęceniem, by coraz pełniej upodabniać się do Jej Najczystszego Serca. 
To czas ofiary otwierającej niebo nad grzesznikami. To czas trwania przy 
Sercu Niepokalanym, które zgodnie z postanowieniem Jezusa jest dla 
dzisiejszego świata drogą do Boga. To wreszcie czas zgłębiania prawdy o 
naszej Matce, by w ten sposób spełnić życzenie Zbawiciela, który powie - 
dział, iż chce, aby Maryja była „bardziej znana i miłowana”. Wielka Nowe- 
nna Fatimska to zaproszenie dla ludzi oddanych bez reszty Matce Najświę- 
tszej, świadomych, że żyjemy w dniach, w których wypełniają się wielkie 
zapowiedzi Fatimy, mówiące o triumfie Niepokalanego Serca.  

W nowennie są dwa kręgi uczestnictwa. Pierwszy stanowią ci, którzy 
złożyli wobec Matki Najświętszej osobiste zobowiązanie czuwania w tym 
czasie przy Jej Sercu. Ich nazwiska będą uroczyście złożone na miejscu 
objawień w setną rocznicę przybycia Maryi do Fatimy. Tacy ludzie będą 
otrzymywać wszelką niezbędną pomoc do odprawiania Nowenny: 
materiały, informacje o spotkaniach, nowych publikacjach itd. Druga grupa 

to osoby, które – z powodu 
najróżniejszych przeszkód i trudności – 
angażują się w Nowennę w sposób 
ograniczony. Ich uczestnictwo w 
Nowennie jest również nieocenione,  
a każdy w nich także otrzyma wszelką 
niezbędną pomoc, przede wszystkim 
naszą modlitwę. 

 Jak możemy się włączyć w dzieło 
Wielkiej Nowenny Fatimskiej? 
Włączyć się , tzn. wypełnić to, o co 
Maryja prosiła w Fatimie. Matka Boża 

prosiła o codzienny różaniec, poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu oraz 
wynagrodzenie za grzechy raniące Jej Niepokalane Serce w pięć pierwszych 
sobót miesiąca. 
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Zatem: 
1. Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie, tak jak prosiła nas Matka Boża. 
2. Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym uczestniczymy przez 
kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca – z wiarą i miłością czyniąc 
wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ranią Niepokalane Serce Maryi.  
3. Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi – przynajmniej raz 
w roku w dniu 22 sierpnia w święto Maryi Królowej. Tego dnia zgodnie  
z zarządzeniem Ojca Świętego Piusa XII, 
cały Kościół ma ponawiać poświęcenie się 
Niepokalanemu Sercu. 
4.  Wszyscy, jako jedna rodzina złączona 
dziełem Wielkiej Nowenny, odmawiamy 
modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej, 
np. raz w tygodniu - (znak jedności 
wszystkich włączających się do Nowenny). 
5. Na ile jest to możliwe uczestniczymy  
w nabożeństwach fatimskich 
odprawianych trzynastego dnia miesiąca.  
6.  Poznajemy coraz lepiej Maryję przez 
lekturę książek i uczymy się coraz bardziej 
miłować Ją na co dzień. Nikt z nas nie 
będzie apostołem Orędzia Fatimskiego, 
jeśli sam najpierw go nie pozna i nie 

zacznie nim żyć. 
 

MODLITWA WIELKIEJ 
NOWENNY FATIMSKIEJ 

według słów aktu zawierzenia Jana Pawła II, które zmieniły świat. 
Odmawiajmy jak najczęściej słowa tej modlitwy. Powstała ona w oparciu  
o słowa, jakie Jan Paweł II skierował do Maryi w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, 25 marca 1984 r.. Wypowiedziany wówczas na placu św. Piotra 
w Rzymie akt poświęcenia Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi 
stanowił wypełnienie prośby Matki Bożej Fatimskiej, która domagała się, 
by tego poświęcenia dokonał Ojciec Święty w jedności z wszystkimi 
biskupami świata. Akt ten został przyjęty przez niebo i pozwolił Maryi 
zapoczątkować spełnianie danych nam w Fatimie obietnic. Niebawem bez 
jednego wystrzału upadł komunizm, narody odzyskały wolność, nastał 
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kres prześladowań Kościoła. Jak mówiła Siostra Łucja, ten akt „był 
pierwszym triumfem Niepokalanego Serca Maryi”. 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. 
http://www.sekretariatfatimski.pl/ 

  

«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 zwolna do 
swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas 
do stuletniej 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 docze- 
sny 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 
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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. 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 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! 
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 ... 
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. 
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SEKRETARIAT FATIMSKI 
os. Krzeptówki 14 
34-500 Zakopane 
tel. 18/ 20 66 420 
fax. 18/ 20 13 265 

E-mail: fatima@smbf.pl 
http://www.sekretariatfatimski.pl/ 

 

Wszystkich włączających się w 
dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej 
wpisujemy do Złotej Księgi Wielkiej 
Nowenny, którą złożymy w darach 
ofiarnych w Fatimie w czasie 
uroczystości 100. rocznicy objawień 
Matki Bożej. Dlatego też wszystkich 
prosimy o kontakt z Sekretariatem Fatimskim i podanie np. miejscowości 
zamieszkania, nazwy wspólnoty modlitewnej czy wezwania parafii 
(stosowne potwierdzenie wpisu jest wysyłane przez Sekretariat Fatimski). 
Jeśli ktoś pragnie ponadto otrzymywać materiały pomocnicze Wielkiej 
Nowenny - proszony jest o podanie pełnego adresu pocztowego. 

 

ZAPROSZENIE DO NOWENNY W NASZEJ PARAFII 

Osoby, które pragną włączyć 
się do Wielkiej Nowenny 
Fatimskiej i modlić się wspólnie  
w naszej parafii, zapraszam na 
spotkanie modlitewne do kościoła, 
13 X na mszy św. wieczornej. 
Zapraszam na spotkanie także i te 
osoby, które podjęły już dzieło tej 
Nowenny. 
Pozdrawiam ks. Proboszcz 

 

mailto:fatima@smbf.pl
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XVI Dzień Papieski  
„Bądźcie świadkami miłosierdzia” 

9 października 2016 r. 
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Przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" kardynał 
Kazimierz Nycz podkreślił na konferencji w Warszawie, że jednym  
z głównych wymiarów pontyfikatu papieża Jana Pawła II było "ukazy - 
wanie zarówno Kościołowi jak i światu Boga, który jest bogaty  
w miłosierdzie". Odnosząc się do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego, 
kard. Nycz przypomniał, że nawiązuje ono do słów Jana Pawła II  
z pielgrzymki do Polski w sierpniu 2002 roku. Wówczas papież podczas 
konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia na krakowskich Łagiewnikach 
powiedział: "Bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia". Jak dodał kard. 
Nycz, papież poszedł krok dalej, mówiąc: "Bądźcie apostołami 
miłosierdzia". "Chodzi o to, żeby nie tylko mówić o Bożym Miłosierdziu, 
nie tylko je wypraszać, ale żeby całym swoim życiem czyniąc uczynki 
miłosierdzia" - wyjaśnił. Dlatego też - podkreślił kard. Nycz - hasło XVI 
Dnia Papieskiego próbujemy wpisać w Święty Nadzwyczajny Rok 
Miłosierdzia, który ogłosił papież Franciszek. "Chcemy w ten sposób 
przyczynić się do tego, że nauka o Bożym Miłosierdziu, którą przez 26 
lat głosił Jan Paweł II i to co czyni dla głoszenia Bożego Miłosierdzia 
papież Franciszek są sobie bardzo bliskie" - zaznaczył metropolita 
warszawski. 
http://www.pope2016.com/wiara/milosierdzie/news,442874,xvi-dzien-papieski-pod-haslem-jan-pawel-ii---badzcie-
swiadkami-milosierdzia.html 

                                                         

Intencje Mszy Świętych na miesiąc październik 2016 r. 
Poniedziałek, 3.10.  

1800 + Krystyna Jarosińska W int. Alicji i Łukasza z ok. 1 r.  Ślubu  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Wtorek, 4.10. Św. Franciszek z Asyżu  

1800+ Krzysztof Góra w 6 r. śm.  + Bronisław Pałosz  z rodzicami i bratem 

Środa, 5.10. św. Faustyny Kowalskiej 
1800 W int. III Róży Kobiet Marii Kaleka o 
Boże błog. wszelkie łaski i opiekę Matki B. 

 + Franciszek i Bronisława Adamaszek  
  z dziećmi i rodzicami.   

Czwartek, 6.10. św. Brunona, kapłana 

1800 W int. Bronisławy z ok. 89 r. Urodzin 
 o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

1800  Dziękczynna w 55 r. Ślubu o zdrowie, 
Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Piątek, 7.10. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

1800 W int. VI Róży Kobiet Marii Drożdż o 
Boże błog. wszelkie łaski i opiekę Matki B. 

1800  + Franciszek Góralczyk z żoną 
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Sobota, 8.10. Dzień powszedni 

1800 + Jan i Julia Byrski + Stanisława Sławińska w r. śm. 

Niedziela, 9.10. XXVIII Niedziela Zwykła 
700 + Genowefa Góral z teściem 
Leopoldem  

1100 1 Dziękczynna z prośbą o Boże błog.  
         i opiekę matki Bożej w 75 r. Urodzin 
         2  + Jadwiga i Kazimierz Nycz 

900   1 + Henryk Kliś 
       2 + Stanisław Rokowski z rodzicami  

1700 Dziękczynna z prośbą o Boże błog.  
         i opiekę matki Bożej w 60 r. Urodzin 

Poniedziałek, 10.10. Dzień powszedni  

1800 W int. II Róży Kobiet Beaty Polak o 
Boże błog. wszelkie łaski i opiekę Matki B. 

+ Janina Gibas (P) 

Wtorek, 11.10. Dzień powszedni 

1800 + Edward Tatoń z synem 
Kazimierzem  

 + Franciszek Żmuda z synem Ryszardem 

Środa, 12.10. Św. Dzień powszedni  

1800  + Władysława Smolec z mężem 
Emilem Oraz o zdrowie dla Stefana  

1800  + Stefan Puchała  

Czwartek, 13.10. Bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana  

1800   + za zmarłych Chórzystów W int. II Róży M. Włodzimierza Drożdża o 
Boże błog. wszelkie łaski i opiekę Matki B. 

Piątek, 14.10. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy 

1800   + Janina Gibas w 3 r. śm. + zmarłe członkinie III Róży K. Marii 
Kaleka 

Sobota, 15.10. św. Teresy od Jezusa, dziewicy   

1800 + Kazimierz Żaczek   ---------------------------------------------------- 

Niedziela, 16.10. XXIX Niedziela Zwykła – Niedziela Misyjna 
700  W int. I Róży M. o Boże błog.,  
wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej 

1100  1  W int. Pawełka z ok. 1 r. Ur. o Boże 
błog. wszelkie łaski i opiekę Anioła Stróża 
2  W int. Emilii z ok. 1 r. Ur. o Boże błog. 
wszelkie łaski i opiekę Anioła Stróża 
3  W int. Wandy i Zygmunta z ok. 50 r.  
Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

900 1 + Jadwiga Procner z mężem  
      2 + Kazimierz i Helena Baścik 

1700 W int. Ojca św. i naszej Ojczyzny od 
XV Róży Kobiet  Marii Dusik 

Poniedziałek, 17.10. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika  
1800  W int. XI Róży K. Heleny Handzlik o 
Boże błog. wszelkie łaski i opiekę Matki B. 

+ Bronisław Ficoń ( P ) 

Wtorek, 18.10.  Św. Łukasza Ewangelisty  
1800 + Maria i Józef Naglik  W int. Krzysztofa z ok. 16 r.  Ur. o Boże 

błog. i opiekę Matki Bożej 
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Środa, 19.10. Bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika 

1800  + Józef Biłek z rodzicami i siostrą + Anna Matejko  

Czwartek, 20.10. Jana Kantego, kapłana   

1800 + Zdzisław Drożdż  z rodzicami   + Franciszek Skudrzyk  z synem i 
wnukami 

Piątek, 21.10. bł. Jakuba Strzemię, biskupa   

1800  + Alojzy Kozieł z rodzicami i teściami 
Ryłkami  

+ Katarzyna Hałat z mężem 
Władysławem, córką Marią i synem 
Stanisławem   

Sobota, 22.10. Św. Jana Pawła II, papieża 

1800+ Aniela Handzlik    ------------------------------------------------------ 

Niedziela, 23.10. XXX Niedziela Zwykła 
700   + Dominik Handzlik  1100 Za Parafian  

900 1 +Antoni i Franciszka Mikołajczyk  
2 + Stanisława Oczko 

1700 + Jan i Zofia Stępień, Zofia i 
Władysław Sztafińscy, Wanda i Czesław 
Wysogląd, 
Zbigniew i Renata Jurek z synem 
Romanem      

Poniedziałek, 24.10. Dzień powszedni 

1800 + zm. z rodziny Stopczak i Gacek   + Franciszek Biłek (P) 
Wtorek, 25.10. Dzień powszedni 

1800+ Kazimierz Żaczek 1800  + Grzegorz Skudrzyk w 17 r. śm.  

Środa, 26.10. Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

700  + Stanisława Oczko 1800  + Józef Dudek  
Czwartek, 27.10. Dzień powszedni 

1800 Dziękczynna od XII Róży Kobiet za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błog  

+ Marcin Sztafiński (P) 

Piątek, 28.10. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza  

700 W int. IX Róży Kobiet i ich rodzin o 
Boże błog.,  wszelkie łaski i opiekę Matki 
Bożej 

1800  W int. Członkiń Apostolatu 
Maryjnego i ich rodzin o Boże błog.,  
wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej 

Sobota, 29.11. Dzień powszedni 

1800 + Tadeusz Romik     ---------------------------------------------------- 

Niedziela, 30.10. XXXI Niedziela Zwykła 
700  W int. Agaty o szczęśliwą operację i 
dar   zdrowia   

1100 1 + Szymon Stanclik z rodzicami i 
teściami   
2   W int. Teresy i Zbigniewa z ok. 30 r.  
Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

900 1 + Stanisław Matusiak  w 17 r. śm. 
      2 + ks. Bolesław Mleczko w 15 r. śm.  

1700  + Czesław Pabiś z żoną Zuzanną  
i mamą Agnieszką  



 

St
ro

n
a1

5
 

Poniedziałek, 31.10. Dzień powszedni 

1800 + Zdzisław Drożdż (P) + Marcin Sztafiński (P) 

Wtorek, 1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych 
700  + Stanisław i Aniela Handzlik  1100 1 + Władysław i Anna Kazimierczyk  

z dziećmi   
2 Za Parafian 

900 O zdrowie i Boże błog. na dalsze lata 
życia  

 

 

Plan duszpasterski dla Dzieci i Rodziców kl. III  

przed Uroczystością I Komunii św.   
w par. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa   

2016/2017 

Lp. Data Godz. Dzień Temat spotkania liturgicznego 

1. 9.10.2016 1100 Niedziela 
„Różaniec modlitwą ewangeliczną” – znaczenie 
modlitwy różańcowej. Poświecenie różańca  
i Msza św. z kazaniem; 

2. 13.11.2016 1100 Niedziela 
„Modlitwa życiem duszy” – moje spotkanie  
z Chrystusem.  Poświecenie książeczek  
i Msza św. z kazaniem; 

3. 11.12.2016 1100 Niedziela 
„Maryja w moim życiu” – Matka Jezusa 
Zbawiciela towarzyszy mi w życiu. Poświecenie 
medalików NMP Niepokalanej i Msza św.  

4. 2.02.2017 1800 Czwartek 
„Jezus światłem mojego życia” – Jezus moim 
prawdziwym Zbawicielem. Poświecenie świec 
komunijnych i Msza św.  

5. 
Wielki 
Post 

Od niedzieli  
do środy  

Rekolekcje Parafialne dla wszystkich Uczniów  

6.  
od 13.04 

do 
16.04.2017 

Od Wielkiego 
Czwartku  

do Wielkiej Nocy 

Całą Rodziną przeżywamy Uroczystości  
Triduum Paschalnego  

7. 
od 24.04 

do 
05.05.2017 

Kwiecień - maj Próby przed I Komunią św. 

8. 05.05.2017 1700 Piątek I Spowiedź Dzieci kl. III i ich rodzin 
9. 07.05.2017 1100 Niedziela Uroczystość I Komunii świętej 

10. Maj  
 

Sobota 
Pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Rodzin  

w Leśniowie 

11. 02.06.2017 1730 I Piątek  
Kontynuacja nabożeństwa IX pierwszych piątków 
miesiąca ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
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Drogie  Dzieci ! 

W miesiącu październiku 
nasze serca przylgną do  

Maryi Matki Jezusa  
naszego Zbawiciela.  

Będziemy gromadzić  

w naszym kościele na 

nabożeństwach 

różańcowych 

codziennie  

o godz. 1730  
   Będziemy zgłębiać  

tajemnice życia, śmierci  
    i zmartwychwstania  

Jezusa wraz z Jego Matką    
  z Maryją  

Niepokalaną  

Panienką. 

 
Zachęcam  

wszystkich 
 do modlitwy  

różańcowej. 
Pozdrawiam  
ks. Wacław 
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Schola Dzieci 

Bożych  

naszej Parafii!!! 
Dzieci z naszej Parafii 
zapraszamy na potkania 
Scholki Dzieci Bożych. 
Celem naszych spotkań, 

które odbywają się w soboty od godz. 930 do 1100, 
jest głoszenie Ewangelii o Panu Jezusie poprzez 
modlitwę, rozważanie Słowa Bożego i wspólny   
śpiew.   Ks. Proboszcz 

 

Pielgrzymka do 
Kalwarii 

Zebrzydowskiej. 

Serdecznie zapraszam 
wszystkich naszych parafian, 
całe Rodziny, starszych  
i młodych oraz osoby samotne 
do udziału w pielgrzymce  
i modlitwie za wszystkich 
bliskich zmarłych na Dróżki 

Maryjne do Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie to 
szczególny czas zadumy, skupienia i refleksji nad 
życiem wiecznym do którego zmierzają nasi 
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zmarli oraz my sami poprzez ziemskie trudy  
i zmagania codziennego życia. Wyruszymy 
autokarem 15 października o godz.  Ks. Proboszcz.  
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Modlitwy  

za zmarłych  

„WYPOMINKI” 

Wypominki to tradycyjna 
modlitwa błagalna za 
naszych bliskich zmarłych, 
którzy oczekują jeszcze na 
zbawienie. Będziemy prosić 
Boga, by zostały skrócone 
ich męki czyśćcowe i zostali 

przyjęci do Królestwa Bożego. Z okazji tej modlitwy 
przyjmujemy na jednorazowe i roczne wypominki 
od niedzieli 9 października po każdej mszy św.  
w  zakrystii oraz w kancelarii, w godzinach jej 
urzędowania (w poniedziałki i czwartki od 730 do 830  

a w środy i piątki od 1900 do 1930). Wypominki 
roczne są odmawiane w każdą niedzielę przed 
każdą Mszą św. a jednorazowe odmawiamy przed 
mszą wieczorną w listopadzie. 

Pozdrawiam wszystkich czytelników. Niech Bóg Wam błogosławi na każdy 
dzień a Matka Boża otacza opieką. Szczęść Wam Boże, ks. Proboszcz;  

ketypodlesie@gmail.com;  

    Parafia p.w. Najdroższej Krwi Naszego  
Pana Jezusa Chrystusa ,  

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty; Tel.: 33 / 841 05 45 
Kancelaria parafialna  

czynna w poniedziałki i czwartki od 730 do 830 

oraz w środy i w piątki od 1900 do 1930.  

 
 


