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    Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa  

Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach  
 Luty 2017                                       Ofiarowanie Pańskie                                      2/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
„…moje oczy ujrzały  

Twoje zbawienie, któreś  
przygotował wobec wszystkich 
narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę Ludu Twego Izraela.” 
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Święto Ofiarowania Pańskiego  

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych 
synów Izraela podczas niewoli 
egipskiej każdy pierworodny syn 
u Żydów był uważany za własność 
Boga. Dlatego czterdziestego dnia po 
jego urodzeniu należało zanieść syna 
do świątyni w Jerozolimie, złożyć go  
w ręce kapłana, a następnie wykupić 
za symboliczną opłatą 5 syklów. 

Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 4 denary lub 
drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego). 
Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna 
łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była 
zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt 
wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. 
Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo 
ubodzy. Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po 
Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa  
w świątyni jerozolimskiej i dokonania 
przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. 
Kościół wszystkim ważniejszym 
wydarzeniom z życia Chrystusa daje w 
liturgii szczególnie uroczysty charakter. 
Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy 
do najdawniejszych, gdyż było 
obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a 
więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się  
również w Kościele zachodnim. Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się 
dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt 
przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom 
towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec 
Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze 



 

St
ro

n
a3

 

słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). 
Według podania procesja z zapalonymi świecami była znana w Rzymie 
już w czasach papieża św. Gelazego w 492 r. Od X w. upowszechnił się 
obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - 
Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze 
pozostanie Panem wszystkich praw natury. Momentem 
najuroczystszym apoteozy Chrystusa 
jako światła, który oświeca narody, 
jest podniosły obrzęd Wigilii 
Paschalnej - poświęcenie paschału i 
przepiękny hymn Exultet. W Polsce 
święto Ofiarowania Pana Jezusa ma 
nadal charakter wybitnie maryjny 
(do czasów posoborowej reformy 
Mszału w 1969 r. święto to nosiło 
nazwę "Oczyszczenia Maryi Panny" - 
"In purificatione Beatae Mariae 
Virginis"). Polacy widzą w Maryi Tę, 
która sprowadziła na ziemię 
niebiańskie Światło i która nas tym 
Światłem broni i osłania od 
wszelkiego zła. Dlatego często brano 
do ręki gromnice, zwłaszcza  
w niebezpieczeństwach wielkich 
klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś 
wielkim wrogiem domów w Polsce 
były burze, a zwłaszcza pioruny, 
które zapalały i niszczyły domostwa, przeważnie wówczas drewniane. 
Właśnie od nich miała strzec  domy świeca poświęcona w święto 
Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona pięknie przystrajana  
i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić 
Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby 
ochronić ich przed napaścią złych duchów. Ze świętem Matki Bożej 
Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania 
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żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył 
się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Dzisiejsze 
święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się 
światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje 
nam Chrystusa-Dziecię.  http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-02.php3 
 
 

Krótkie medytacje 

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2017 r. 
„Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według 
Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak 
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 
Każde pierworodne dziecko płci męskiej 
będzie poświęcone Panu.” Łk 2,22-40 

Stracić dla Boga…  
Dla nas, chrześcijan, wszystko jest 
oczywiste. Każdy fragment Biblii 
przyjmujemy już z przyzwyczajenia  
i prawie nic nas wzrusza. Każde 
wydarzenie jest dla nas tak naturalne jak 
to, że istniejemy i świat się wokół nas 
kręci. Stajemy się nieczuli i obojętni na to, 
co się dzieje.  Dlatego, nie jesteśmy już 
wstanie odkryć dramatu, który przeżywa 
matka oddająca swojego pierworodnego 
syna Bogu, gdyż wie, że nie ma wyjścia, bo takie jest Prawo. Nie jesteśmy 
wstanie pojąć co dzieje się w sercu matki, której syn należy już tylko do Boga. 
Czy ofiarowanie możemy porównać do straty? Myślę, że tak. Ofiarowanie jest 
stratą dla wyższych celów, dla wyższych wartości, dla miłości. Jeżeli 
ofiarowanie jest stratą, to tylko dla tego, że OFIAROWANIE JEST DAREM 
MIŁOŚCI Z SIEBIE DLA BOGA. Ofiarowanie, to poświęcenie i rezygnacja  
z wszystkiego co dla mnie jest najcenniejsze, najpiękniejsze i umiłowane. 
Pamiętajmy jednak, że to poświecenie – ofiarowanie musi mieć wartościowy 
cel, inaczej obróci się w stronę zła. Dziś stańmy się posłuszni Bogu. Ofiarujmy, 
poświęćmy i zrezygnujmy dla Boga, by zyskać to co dla nas jeszcze zakryte  
w Bogu. Niech Stwórca stanie w centrum naszego życia.                  Ks. Proboszcz 
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V Niedziela Okresu Zwykłego – 5 lutego 2017 r.  

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz 
jeśli sól utraci swój smak, 

czymże ją posolić? Na nic się już 
nie przyda, chyba na 

wyrzucenie i podeptanie przez 
ludzi. Wy jesteście światłem 

świata. Nie może się ukryć 
miasto położone na górze. Nie 

zapala się też światła i nie 
stawia pod korcem, ale na 

świeczniku, aby świeciło 
wszystkim, którzy są w domu. 

Tak niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli 

wasze dobre uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w niebie”. Mt 5,13-16 

             Czy jestem świadkiem Jezusa?  
Słowa Jezusa uświadamiają nam, że bycie chrześcijaninem zobowiązuje. Nie 
można dziś przedstawiać się jako osoba wierząca a jutro jako niewierząca. Nie 
można dla łatwizny, wygody czy pewnej poprawności… wybierać, to co jest  
w danej chwili wygodne. Wiara w Jezusa jest zobowiązaniem i powołaniem do 
dawania świadectwa o Bogu swoim słowem, czynem i postawą życia. Jezus 
pragnie od każdego z nas zaangażowania w modlitwę i Liturgię świętą. Pragnie 
być w naszym życiu osobistym i rodzinnym. Pragnie błogosławić naszym 
zamiarom i decyzjom. Pragnie umacniać nas w chwilach trudnych i wspierać  
w cierpieniach. Pragnie byśmy wzrastali w Jego łasce, napełniali się mocą 
Ducha Świętego i stawali się dojrzali duchowo. Jezus przestrzega nas, że jeżeli 
sól może stracić swój smak i nie nada się już do niczego, to tak samo może się 
stać z wiarą chrześcijanina. Chrześcijanin bez wiary, nie jest uczniem Jezusa! 
Trzeba to sobie uświadomić! Nie można mówić jestem wierzący ale 
niepraktykujący. W chrześcijaństwie nie ma takiej opcji, o czym świadczą słowa 
św. Jakuba Apostoła – „wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie.”  
Cóż więc powinniśmy czynić, aby zawsze być solą i światłem? 
Odpowiedź jest jedna – mocno trwać w Jezusie, angażować się w życie 
sakramentalne i modlitwy. Trzeba zgłębiać tajemnice Ewangelii Jezusa i być 
Jego wiernym uczniem. Każdego dnia przyjmować jego wolę i nieść swój krzyż 
zawierzając Jezusowi bez granic.                                                     Ks. Proboszcz 
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VI Niedziela Okresu Zwykłego – 12 lutego 2017 r. 

„Jeśli więc prawe twoje oko jest ci 
powodem do grzechu, wyłup je 
 i odrzuć od siebie. (…) I jeśli prawa 
twoja ręka jest ci powodem do grzechu, 
odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej 
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden 
z twoich członków, niż żeby całe twoje 
ciało miało iść do piekła.” Mt 5,17-35 

Zerwanie…  
Czyżby Jezus wzywał do fizycznego 
samookaleczenia się? 
O co tak naprawdę chodzi?  
Jezusowi chodzi o natychmiastowe 
zerwanie z pokusą, z okazją grzechu  
i samym grzechem oraz o odrzucenie 
wszelkich propozycji zła. Chodzi o to, 
by odciąć się od takiego środowiska 
ludzi, przyjaciół, znajomych, 
sąsiadów, kolegów w szkole, w pracy 
albo na imprezie, którzy swoim 
zachowaniem narażaliby naszą godność, wierność przykazaniom, wierność 
narzeczeńską, małżeńską lub czystość serca, wprowadzając nas w atmosferę 
zła. Jezusowi chodzi o to, aby nie dopuścić do żadnej okazji, w której 
pożądliwość mogłaby wkraść się do naszych serc i siać spustoszenie w życiu.  

Jezus proponuje nam dziś takie rozwiązanie: 
Jeśli telewizja jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie  –  
sprzedaj dekoder i  telewizor, kup sobie radio. Jeśli Internet jest ci powodem 
do grzechu, odetnij go i odrzuć od siebie –  zrezygnuj z umowy , czytaj 
wartościowe książki, spotykaj się z ludźmi. Jeśli twój chłopak jest ci powodem 
do grzechu,  odrzuć go od siebie –  gdyż on nigdy Cię nie kochał i nigdy nie 
pokocha, gdyż zabawia się Tobą. Jeśli twoja dziewczyna swoim zachowaniem 
prowokuje Cię do grzechu,  odrzuć ją od siebie –  gdyż ona nigdy Cię nie 
pokocha,  lecz wykorzysta Cię do własnych celów.  Jeśli szef proponuje Ci 
wysokie stanowisko kosztem twojej wierności mężowi lub narzeczonemu, 
odrzuć go od siebie –  bo on zniszczy Twoją rodzinę i prawdziwe szczęście. Jeśli 
kolega, czy koleżanka w pracy, jest ci powodem do grzechu, to  natychmiast 
zrezygnuj z tej pracy i  szukaj następnej. Nie martw się tym, co wydarzy się po 
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tak dramatycznej interwencji i decyzji. Jezus zapewni Ci swą łaskę  
i bezpieczeństwo. Zawsze pamiętaj, że  warto to uczynić ze względu na Jezusa, 
warto znieść to wszystko dla Niego, bo Tylko On może zbawić i obdarzyć 
życiem wiecznym.                                                                                     Ks. Proboszcz 

 

VII Niedziela Okresu Zwykłego – 19 lutego 2017 r. 
„Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko  

i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie 
stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto 

uderzy w prawy policzek, nadstaw mu  
i drugi. (…)Miłujcie waszych nieprzyjaciół  

i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 
tak będziecie synami Ojca waszego, który 

jest w niebie; ponieważ On sprawia, że 
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 

dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych  
i niesprawiedliwych. Mt 5,38-48 

Czy potrafię przebaczać? 
Czy jako chrześcijanie chcemy naśladować Jezusa przebaczaniu bliźniemu? 
Oto pytania, które stawiają nas wobec istoty naszej wiary.  Wiara w Jezusa ma 
sens wtedy i tylko wtedy, gdy w naszych sercach zrodzi się wartość, którą jest 
przebaczenie!  Doskonale wiemy, że najtrudniej nam przychodzi okazanie 
bliźniemu przebaczenia.  Czemu tak jest w naszym życiu? Dzieje się tak, 
ponieważ zapominamy, że jedynym źródłem przebaczenia jest miłość. Dla 

Jezusa przebaczenie staje się jednym z 
najważniejszych wartości życia każdego 
człowieka. Sam to potwierdził na Krzyżu 
oddając za nas własne życie. 
Przebaczenie nie jest łatwym zadaniem 
do wykonania, gdyż wiąże się z nim 
zmiana własnej postawy i nastawienia 
do osoby, która wyrządziła nam 
krzywdę, zrujnowała życie, odebrała 
ukochaną osobę,  zadała  wielki  ból. 
Nie ma się co dziwić, że tak trudno 

wybaczyć, wtedy, gdy cierpienie potęguje się i nie widać jego końca.  
W jaki sposób mamy uczyć się przebaczać drugiemu? Co powinniśmy czynić? 
Jak przebaczać, by samemu otrzymać przebaczenie od Boga?  
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Jezus daje nam proste wskazówki: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się 
za tych, którzy was prześladują  oraz  miłuj  bliźniego  jak  siebie  samego.” 
Najpierw zacznijmy od modlitwy za samych siebie, prosząc Boga o cierpliwość, 
opanowanie, wyrozumiałość i o szczerą miłość wobec bliźnich. Następnie 
wprowadźmy w nasze życie modlitwę za tych, których spotykamy na co dzień   
i za tych, których  spotkamy w przyszłości. Zawsze przyjmujmy zasadę św. 
Pawła: „zło dobrem zwyciężaj”. Starajmy się mieć pozytywne nastawienie 
wobec bliźnich, nawet tych, których co dopiero poznajemy tak, by budować 
więź zaufania i zrozumienia. Starajmy się zaakceptować drugą osobę, to kim 
jest, ale umiejętnie upominać ją, gdy czyni zło. Swoim zachowaniem nie 
prowokujmy innych do złego.  Pamiętajmy o tym, że przebaczania będziemy 
uczyć się całe życie, które stale będzie przynosić nam różne niespodzianki. 
Staniemy wobec trudnych sytuacji, i może to będzie dla nas próba, a może 
nawet i szansa, by okazać miłosierdzie, wybaczając grzechy bliźnim. Zawsze 
będzie to pozytywne budowanie więzi międzyludzkich w oparciu o dobro, 
które rodzi w sercach ludzkich szacunek, zrozumienie,  zaufanie,  przyjaźń   
i  miłość. Takiej postawy oczekuje od nas Chrystus, który w Wieli Piątek dał 
nam przykład jak mamy przebaczać. Dlatego dziś proponuje nam bardzo trudną 
drogę, którą On sam przeszedł. Nawet, gdybyśmy mieli oddać swoje życie, jak 
Jezus, po to, by stawać się dla innych miłosierdziem.                        Ks. Proboszcz 

                                        

VIII Niedziela Okresu Zwykłego – 26 lutego 2017 r. 

„Nie troszczcie się więc zbytnio i nie 
mówcie: co będziemy jeść? co 

będziemy pić? czym będziemy się 
przyodziewać? Bo o to wszystko 

poganie zabiegają. Przecież Ojciec 
wasz niebieski wie, że tego 

wszystkiego potrzebujecie. Starajcie 
się naprzód o królestwo /Boga/  

i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” Mt 6, 32-34 

Jak wygląda nasze życie?  
Codzienna gonitwa, szalone tempo życia, tyle spraw do załatwienia i zawsze 
brakuje czasu, aby się zatrzymać i zastanowić nad sensem tego wszystkiego. 
Praca, praca i jeszcze raz praca. Zawsze mamy wyjaśnienie, że to wszystko dla 
dobra rodziny - przecież muszę utrzymać dom, zapewnić godny byt moim 
bliskim, coś odłożyć na koncie i kupić sobie … dla przyjemności. I tak mijają dni, 
miesiące i lata, a brak poświeconego czasu Rodzinie staje się bolesnym faktem.   
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Ukochani powiedzą wprost, że stałeś się dla nich obcym. Oczywiście, że 
będziesz się bronił, stawiał argumenty za tym, że warto było, że to wszystko dla 
Was – tyle trudu, poświęceń i zmagań. Mamy taki piękny dom, wypasiony 
samochód, dużo kasy na koncie… Spotkasz się jednak z ogromnym chłodem. 
Będziesz pytał ŻONY I DZIECI DLACZEGO? Zostaniesz sam z ogromną pustką  
w sercu. Jaki z tego wniosek dla nas?  Przyczyną klęski współczesnego 
człowieka jest brak poświęcenia czasu BOGU i RODZINIE.                 Ks. Proboszcz 

 

Objawienia Matki Bożej w Lourdes 

 W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu  
o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża 
zjawiła się ubogiej pasterce, św. 
Bernadecie Soubirous, w Grocie 
Massabielskiej w Lourdes. Podczas 
osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego - 
16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy 
i pokuty. 11 lutego 1858 r. Bernadetta 
Soubirous wraz z siostrą i przyjaciółką 
udała się w pobliże Starej Skały - 
Massabielle - na poszukiwanie suchych 
gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy 
dziewczyna została sama, usłyszała 
dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru 
i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się 

postać "Pięknej Pani"  z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały 
się. Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te 
rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice strofowali Bernadettę, że 
rozpowiada plotki; zakazali jej chodzić do groty, w której miała jej się 
ukazać Matka Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że dziecko 
gaśnie na ich oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się 
najpierw do kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do 
groty, było już po południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca 
ponownie ukazała się Matka Boża, Bernadetta, idąc za radą 
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towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli 
przychodzisz od Boga, zbliż się; jeśli od szatana, idź precz!". Pani, 
uśmiechając się, zbliżyła się aż do brzegu wylotu groty i odmawiała 
różaniec. 18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z dwiema 
znajomymi rodziny Soubirous. Przekonane, że może to jest jakaś dusza 
czyśćcowa, poradziły Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie 
życzenia na kartce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani 
odpowiedziała: "Pisanie tego, co ci chcę powiedzieć, jest niepotrzebne". 
Matka Boża poleciła dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych 15 
dni. Wiadomość o tym rozeszła się lotem błyskawicy po całym 
miasteczku. 21 lutego, w niedzielę, zjawiło się przy grocie skał 
massabielskich kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku Matka Boża zachęcała 
Bernadettę, aby modliła się za grzeszników. Tego dnia, gdy Bernadetta 
wychodziła po południu z kościoła z Nieszporów, została zatrzymana 
przez komendanta miejscowej policji i poddana śledztwu. Kiedy dnia 
następnego dziewczynka udała się do szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją  
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karcić, że wprowadziła tyle zamieszania swoimi przywidzeniami. 
23 lutego Matka Boża ponownie zjawiła się i poleciła Bernadecie, aby 
udała się do miejscowego proboszcza i poprosiła go, aby tu wystawiono 
ku Jej czci kaplicę. Roztropny proboszcz, po pilnym przeegzaminowaniu 
14-letniej dziewczynki, rzekł do Bernadetty: "Mówiłaś mi, że u stóp tej 
Pani, w miejscu, gdzie zwykła stawać, jest krzak dzikiej róży. Poproś Ją, 
aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć". Przy najbliższym zjawieniu się Matki 
Bożej Bernadetta powtórzyła słowa proboszcza. Pani odpowiedziała 
uśmiechem, a potem ze smutkiem wypowiedziała słowa: "Pokuty, 
pokuty, pokuty". 25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta usłyszała 
polecenie: "A teraz idź do źródła, napij się z niego i obmyj się w nim". 

Dziewczę skierowało swoje kroki do pobliskiej rzeki, ale usłyszało wtedy 
głos: "Nie w tę stronę! Nie mówiłam ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, 
ale ze źródła. Ono jest tu". Na kolanach Bernadetta podążyła więc ku 
wskazanemu w pobliżu groty miejscu. Gdy zaczęła grzebać, pokazała się 
woda. Na oczach śledzącego wszystko uważnie tłumu ukazało się 
źródło, którego dotąd nie było. Woda biła z niego coraz obficiej i 
szerokim strumieniem płynęła do rzeki. Okazało się rychło, że woda ta  
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ma moc leczniczą. Następnego dnia posłał do źródła po wodę swoją 
córkę niejaki Bouriette, kamieniarz, rzeźbiarz nagrobków. Stracił prawe 
oko przy rozsadzaniu dynamitem bloków kamiennych. Także na lewe 
oko widział coraz słabiej. Po gorącej modlitwie począł przemywać sobie 
ową wodą oczy. Natychmiast odzyskał wzrok. Cud ten zapoczątkował 
cały szereg innych - tak dalece, że Lourdes zasłynęło z nich jako 
pierwsze wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich. 27 lutego  
Matka Boża ponowiła życzenie, aby na tym miejscu powstała kaplica.  
1 marca 1858 roku poleciła Bernadecie, aby modliła się nadal na 
różańcu. 2 marca Matka Boża wyraziła życzenie, aby do groty urządzano 
procesje. Zawiadomiony o tym proboszcz odpowiedział, że będzie to 
mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego biskupa. 4 marca na 
oczach ok. 20 tysięcy ludzi został cudownie uleczony przy źródle 
miejscowy restaurator, Maumus. Miał on na wierzchu dłoni wielką 
narośl. Lekarze orzekli, że jest to złośliwy rak i trzeba rękę amputować. 
Kiedy modlił się gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, zanurzył 
rękę w wodzie bijącej ze źródła i wyciągnął ją zupełnie zdrową, bez 
ropiejącej narośli. Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski 
nagłego uzdrowienia swojego dziecka, które zanurzyła całe w zimnej 
wodzie źródła, kiedy lekarze orzekli, że dni dziecka są już policzone. 
Nastąpiła dłuższa przerwa w objawieniach. Dopiero 25 marca,  
w uroczystość Zwiastowania, Bernadetta ponownie ujrzała Matkę Bożą. 
Kiedy zapytała Ją o imię, otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane 
Poczęcie". Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4 lata 
od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi, który budził pewne kontrowersje. Warto zauważyć, że pojęcie to 
dla wiejskiej dziewczynki nie było ani zrozumiałe, ani nawet jej znane. 
Po dłuższej przerwie 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, Matka Boża 
ponownie objawiła się Bernadecie. Po rozejściu się tłumów policja pod 
pozorem troski o bezpieczeństwo publiczne i konieczności 
przeprowadzenia badań wody źródła, zamknęła dostęp do źródła  
i groty. Zabrano także do komisariatu liczne już złożone wota. Jednak 
Bernadetta uczęszczała tam nadal i klękając opodal modliła się. 16 lipca,  
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w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz 
ostatni. 18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu 
badaniach ogłosiła dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się 
przydarzyły w Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystąpił 
do budowy świątyni. W roku 1875 poświęcił ją uroczyście arcybiskup 
Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów  
i biskupów, 3 tys. kapłanów i 100 tys. wiernych. W roku 1891 Leon XII  
ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius 
X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. Lourdes jest obecnie słynnym 
miejscem pielgrzymkowym, do którego przybywają tysiące ludzi, by 
czcić Matkę Bożą jako Uzdrowienie Chorych. Bernadetta wstąpiła  
w 1866 roku do klasztoru Notre Dame de Nevers i tam zmarła na 
gruźlicę w 1879 r. w wieku 35 lat. Pius XI w roku 1925 uroczyście ją 
beatyfikował, a w roku 1933 - kanonizował. Jej wspomnienie 
obchodzone jest 16 kwietnia. 

 

11 luty 2017 r. 

Światowy Dzień 

Chorego 

W sobotę, 11 lutego z okazji 
wspomnienia Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes, w naszej parafii 
będziemy przeżywać Parafialny 
Dzień Chorego. O godz. 9.30 okazja 
do spowiedzi. O godz. 10.00 

uroczysta Msza święta z sakramentem namaszczenia 
chorych udzielany wszystkim, którzy będą w niej 
uczestniczyć. Zapraszam wszystkich naszych Parafian bez 
względu na wiek – chorych i cierpiących. Zapraszam 
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wszystkich starszych i samotnych. Będziemy wypraszali 
potrzebne łaski a szczególnie dar zdrowia.    Ks. Proboszcz 

 

Kącik Poezji 

„Apel do mężów” 
Wiecie co najbardziej teraz mnie przeraża? 
Że więcej pogrzebów niż chrztów się nam 
zdarza. 
Przestańcie umierać, 
zacznijcie się rodzić. 

Do dzieła mężowie, dzieci trzeba płodzić. 
Wszystkich przecież cieszą te małe dzidziusie. 
Teraz lżej wychować bo pięćset na plusie. 

Kazimierz Żmuda 

„Służący Bogu” 
Jest ministrant w naszej Parafii 
Co kiedyś w księgi Guinnesa trafi. 
Najdłużej służy w naszym kościele. 
W Europie świątyń obsłużył wiele.  
On ma charyzmę i kocha Boga. 
Cześć Panu dając to jego droga. 
Gdy czyta Lekcje to serce się kraje, 
bo choć jest słaby, a radość daje. 
U progu roku tego nowego przyjmij 
życzenia od wujka Twego, 
bo tak nazwałeś mnie Przyjacielu 
podążaj dzielnie do swego celu. 
Szczęście niech da Ci ten Nowy Rok. 
W albie zrób w niego kolejny krok. 

                                         Wujek Kazek 

 



 

St
ro

n
a1

5
 

„Była to sikorka…” 
Było to we środę tego listopada, 
Mróz chwycił i śnieżek powoli już pada 
Wnuczka woła, Dziadku ! Ptaszek siadł na daszek. 
Odlecieć nie może, w śniegu został ptaszek. 
Daszek nad garażem stosunkowo nisko  
A drabina stała koło domu blisko. 
Nie wiem co się stało tej ślicznej ptaszynie, 
Gdyby tam została to na pewno zginie. 
Szepnąłem: Franciszku, niechże nie ucieka,  
Bo tutaj na pewno rana nie doczeka. 
Była to sikorka pięknie wybarwiona, 
Delikatnie swoje wyciągnąłem ramiona 
i ująłem w dłonie prześliczną ptaszynę, 
Chuchnąłem leciutko, tęgą miałem minę. 
Wniosłem do piwnicy bo tam ciepło było,  
w drugim pomieszczeniu  w piecu się paliło. 
Położyłem ptaszka, ziarnka wysypałem,  
Poszedłem się modlić, obraz w domu miałem. 
Obraz co nawiedza to nasze Podlesie, 
Jezus  Miłosierny radość sercom niesie. 
Idąc na Roraty światło zaświeciłem, 
Już w lepszej kondycji ptaszka zobaczyłem. 
Wracając z kościoła, patrzę ptaszka nie ma. 
Zerkam, a on z góry już na mnie spoziera. 
Powiedziałem, dobrze, teraz spać pójdziemy. 
Rano o sikorce więcej się dowiemy. 
Po rannym pacierzu okno otworzyłem,  
Na śliczną ptaszynę z zachwytem patrzyłem. 
Skrzydełkami śliczna przez chwilę trzepała 
I na parapecie wnet wylądowała. 
Lecz o dziw, że zaraz wnet nie odleciała, 
Skacząc po listewce chyba dziękowała. 
Po chwili w otwarte okno wskoczyła 
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I tak odleciała sikoreczka miła. 
Szepnąłem: Franciszku daj jej zimę przeżyć, 
I pomyśleć jak tu w Opatrzność nie wierzyć.      ( 30 listopada 2016 ) 

                                              Kazimierz Żmuda 

    „Godzina Miłosierdzia” 
Gdy godzina trzecia była, to Faustyna się modliła.  
Czas ten z nieba otrzymała, potem nam go przekazała. 
Kto się modli w tej godzinie, wiele łask na niego spłynnie. 
Prośmy Miłosierdzie Boże,  
by o swej wybranej porze 
Przyjął od nas dziękczynienie  
za szczęśliwe zakończenie, 
Tego roku przeżytego,  
jakże dla nas łaskawego. 
Królu Chryste nasz jedyny, 
daruj nam te wszystkie winy. 
Jesliśmy Cię urazili  
miłosiernym bądź w tej chwili. 
Szczerze Ciebie przepraszamy. 
Jezu Tobie my Ufamy. 
Jutro wkroczymy już w Nowy Rok  
pomóż nam stawiać każdy nasz krok. 
Bądź dla nas Jezu wciąż miłosierny 
Oto dziś prosi cały Lud Wierny.   
( 31 grudnia 2016 r. )                             
                                          Kazimierz Żmuda 

 

Intencje mszalne na miesiąc luty 2017 

01.02.2017 
Środa 

18.00 
1. + Dominik Handzlik 
2. + Stanisława Dudzik ( P ) 

02.02.2017 
Czwartek 

Ofiarowanie 

Pańskie  

7.00 
1. W int Parafian, którzy przyjęli księży podczas kolędy 
2. + Stanisława Dudzik  

9.00 
1. W int Parafian, którzy przyjęli księży podczas kolędy 
2. + Władysław i Maria Wójcik z synem Tadeuszem 

18.00 
1. + Genowefa Wydra 
2. + Helena Weźranowska z mężem 
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03.02.2017 
Piątek 

18.00 
1. + Leszek Nowy ( P ) 
2. + Danuta Byrska ( P ) 

04.02.2017 
Sobota  

18.00 
1. + Emilia i Stanisław Jędrzejko 
2. + Joanna Jurzak w 10 r. śm. 

05.02.2017 
Niedziela  

V Niedziela Zwykła 
7.00 + Agata i Franciszek Lupa 

9.00 
1. + Stanisława Romik   
2. + Władysława Matusiak 

11.00 
1. + Franciszek i Helena Handzlik z córką Joanną 
2. + Stanisław Baścik z rodzicami 

17.00 + Bronisław Szemik 

06.02.2017 
Poniedziałek  

7.00 
+ Józef Zaręba 
 

07.02.2017 
Wtorek  

7.00 
+ Helena Kolasa 
 

08.02.2017 
Środa  

18.00 
1. W int. Urszuli i Sławomira z ok. 25 r. Ślubu o Boże błog. 
 i opiekę Matki Bożej 
2. + Stanisława Dudzik ( P ) 

09.02.2017 
Czwartek  

7.00 
+ Andrzej Wołoszyn 

10.02.2017 
Piątek  

18.00 
+ Józef Zaręba 
  

11.02.2017 
Sobota  

7.00 
+ Stanisława Romik 
 

10.00 
O dar zdrowia dla chorych z naszej Parafii.  
Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych.  

12.02.2017 
Niedziela  

VI Niedziela Zwykła 
7.00 + Antoni Chowaniec w 5 r śm. z rodzicami 

9.00 
1. + Antonina Szemik  
2. + Agnieszka i Franciszek Foryś z synami  

11.00 
1. + Aniela i Bronisław Ogórek z synem Wiesławem 
2. + Stanisława Handzlik 

17.00 Za Parafian 

13.02.2017 
Poniedziałek  

7.00 + Paweł Handzlik w r. śm. 

18.00 + Danuta Byrska ( P ) 

14.02.2017 
Wtorek  

7.00 + Jacek Marusza w 4 r. śm. 

18.00 + Maria Nycz 

15.02.2017 
Środa  

7.00 + Andrzej Wołoszyn ( P ) 

18.00 
1. + Stanisława Dudzik  
2. Za zmarłe członkinie XI Róży Kobiet Heleny Handzlik 
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16.02.2017 
Czwartek  

7.00 + Ewa Samojedny ( P ) 

18.00 

1. W int. Ojca świętego i Ojczyzny od I Róży Kobiet Marii 
Łaciak  
2. + Stefan Kierczak w 1 r. śm. 
3. + + Helena Kolber 

17.02.2017 
Piątek  

7.00 + Leon i Janina Furtak 

18.00 + Mieczysław Matejko z żoną i córka Krystyną 

18.02.2017 
Sobota 

7.00 + Stefania Adamus i Bronisław Fabia 

18.00 + Regina Kacorzyk w 10 r. śm. 

19.02.2017 
Niedziela 

VII Niedziela Zwykła 
7.00 + Za zmarłe członkinie z II Róży Mężów 

9.00 + Leszek Nowy  

11.00 + Józef i Bronisława Loranc z córka Ireną  

17.00 + Jerzy Pochopień  
20.02.2017 

Poniedziałek  
7.00 + Genowefa i Jan Trzcionka z synami 

18.00 + Monika Zaręba w 23 r. śm. 

21.02.2017 
Wtorek  

7.00 + Stanisława Zoń 

18.00 + Ewa Samojedny ( P ) 
22.02.2017 

Środa  
7.00 + Antoni Matejko  

18.00 + Stanisława Fabia  

23.02.2017 
Czwartek  

7.00 + Emil i Adam Czyż w r. śm. 

18.00 
O zdrowie i Boże błog. dla II Róży Mężów Włodzimierza 
Drożdża 

24.02.2017 
Piątek  

7.00 + Józef Hałat w r. śm. z żoną 

18.00 
1. + Klemens Dudzik w 9 r. śm. 
2. + Barbara i Bronisław Handzlik w r. śm. 

25.02.2017 
Sobota 

7.00 + Bronisława Polak z mężem 

18.00 + Roman Czarnik z mamą Genowefą 

26.02.2017 
Niedziela 

VIII Niedziela Zwykła 
7.00 + Stanisława Romik 

9.00 
1. + Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami  
2. W int. Janiny o dar zdrowia i Boże błogosławieństwo  

11.00 
1. + Kazimierz Bieda w 15 r. śm. 
2. + Barbara Handzlik w r. śm. 

17.00 + Franciszek Pochopień  

27.02.2017 
Poniedziałek  

7.00 Za dusze cierpiące w czyśćcu  
18.00 + Helena Lachowska ( P ) 

28.02.2017 
Wtorek  

7.00 + Ewa Samojedny ( P ) 

18.00 + Maria Koczur 
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Pielgrzymka do Sanktuarium 
Krzyża Świętego 
Sobota, 4.03.2017 r. 

Zapraszam na  wielkopostną pielgrzymkę autokarową 
do Sanktuariów Krzyża Świętego. Pragniemy, na 
nowo, odkryć moc miłości Boga do człowieka, która 
ukryta jest w paschalnej ofierze Jezusa Chrystusa. 
Odwiedzimy Sanktuarium 
Relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego w Świętym 
Krzyżu (Łysa Góra) oraz 

Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile.  
Spotkanie organizacyjne odbędzie się  
w piątek, 10 lutego, po mszy świętej wieczornej 
w kościele.  Pozdrawiam pielgrzymów. Ks. Proboszcz. 

Czas na wspomnienia 

Oto Dzieci, które brały udział w konkursie na najpiękniejszy lampion – 22 grudnia 2016 r. 
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Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni adwentowej – 22 grudnia 2016 r. Oto mali soliści: 
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Spotkania opłatkowe Scholii Dzieci Bożych  
u Państwa Szlagorów – 14 stycznia 2017 r. 
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Spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin, Apostolatu Maryjnego, 

Świeckiego Zakonu karmelitów Bosych i Zespołu charytatywnego  

22 stycznia 2017 r. 
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Po złożeniu sobie życzeń i dzieleniu opłatkiem nadszedł  

wspólny czas kolędowania. 
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Scholka Dzieci Bożych kolęduje przy szopce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowanie  
za wystrój świąteczny kościoła 

 

Pragnę wyrazić serdeczne 
podziękowania naszym  
strażakom za zawieszenie 
oswietlenia na choince przy 
kościele oraz 7 panom z ekipy 
Leśnych Dziadków za pomoc  
w przygotowaniu konstrukcji 
szopki. Pani Anecie, panu 
kościelnemu i lektorom 

dziękuję za przygotowanie szopki i świątecznej dekoracji w naszym 
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kościele. Dziękuję panu Piotrowi za ofiarowanie kwiatów – „gwiazd 
betlejemskich” do ołtarza. Dziękuję wszystkim za trud i poświecony 
czas. Bóg zapłać.  Ks. Proboszcz 
 

Sprawozdanie roczne z wykonanych  
prac inwestycyjnych 

za rok 2016 

1. Dokończono chodnik wokół kościoła – rozbito płyty betonowe, 
wykonano podbudowę pod ułożenie granitu – te prace 
wykonała ekipa Dziadków Leśnych. Granit ułożyła firma 
brukarska. 

2. Przy kaplicy wycięto tuje, następnie wykonano podbudowę pod 
granit oraz posadzono bukszpan – prace wykonała ekipa 
Dziadków Leśnych. Granit ułożyła firma brukarska. 

3. Ekipa Dziadków Leśnych wyremontowała i zamontowała XIX w. 
żyrandol nad ołtarzem. Ofiarodawcą tego dzieła był p. Pękala. 

4. Oddano do renowacji obraz Bożego Miłosierdzia z ołtarza 
głównego. Renowacji dokonano na Wawelu. Przy tej okazji 
dokonano także renowacji zabytkowego obrazu  i ramy Matki 
Bożej Częstochowskiej z XVIII w. 

5. Ekipa Dziadków Leśnych zasadziła bukszpan wokół Piety Matki 
Bożej przy Krzyżu Misyjnym a następnie zabudowała kratki 
ściekowe obok głównej bramy oraz wykonała podbudowę pod 
granit przy plebanii.  Granit ułożyła firma brukarska. 

6. Wykonano nowy chodnik  -  dojście do windy. 
7. Zakończono roboty budowlane związane z montażem windy do 

kościoła. Wykonano szyb windy. 
8. Zakład Usług Dźwigowych SAB wykona montaż i instalację 

windy a odbiór dokona Urząd Dozoru Technicznego. 

Pragnę wyrazić wdzieczność ekipie Dziadków Leśnych za wykonanie 
wiele prac przy kosciele, za trud i poświęcony dla nas czas. Niech Bóg 
Wam błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami.              Ks. Proboszcz 
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W niedzielę, 22 stycznia gościliśmy w naszej Parafii Zespół 

Pieśni i Tańca z Andrychowa, który zaprezentował nam 
repertuar kolęd i pastorałek. 
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Sprawozdanie duszpasterskie 
za rok 2016 

Do wspólnoty naszego Kościoła 
dołączyło 40 ochrzconych dzieci. 
Sakrament bierzmowania 
przyjęło 54 młodych ludzi. 
Sakrament małżeństwa zawarło 
12 par narzeczonych.  Do 

wieczności odeszło 25 parafian. 

Stałe godziny  urzędowania  
kancelarii parafialnej!!! 

 

Dzień Godzina urzędowania 
Poniedziałek od 19.00 do 19.30 

Wtorek od    7.45 do   8.30 
Środa od 19.00 do 19.30 

Czwartek od    7.45 do   8.30 
Piątek od 19.00 do 19.30 

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

ketypodlesie@gmail.com;  Tel. kom.: 797279788 

    Parafia p.w. Najdroższej Krwi Naszego  
Pana Jezusa Chrystusa ,  
ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty;  

Tel.: 33 / 841 05 45 

Tel. kom.: 797279788 


