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    Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa  

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach  
 Marzec 2017                                          Wielki Post                                                     3/2017 
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Najważniejsze dobre uczynki 

W Środę Popielcową, usłyszymy słowa Jezusa 
odnoszące się do trzech dobrych uczynków: 
modlitwy, postu i jałmużny. Zbawiciel wzywa nas 
do postawy miłosierdzia i do czynu miłości wobec 
spragnionych dobra. Bądźmy otwarci na łaskę 
Boga i podejmijmy trud, który stanie się darem 

dla innych. Modlitwa niech stanie się mocą wiary 
w Boga. Post wyrzeczeniem dla wyższych celów  
a jałmużna darem z siebie dla bliźniego. 
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Plan rekolekcji  
Niedziela – 19 marca 2017 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 

07.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

09.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

11.00 
Msza św. z nauką dla uczniów Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 

16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

17.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

18.00 Nauka stanowa dla młodzieży 
Poniedziałek – 20 marca 2017 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 

07.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

08.00 Nauka stanowa dla mężczyzn 

09.40 Nauka dla Uczniów Szkoły Podstawowej 

11.20 Nauka dla Uczniów Gimnazjum 

18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn 
Wtorek – 21 marca 2017 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 
07.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

08.00 Nauka stanowa dla kobiet 

09.40 Nauka dla Uczniów Szkoły Podstawowej 

11.20 Nauka dla Uczniów Gimnazjum 

17.00 Nauka stanowa dla młodzieży 

18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

19.00 Nauka stanowa dla kobiet 
Środa – 22 marca 2017 - Dzień spowiedzi 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 

07.30 - 08.00 Spowiedź dla wszystkich  

08.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich i zakończenie rekolekcji 

09.00 – 10.30   Spowiedź dla wszystkich 

10.30 – 11.15   Spowiedź dla Uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

11.15 Msza św. dla Uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

15.00 – 16.30   Spowiedź dla wszystkich – przerwa od 16.30 do 17.00 

17.00 – 18.00   Spowiedź dla wszystkich 

18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich i zakończenie rekolekcji 
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Krótkie medytacje 

I Niedziela Wielkiego Postu – 5 marca 2017 r. 

Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 

pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.  
Mt 4,1-11 

Idź precz, szatanie! 
Duchowa walka ze złem przypomina taktykę 
działań militarnych. Szatan, jako wróg, atakuje 
najsłabsze punkty człowieka w najbardziej 
odpowiednim dla niego momencie. Wyczekuje 
na chwile, w których człowiek zacznie odczuwać  
zmęczenie, chwilową słabość, załamanie 
emocjonalne, lub dozna jakiegoś niepowodzenia. 
W zależności od przeżyć i doświadczeń, dobiera 
taką broń, by skutecznie ugodzić człowieka. 
Fragment ewangelii wg św. Mateusza ujawnia 

przebiegłą taktykę działań szatana przeciw Jezusowi.  Przypatrzmy się temu 
wydarzeniu. Kiedy zaatakował Jezusa?  Atak nastąpił, nie w czasie ciszy, 
skupienia, medytacji  czy postu, ale wtedy, gdy Jezus poczuł głód z powodu 
osłabienia organizmu.  W pierwszej kolejności Szatan uderza  w najbardziej 
podstawowe, egzystencjalne potrzeby człowieka, gdy zauważa ich brak, lub 
nagłą ich potrzebę. Zawsze używa trzech broni wykorzystując słabości ducha 
i chaos emocjonalny, który targa duszą człowieka. Przeciw Jezusowi 
używa pierwszej broni – pokusy chleba: „Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem...” (przecież jesteś 
głodny;  zagłodzisz się na śmierć;  posil się, byś nabrał sił do ewangelizacji;  
co Ty wyprawiasz, przecież nikt nie jest wstanie tyle wytrzymać). Szatan 
perfidnie chce podważyć boski autorytet Jezusa żądając cudu aby upewnić 
się, czy ma do czynienia z Mesjaszem. Widząc jednak swoją bezradność 
używa drugiej broni - pokusy sławy – szybkiego osiągnięcia sukcesu  
i popularności: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem 
napisane: Aniołom swoim  rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach  
nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.” Szatan zna 
nasze pragnienia bycia kimś ważnym, rozpoznawalnym, docenianym,  
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podziwianym  i oklaskiwanym, dlatego zarzuca swe sidła na każdego, aby 
uwikłać nas w pychę i próżność. W tym ataku Szatan perfidnie wykorzystuje  
słowa  proroctwa psalmu 91 o nadzwyczajnej opiece aniołów  w chwili 
zagrożenia  bezpieczeństwa czy życia  Zbawiciela. Brak poczucia spełnienia, 
samowystarczalności i niezależności rozbudza rządzę stania się kimś, kim nie 
jesteśmy i złudnie wprowadza nas w świat iluzji. Można to wszystko 
osiągnąć, ale trzeba spełnić jeden warunek – oddać hołd Szatanowi i jemu 
służyć.  Czy naprawdę tego chcemy? Jednak nie mogąc nic zdziałać, Szatan 
decyduje się na trzeci atak wobec Jezusa używając pokusy władzy: 
„…Pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do 
Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. 
Nieuporządkowane pragnienia posiadania i panowania nad innymi otwiera 
nas na ataki złego ducha, który rozbudza w sercu chciwość i rządzę władzy. 
Pragniemy być spełnieni, niezależni i samowystarczalni, dlatego godzimy się 
na rządzę władzy kosztem bliźniego. 
Podsumowując możemy powiedzieć, iż Szatan podejmując atak na Jezusa, 
kusił nie tylko Jego naturę ludzką, lecz także kusił naturę boską, co świadczy  
trzykrotne podważenie  boskiego autorytetu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. 
Pierwszy atak to pokusa cudu – zamień kamień w chleb. Drugi atak to  
pokusa sławy– rzuć się stąd w dół! Trzeci atak to pokusa władzy – oddaj mi 
pokłon. Tylko Bóg ma władzę nad całym światem, bo jest jego Stwórcą. 
Szatan proponuje tylko ziemską władzę, którą posiadają grzeszni ludzie.   

Zastosujmy dwa wnioski z dzisiejszego wydarzenia, a pokonamy Szatana. 
 Z Szatanem nie wolno dyskutować. Trzeba zdecydowanie odrzucić 

każdą pokusę i zwrócić się w objęcia Boga, który ma potęgę, by 
pokonać wszelkie zło.   

 Ufać tylko Bogu zawierzając każdą chwilę swego życia. Uzbroić się  
w moc Słowa Bożego, by odpierać ataki Szatana.                  Ks. Proboszcz 
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II Niedziela Wielkiego Postu – 12 marca 2017 r. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego 

łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu. Ps 33 

Tam przemienił się wobec nich: 
twarz Jego zajaśniała jak słońce, 

odzienie zaś stało się  
białe jak światło. Mt 17 

Prawdziwe oblicze… 
Czy można ujrzeć Jezusa, takim jakim jest? 
Tak, można zobaczyć prawdziwe oblicze 
Jezusa, ale dopiero wtedy, gdy wyjdziemy  
z Nim na górę przemienienia.  Jednak, 
musimy pamiętać, że nie jest to wyprawa 

rekreacyjna, czy też turystyczna. Nie jest to jedna z form wypoczynku, czy 
zabawy. Jest to wyprawa duchowa, w której bez  wysiłku, trudu i zmagań ze 
swoimi słabościami, nigdy tej góry nie osiągniemy. Jest ona pełna zmagań  
z pokusami, własnymi lękami,  przyzwyczajeniami, nałogami, pożądaniami, 
grzechami  i mocami ciemności. Dlatego, jest ona niemożliwa bez 
przewodnika. Cóż z tego, że będziemy świetnie przygotowani do podróży, 
jednak bez pomocy wykwalifikowanego profesjonalisty nie zdobędziemy 
szczytu, gdyż jest to wyprawa pełna czyhających niebezpieczeństw.  Już dziś 
powinniśmy zwrócić się o pomoc do Jezusa, by stał się nas przewodnikiem, 
doradcą, opiekunem i obrońcą. Ufając mu i zawierzając własne życie 
możemy osiągnąć wszystko, o czym wielokrotnie przekonał się Piotr, Jan  
i Jakub. Jednak nie możemy popełnić takiego samego błędu jak uczniowie 
Jezusa, którzy nie odkryli prawdy – sensu zdobycia tej góry. Zachowali się 
jak zwykli turyści, którzy w czasie modlitwy Jezusa usnęli ze zmęczenia i o 
mały włos, a nie zobaczyliby Jego prawdziwego, boskiego, oblicza. Czego 
uczy nas to ewangeliczne wydarzenie? Otóż, nasuwają się następujące 
wnioski:  

1. przymierzając sie do wyprawy trzeba najpierw określić jej cel – 
spotkanie z Bogiem;   
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2. trzeba przygotować odpowiedni ekwipunek – uzbroić się w łaskę Bożą  
i zabrać pokarm duchowy, czyli Słowo Boże;   

3. wyruszając w drogę trzeba przyjąć postawę duchowego czuwania, by 
nie dać się zaskoczyć Szatanowi, gdy zaatakuje;   

4. po zdobyciu szczytu góry nie myśleć o sobie, tylko upaść na kolana  
i w modlitwie zjednoczyć się z Bogiem. Jeżeli tak przeżyjemy czas 
wyprawy duchowej Wielkiego Postu, możemy być pewni iż nasze 
oblicza przemienią się w oblicza Jezusa zmartwychwstałego.     
                                                                                                          Ks.Proboszcz                 
      

III Niedziela Wielkiego Postu – 19 marca 2017 r. 

„O, gdybyś znała dar Boży  
i wiedziała, kim jest Ten, 

kto ci mówi: Daj Mi się napić 
- prosiłabyś Go wówczas,  

a dałby ci wody żywej.  

Daj mi tej wody, abym już 
nie pragnęła i nie 

przychodziła tu czerpać”  
J 4,5-42 

Odnaleźć dar Boży 
W  spotkaniu z Jezusem, Samarytanka uświadomiła sobie, iż jej życie było 
pasmem rozczarowań i niepowodzeń,  zawodów i cierpień  
z powodu trwania w grzechu. Zrozumiała, że nie ma sensu ciągnąć tego 
dłużej.  Świadoma swej sytuacji pragnie całkowicie uwolnić się  od zła,  
w którym trwała od wielu, wielu lat. Wyznaje więc wiarę  
w Jezusa  i powierza Mu swoje życie.  Dziś Chrystus  stawia wobec nas 
następujące pytania: Czego pragniesz?  Do czego dążysz? Co pragniesz  
osiągnąć? Jakimi wartościami chcesz żyć? Nasze codzienne życie to splot, 
nie tylko, wydarzeń, lecz przede wszystkim pragnień i różnych aspiracji. 
Każdy z nas ma określone cele, do których dąży i  marzenia, które pragnie 
zrealizować. Jednak często potrafimy uwikłać się w przyziemne pragnienia  
i pożądliwości, które  wciągają nas w pasmo zła i grzechów. Z dnia na dzień 
narastają nasze problemy i tracimy poczucie bezpieczeństwa, miłości  
i prawdziwego szczęścia. Grzech wiąże nas z następnym grzechem, zło  
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z następnym złem i tak oto prawdziwe szczęście powoli zanika gdzieś  
w oddali a my stajemy się niewolnikami.  Jezus nie czeka już na 
Samarytankę.  Dziś Jezus czeka na Ciebie – czeka też i na mnie. Jeżeli życie 
Samarytanki zmieniło się pod wpływem Jezusa, to tym bardziej zmieni się 
nasze.  Nie powinniśmy już dłużej  zwlekać z własnym nawróceniem. Już 
teraz powinniśmy wierzyć w Jezusa i powierzyć Mu swoje życie. Tak jak 
uczyniła to dzisiejsza bohaterka doznając duchowego uzdrowienia 
otwierając serce na pełnię szczęścia.                                                 Ks. Proboszcz 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu – 26 marca 2017 r. 

Niegdyś bowiem byliście 

ciemnością, lecz teraz jesteście 

światłością w Panu: postępujcie 

jak dzieci światłości! Owocem 

bowiem światłości jest wszelka 

prawość i sprawiedliwość,  

i prawda.   Ef 5, 8-14 

Jak długo jestem na świecie, 

jestem światłością świata». 

 To powiedziawszy splunął 

na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy 

niewidomego,  i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce 

Siloam» - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się 

i wrócił widząc. «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On 

odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» 

Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz  

i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!»  

i oddał Mu pokłon.   J 9, 5-7. 35-38 

Kto jest ślepcem? 
Wielu wierzących zachowuje się tak, jakby nie rozumieli nauczania 

Jezusa. Mówią zdecydowanie, że wierzą, ale… . To ich „ale” zdradza, jak 
bardzo odeszli od wymagań stawianych w Ewangelii, jak bardzo stali się 
obcy dla wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Ci, wierzący stali się ślepi. Już 
nie widzą Jezusa, ale siebie. Już nie widzą wspólnoty wierzących,  
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gromadzących się na Liturgii Eucharystii, na Ofierze Jezusa, by czynić to na 
chwałę Jezusa. Oni widzą tylko ten świat, pełen ślepców (grzeszników). 
Przyłączają się do nich przez swoje grzechy i styl życia daleki od Przykazań. 
Dlatego teraz podejmują zaciekłą walkę przeciwko prawdziwym 
wyznawcom Jezusa, którzy widzą swego Mistrza oczami wiary i za Nim 
podążają.  ŚLEPCY! Zmierzacie do przepaści, ale pozwólcie widzącym 
kroczyć za Jezusem.   

Mamy jednak świadomość, że ci ślepcy nie dadzą nam spokoju, gdyż 
sumienie ich jest napiętnowane i pełne niepokoju. Dlatego, My, widzący 
Jezusa pomóżmy tym ślepcom dotrzeć do naszego Mistrza, aby na nich 
położył ręce i uzdrowił ich. 

Cud, którego dokonał Jezus uświadamia nam jak wielką posiada moc 
uzdrawiania, dlatego nie zwlekajmy już dłużej i pozwólmy Jezusowi 
dotknąć swoich oczu, by dusza mogła wreszcie ujrzeć prawdziwe życie.  

                                                                                                       Ks. Proboszcz  
 

Wielki Post – czas pracy i przemian 

Jeszcze niedawno w naszych domach 
stały choinki, śpiewaliśmy kolędy, 
cieszyliśmy się z przyjścia Malutkiego 
Dzieciątka na świat. Czy pamiętaliśmy 
podczas tego radosnego okresu 
dlaczego Jezus się narodził? Dlaczego 
w małej stajence Bóg przeszedł do 
człowieka?  

To właśnie okres Wielkiego Postu 
uświadamia, że Bóg przeszedł na 
świat, aby zbawić człowieka. W tym 
czasie Kościół robi rachunek sumienia, 
odnosząc go do wzoru jakim jest 
Chrystus kuszony na pustyni. Wielki 
Post ma wielkie powiązania ze chrztem 
świętym: lud Boży stara się w okresie 
przygotowań do świąt Wielkanocnych 
odnowić swoją wierność jego przyrze- 
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czeniom. Praca nad sobą objawia się szczególnie w podejmowaniu praktyk 
pokutnych: modlitwa, post i jałmużna. Odmawiając sobie rzeczy nie tylko 
zbędnych, ale też godziwych i potrzebnych, człowiek wierzący łatwiej 
otwiera się na nawrócenie. „Katechizm Kościoła Katolickiego” przypomina, 
że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe.  
I odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne, skłania do uzewnętrznienia takiej 
postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne (por. KKK 1430). Zwraca też 
uwagę, że okresy i dni pokuty wskazane w roku liturgicznym, takie jak Wielki 
Post i każdy piątek, są dla Kościoła specjalnym czasem praktyki pokutnej. 
„Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii 
pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, 
jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi” (por. KKK 1438).   
Modlitwa, szczególnie otwarta na słuchanie słowa Bożego, pozwala 
człowiekowi zrozumieć zamysł Boga w stosunku do niego i do całego świata. 
Post w praktyce wielkopostnej nie ma charakteru dietetyczno-medycznego, 
ale staje się swoistym czasem uwolnienia wiernych od złudzeń, jakim 
ulegają w stosunku do rzeczy. Innym ważnym aspektem postu staje się jego 
wymiar wspólnoty z najuboższymi — jałmużna. Św. Augustyn, zwracając się 
do swoich wiernych, mówił: „Wstrzemięźliwość wasza niech będzie 
pokarmem biednych”. W hymnie Liturgii Godzin Kościół modli się: „Ten czas 
przeżyjmy w skupieniu; Krótsze niech będą rozmowy; Skromniejsze nasze 
posiłki; Więcej czuwania nad sobą”. 

Postanowienia wielkopostne nie tylko kształtują naszą duchowość, ale 
także nasz charakter. Nad postanowieniem warto się zastanowić. Oto kilka 
przykładowych postanowień:  
 codzienne czytanie Pisma Świętego, 
 codzienna modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia – szczególnie warte do 

zastanowienia w Roku Miłosierdzia Bożego, 
 udział w rekolekcjach wielkopostnych, 
 udział w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, 
 jałmużna, 
 rekolekcje internetowe.  
Źródła:www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/rozdzierajcie_serca2.html, 

Encyklopedia Chrześcijaństwa                                                               Justyna Migdał 
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Historia Drogi Krzyżowej:  

W drodze z cierpiącym Zbawicielem 

Nasi przodkowie już wiele stuleci 
temu starali się stworzyć taki rodzaj 
nabożeństwa, które pozwoliłoby im 
szczególnie głęboko przeżywać Mękę 
Zbawiciela. Tak powstała Droga 
Krzyżowa. Mniej więcej 800-900 lat 
temu na zachodzie Europy, a nieco 
później u nas, pobożność chrześcijan 
zaczęła się zmieniać. Dawniej więcej 
mówiono o potędze Boga, nawet 

jeśli przedstawiano Go na krzyżu, to nie cierpiącego, lecz triumfującego. 
Wynikało to z rywalizacji chrześcijaństwa we wczesnym średniowieczu z kultami 
pogańskimi. Księża chcieli przekonać swoich nowych wiernych, że Bóg, w którego 
uwierzyli jest potężniejszy od bożków, w których wierzyli ich dziadowie. 
Potem dopiero ludzie zaczęli dostrzegać właściwy wymiar Ofiary Chrystusa.  
I zapragnęli Ją zrozumieć i przeżyć... 

Nabożeństwo upadków Jezusa 
Wielkim przeżyciem dla Europejczyków okazało się poznanie miejsc Męki 
Pańskiej podczas wypraw krzyżowych. Dwa posługujące ludziom w miastach 
nowo utworzone zakony – franciszkanie i dominikanie, zaczęli wówczas 
organizować tzw. nabożeństwa upadków Jezusa. Kiedy franciszkanie, w I połowie 
XIV wieku, przejęli opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi rozwinął się kult 
"dróg", czyli przejścia Chrystusa z pretorium Piłata, gdzie zapadł wyrok, na 
Golgotę, gdzie został wykonany. Z połączenia tych dwóch nabożeństw powstały 
stacje Drogi Krzyżowej. Nazwę wprowadził w 1458 roku W. Wey.  
Odwiedzanie Ziemi Świętej przez wielu pielgrzymów sprawiało, że po powrocie 
do domu starali się o stworzenie namiastki Jerozolimy, by łatwiej odczuć to, co 
przeżywali w miejscu Męki Zbawiciela. Począwszy od XV wieku w całej Europie 
wznoszono więc budowle przypominające jerozolimskie. Zespoły tych budowli 
zaczęto nazywać kalwariami. Pierwsza Kalwaria powstała w latach 1405-1420 w 
południowej Hiszpanii. Założył ją dominikanin, bł. Alvaro z Kordowy w górach 
Sierra Morena. Następne Kalwarie stanowiły coraz większe obiekty sakralne, np. 
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Kalwaria w Plougastel w Bretanii miała 200 kaplic i figur. Początkowo liczba stacji 
Drogi Krzyżowej pozostawała nie ustalona – było ich 7, 9, 12, 18 itd.; różnie  
lokowano też punkt wyjścia nabożeństwa (Wieczernik, Ogrójec, pałac Piłata).  
W obecnej postaci Droga Krzyżowa została ukształtowana w XVIII wieku. 

Jak w Jerozolimie 
W XVI wieku Droga Krzyżowa stała się w Polsce popularnym nabożeństwem. 
Pierwsza kalwaria w naszym kraju zawdzięcza swoje powstanie wojewodzie 
krakowskiemu Mikołajowi Zebrzydowskiemu. Zebrzydowski w 1605 r. przeczytał 
książkę Chrystiana Adrichomiusa opisującą Jerozolimę w czasach Chrystusa. Były 
tam wyliczone miejsca uświęcone męką Jezusa oraz podane odległości między 
poszczególnymi miejscami. Autor zachęcał czytelników, aby takie stacje 
odtwarzali koło swych domów, by rozważać tam cierpienia Chrystusa. 
Zebrzydowski zapalił się do tego pomysłu tym bardziej, że dopatrzył się w swych 
dobrach znacznego podobieństwa 
terenu do położenia Jerozolimy. 
Wojewoda mieszkał wówczas w 
zamku w Lanckoronie. Sąsiednia 
Góra Żarek przypominała mu 
wzgórze Golgoty, rzeczka 
Skawinka – jerozolimski potok 
Cedron, Góra Lanckorońska – 
Górę Oliwną.  Ksiądz Feliks 
Żebrowski, wychowawca syna 
wojewody, rozmierzył teren i pomógł Zebrzydowskiemu ustalić miejsca 
poszczególnych stacji. W tych miejscach w następnych latach budowano później 
kaplice. Nie wszystko dało się odtworzyć dokładnie tak, jak  
w Jerozolimie. Odległości między poszczególnymi miejscami były zwykle dłuższe, 
ale Zebrzydowski wychodził z założenia, że "za jeden krok Chrystusa winniśmy 
zrobić i dziesięć".  

Tłumy pielgrzymów 
Kalwaria Zebrzydowska, bo tak nazwano później miejscowość, która powstała 
przy kalwarii, już w XVII wieku ściągała tłumy pielgrzymów.  
Ojcowie Bernardyni, których w 1600 roku sprowadził do swych dóbr 
Zebrzydowski, prowadzili wiernych świeżo wyznaczonymi dróżkami. 
Nabożeństwo zaczynało się od Wieczernika lub od Ogrójca i dzieliło się na Drogę 
Pojmania i Drogę Krzyżową. W epoce baroku pielgrzymi starali się przejść drogę 
Chrystusa w czasie realnym, takim w jakim miały miejsce poszczególne 
wydarzenia, czyli np. spędzali noc w piwnicy pałacu Kajfasza.  
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Wieść o nowym "jerozolimskim nabożeństwie", jak je nazwano, rozeszła się 
szybko. Do r. 1632 odwiedziło Kalwarię ponad piętnastu biskupów polskich. 

Przybywali także pielgrzymi z sąsiednich 
krajów (w r. 1614 książę cieszyński Adam 
Wacław, w 1615 arcybiskup Strzegomia 
kardynał Jerzy Forgacz). W 1621 
dziękował tam za obronę Chocimia 
królewicz Władysław, przybywali też 
hetmani Stanisław Lubomirski i Stanisław 
Koniecpolski. Wkrótce podobne kalwarie 
zaczęły powstawać w innych częściach 
kraju. Natomiast najstarszy z Zachowa - 

nych polskich tekstów nabożeństw Drogi Krzyżowej, opatrzony tytułem "Sposób 
nabożeństwa droga krzyżowa nazywanego", wydany został we Wrocławiu w 
roku 1731. 
http://liturgia.wiara.pl/doc/418997.Historia-Drogi-Krzyzowej-W-drodze-z-cierpiacym-Zbawicielem 

Intencje mszalne na miesiąc marzec 2017 

01.03.2017 
Środa 

Popielcowa 

7.00 + Ludwika Bies 

8.00 + Maria Kubiczek 

18.00 
1. + Stanisława Dudzik ( P ) 
2. O zdrowie i Boże błog. dla VI Róży Kobiet Marii Drożdż  

02.03.2017 
Czwartek 

7.00 + Antonina Czarnik  ( P ) 

18.00 
1. + Stanisława Handzlik 
2. + Danuta Byrska ( P ) 

03.03.2017 
Piątek 

7.00 + Kazimierz Wanio 

18.00 
1. + Marian Folta w 10 r. śm. 
2. + Stanisław Handzlik w 24 r. śm. 

04.03.2017 
Sobota  

7.00 + Antoni Klima ( P ) 

18.00 + Kazimiera Bandura 

05.03.2017 
Niedziela  

I Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 + Władysław Dziergas w 6 r. śm. 

9.00 
1. W int. Józefa z ok. 80 r. Urodzin o Boże błog. i opiekę MB   
2. + Helena Baścik w 10 r. śm. z mężem Kazimierzem 

11.00 
1. + Józef Zaręba  
2. + Danuta Byrska  

17.00 Za Parafian  

06.03.2017 
Poniedziałek  

7.00 + Eryk Jędrzejko z ok. 5 r. śm. 
18.00 + Józef Biłek w 3 r. śm. 

07.03.2017 7.00 + Aniela Handzlik ( P ) 
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Wtorek  18.00 + Helena Lachowska ( P ) 

08.03.2017 
Środa  

7.00 + Wanda Góra ( P ) 

18.00 
1. + Dominik Handzlik w 1 r. śm. 
2. + Michalina Mleczko  

09.03.2017 
Czwartek  

7.00 + Antonina Czarnik  ( P ) 

18.00 + Józef Zaręba ( P ) 

10.03.2017 
Piątek  

7.00 + Aniela Handzlik ( P ) 

18.00 
1. Za uczestników pogrzebu + Stanisławy Romik 
2. Dziękczynna z ok. 80 r. Urodzin z prośbą o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej  

11.03.2017 
Sobota  

7.00 
1. + Ludwika Bies 
2. + Bronisława Jurzak ( P ) 

18.00 + Joanna i Jan Niedziela oraz Stanisław Gąsiorek  

12.03.2017 
Niedziela  

II Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 + Emilia Fabia z mężem Stanisławem 

9.00 
1. + Anna Handzlik w 1. śm.  
2. + Agnieszka i Franciszek Foryś z synami  

11.00 
1. + Krystyna i Mieczysław Konior 
2. W int. Szymona z ok. 1 rocznicy urodzin O Boże błog. 
 i opiekę Anioła Stróża 

17.00 + Dariusz Zdrowak 

13.03.2017 
Poniedziałek  

7.00 + Anna Handzlik ( P ) 

18.00 + Antoni Klima ( P ) 

14.03.2017 
Wtorek  

7.00 + Wanda Góra ( P ) 
18.00 + Antonina Czarnik ( P ) 

15.03.2017 
Środa  

7.00 + Aniela Handzlik  ( P ) 

18.00 
1. + Józef Zaręba ( P )  
2. W int. małżonków z ok. 5 r. Ślubu oraz o szczęśliwe 
rozwiązanie 

16.03.2017 
Czwartek  

7.00 + Edward Kućka z żoną Jolantą 

18.00 
1. W int. Ojca świętego i Ojczyzny od II Róży Kobiet Beaty 
Polak 
2. + Andrzej Wołoszyn 

17.03.2017 
Piątek  

7.00 Za cierpiących i konających  

18.00 
1. + Roman Czarnik  
2. + Antoni i Rozalia Zeman z córką i synami 

18.03.2017 
Sobota 

7.00 
1. Za zmarłych rodziców + Józefa i Marię Cepielik 
2. + Grzegorz Dyczkowski ( P ) 

18.00 
+ Elżbieta Kuligowicz 
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19.03.2017 
Niedziela 

Rekolekcje 

Wielkopostne 

III Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 + Stanisława Romik 

9.00 
1. Za Parafian 
2. + Bronisław Plewniak 
3. + Bronisława i Bronisław Jurzak 

11.00 

1. W int. Gabrysi, Karola i Konrada o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i Anioła Stróża 
2. + Helena Lachowska 
3. + Antonina Czarnik 

17.00 + Władysława Wojtusiak  

20.03.2017 
Poniedziałek  
Rekolekcje  

7.00 1. + Ks. Józef Wanatowicz  
2. + Józef Jurzak 

18.00 1. + Helena Lachowska 
2. + Aniela i Rudolf Turek w r. śm. 

21.03.2017 
Wtorek  

Rekolekcje  

7.00 
1. + Antonina Czarnik ( P ) 
2. + Aleksander Koral  ( P ) 

18.00 
1. + Danuta Byrska ( P ) 
2. + Edward Mazgaj 

22.03.2017 
Środa  

Rekolekcje  

7.00 
1. + Bogumiła Sadlik  ( P ) 
2. + Waldemar Haczek ( P ) 

18.00 
1. + Józef Zaręba ( P ) 
2. + Antoni Klima ( P )  

23.03.2017 
Czwartek  

7.00 
+ Czesława Nycz ( P ) 
+ Franciszek Jurzak ( P ) 

18.00 + Danuta Byrska ( P ) 

24.03.2017 
Piątek  

7.00 + Stanisław Szczęsny  

18.00 
1. + Andrzej Wołoszyn ( P ) 
2. Za zmarłych rodziców + Józefa i Zofię Kruczek 

25.03.2017 
Sobota 

7.00 + Józef Zaręba ( P ) 

18.00 W int. Sławomira z ok. 40 r. Urodzin o zdrowie, Boże błog. i 
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 

26.03.2017 
Niedziela 

I Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 Za Parafian 

9.00 + Danuta Byrska ( P )  

11.00 + Helena Lachowska ( P ) 
17.00 + Alicja Pochopień  

27.03.2017 
Poniedziałek  

7.00 + Władysław Stopczak z zięciem Kazimierzem  

18.00 + Antoni Klima ( P ) 

28.03.2017 
Wtorek  

7.00 + Zuzanna Pabiś ( P ) 
18.00 + Andrzej Wołoszyn ( P ) 
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29.03.2017 
Środa 

7.00 + Mieczysław Chrapkowicz ( P )  

18.00 + Józef Zaręba ( P ) 

30.03.2017 
Czwartek 

7.00 + Antoni Klima ( P ) 

18.00 + Michalina Szłapa  ( P ) 
31.03.2017 

Piątek  
7.00 + Tadeusz Tatoń ( P )  

18.00 1. + Danuta Byrska ( P ) 
2. + Józef Grabski z synem Zbigniewem  

 

Czas na wspomnienia 

Sobota, 28 stycznia 2017 – kulig dla Scholii Dzieci Bożych i Ministrantów  
oraz ich rodziców 
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Nie ma jak gorąca herbatka ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukiwacz zaginionej królewny śnieżki … 
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Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom 
wyprawy do krainy śniegu. Dziękuję Ministrantom, 

Dziecim Bożym oraz wszytsskim rodzicom za wspaniałą 
atmosferę i radość. 

                                                          Ks. Proboszcz 
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Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  
w naszym kościele 

 w piątki o godz. 17.30 
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    Niedziela  
                                                   godzina  

         16.15 

 
 
 
 
 
 

Strona internetowa Prafii:  www.ketypodlesie.pl 

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 


