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       Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

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

 Kwiecień 2017                     Jezus Żyje                               Nr 4/2017 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 11,25  

„Ja jestem zmartwychwstaniem  
i życiem. Kto we Mnie wierzy,  

choćby i umarł, żyć będzie.”  
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W radosne święto 

zwycięstwa Jezusa nad 

śmiercią, grzechem i Szatanem,  

życzę Wam drodzy Parafianie 

radości z wiary w Boga, 

niezwyciężonego  

i wszechpotężnego, 

który obdarza nadzieją, 

radością i pokojem serca,  

który obdarza nowym życiem 

bez lęków i obaw o przyszłość, który obdarza mocą 

powstania z kolan własnych słabości i grzechu, który 

obdarza potęgą skruszenia kajdan niewoli nałogów i zła.  

Życzę wszystkim zmartwychwstania do nowego życia  

w Chrystusie, by dzięki Niemu powstały z martwych 

zapomniane marzenia i utracone nadzieje. By dzięki 

Niemu odżyła w Was utracona nadzieja na przyszłość 

oraz miłość, która przebaczy, zagoi rany i otrze łzy.  

By dzięki Niemu w każdym zapanowała prawdziwa 

radość i szczęście. 

                    Z kapłańskim błogosławieństwem  

                                                                                    ks. Proboszcz 
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Triduum Paschalne  

w naszej Parafii 

Wielki Czwartek – 13 kwietnia 2017 r. 

1800 – Msza święta 
Wieczerzy Pańskiej. 

Pamiątka ustanowienia 

Sakramentu Eucharystii  
i Kapłaństwa. 

Po uroczystej celebracji 
Następuje przeniesienie 

Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.  

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: 
19.00 – Apostolat Maryjny i Oaza Rodzin; 

20.00 – Róże Różańcowe;  

21.00 – Zakończenie Adoracji. 

Wielki Piątek –  14 kwietnia 2017 r. 

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: 

07.00 – Świecki Zakon Karmelitański, 
08.00 – I, II i III Róża Różańcowa, 
09.00 – IV, V i VI Róża Różańcowa, 
10.00 – Droga Krzyżowa dla Dzieci – ks. Krzysztof,  
11.00 – VII, VIII i IX Róża Różańcowa, 

12.00 – X i XI Róża Różańcowa, 
13.00 – Róże Mężów, 
14.00 – Róże Rodziców,  

15.00 – Godzina Miłosierdzia i I Dzień Nowenny  
do Bożego Miłosierdzia – ks. Proboszcz, 

16.00 – XII, XIII i XIV Róża Różańcowa, 

17.00 – Zakończenie Adoracji. 
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17.30 Droga Krzyżowa, 

18.00 – Liturgia Męki i Śmierci 
Pana Jezusa: 

 Liturgia Słowa, 
 Adoracja Krzyża, 
 Komunia święta, 
 Przeniesienie Najświętszego  

     Sakramentu do Grobu. 

20.00 Gorzkie Żale – III części; 

Adoracja Pana Jezusa w Grobie: 

21.00 – ul. Szkolna, 

22.00 Droga Krzyżowa  
23.00 – ul. Baściki i Smoliki, 

Wielka Sobota – 15 kwietnia 2017 r. 

Adoracja Pana Jezusa w Grobie: 
24.00 – ul. Partyzantów oraz os. Dębowe i Miodowe, 
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01.00 – ul. Szkotnia, 
02.00 – ul. Żeromskiego, 
03.00 – os. Leśne Duże i Małe, 

04.00 – ul. Ks. J. Popiełuszki i św. M.M. Kolbego, 
05.00 – ul. Młynek, Kępa Prawa i Kępa Lewa, 
06.00 – os. Wrzosowe, ul. Bukowa, Malinowa i Kasoliki, 
07.00 – Świecki Zakon Karmelitański, 
08.00 – I, II i III, Róża Różańcowa, 
09.00 – IV, V i VI, Róża Różańcowa, 

10.00 – VII, VIII i IX Róża Różańcowa, 
11.00 – Adoracja dla Dzieci – ks. Krzysztof 
12.00 – X, XI, XII Róża Różańcowa, 
13.00 – Róże Mężów, 

14.00 – XIII i XIV Róża Różańcowa, Apostolat Maryjny, 
15.00 – Godzina Miłosierdzia i II Dzień Nowenny  

do Bożego Miłosierdzia – ks. Proboszcz 
16.00 – Oaza Rodzin i Róże Rodziców. 

17.00 – Zakończenie Adoracji. 

1800  Uroczysta Wigilia Paschy: 

1.  Liturgia Światła,            

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                    2. Liturgia  
                                                              Słowa,   
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        3. Liturgia Odnowienia  
                 Chrztu Świętego, 
                                                 4.  Liturgia        
                                                 Eucharystyczna 

 

 

 

 

 

 

5. Procesja Rezurekcyjna  
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Poświęcenie pokarmów na stół 

wielkanocny w Wielką Sobotę 

o godzinie: 

11.30 
12.00 
13.00 
14.00 

14.30 
 

Krótkie medytacje 

V Niedziela Wielkiego Postu – 2 kwietnia 2017 r. 
"Oto otwieram wasze groby  

i wydobywam was z grobów,  
ludu mój i poznacie, że Ja jestem 

Pan,  gdy wasze groby otworzę  
i z grobów was wydobędę,  

ludu mój. Udzielę wam mego 
ducha po to, byście ożyli,  

i powiodę was do kraju waszego, 
i poznacie, że Ja, Pan, to 

powiedziałem i wykonam",  
mówi Pan Bóg.  

Ez 37, 12-14 

„Jezus zawołał 

donośnym głosem 
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi  

i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta 
chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go  

i pozwólcie mu chodzić.  
J 11, 43-44 
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Wyjdź na zewnątrz… 
Proroctwo skierowane do Ezechiela zaczyna wypełniać się wraz  

z przyjściem Mesjasza na ziemię.  Bóg wypełnia swą obietnicę posyłając 
własnego Syna, który wzbudza nowe życie wydobywając nas z grobów 
grzechu i zgnilizny życiowej. Jednak musimy pamiętać, że to dopiero 
początek nowego życia, które budzi się przez nawrócenie i podążanie za 
Jezusem, a dopełni się ono w Królestwie Boga. Symbolem przebudzenia 
nas ze śmierci do życia jest wskrzeszenie Łazarza, który rodzi sie na 
nowo do życia ziemskiego po to, by po następnej śmierci przejść do 
królestwa życia wiecznego. Dzisiejsze wydarzenie ewangeliczne ma 
rozbudzić w nas nadzieję, która przywróci sens naszemu życiu i nada 
właściwy kierunek naszej wierze.                   Ks. Proboszcz 

 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej  
                                          – 9 kwietnia 2017 r. 

„A ogromny tłum słał 

swe płaszcze na drodze, 
inni obcinali gałązki  

z drzew i ścielili na 
drodze. A tłumy, które 

Go poprzedzały i które 
szły za Nim, wołały 

głośno: „Hosanna 
Synowi Dawida. 

Błogosławiony, który 

przychodzi w imię 

Pańskie. Hosanna na 
wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe 

miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest 
prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.  Mt 21, 1-11 

Hosanna... 
Wjazd do Jerozolimy niespodziewanie wynosi  Jezusa do rangi  

tryumfatora, potężnego  władcy. Temu  wydarzeniu towarzyszą liczni 
świadkowie. Z jednej strony dostrzegamy zdziwienie, jakie ogarnęło 
arcykapłanów, uczonych w piśmie i faryzeuszy, dla których Jezus był  

http://www.paraklet.pl/component/content/article/1-latest-news/327-niedziela-8-kwietnia-20011-r.html
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zwykłym cieślą, biedakiem, kimś z nizin społecznych i  samozwańczym 
nauczycielem. Wiele wydarzeń związanych z życiem Jezusa – 
nauczaniem i licznymi cudami -  niepokoiło ich. Dzisiejsze, natomiast, 
wprawiło ich w stan irytacji. Widząc tryumfalny wjazd Jezusa do 
Jerozolimy jak prawdziwego króla, stawiają pytania: kim On właściwie 
jest, że wszyscy wołają hosanna?  Próbują więc użyć wszelkich 
sposobów, by uciszyć wiwatujących  na cześć Jezusa ludzi. Z drugiej zaś 
strony dostrzegamy spontaniczny zryw uczniów i wielbicieli Jezusa, 
którzy z utęsknieniem oczekują, aż ich Mistrz wreszcie ogłosi się Królem 
Izraela. Te oczekiwania związane są z nadziejami na wyzwolenie  
Narodu z niewoli rzymskiej i utworzenie wielkiego imperium Izraela. Ich 
przekonania nie mają jednak nic wspólnego z tym, czego Jezus ma 
dopiero dokonać. Ten uroczysty, tryumfalny wjazd do Jerozolimy jest 
zapowiedzią wielkiego zwycięstwa Jezusa, które rozpocznie się w Wielki 
Piątek na drzewie krzyża, a   zakończy wyjściem z grobu w dniu 
Zmartwychwstania.   Śmierć początkowo wyda się klęską, ale potem 
przerodzi się w nowe życie, które nigdy nie ma końca. Śmierć  
i zmartwychwstanie staną się największym tryumfem w dziejach świata, 
gdyż  Jezus jako jedyny pokona szatana, śmierć, grzech i potęgę piekła.

                      Ks. Proboszcz 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  16 kwietnia 2017 r. 
Chrystus powstawszy z martwych  

już więcej nie umiera, śmierć nad Nim  
nie ma już władzy. Rz 8,9 

Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była na 

Jego głowie, leżącą nie razem  
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 

jednym miejscu. Wtedy wszedł do 
wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu.  
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 

rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, 

że On ma powstać z martwych. 
J 20, 1- 9 
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Pusty Grób ! 
Stając w obliczu śmierci naszych  bliskich, ogarnia nas lęk. Ich odejście 
uświadamia nam naszą kruchość i przemijalność. Z obawą zaczynamy 
patrzeć w przyszłość, uświadamiając sobie, że staniemy kiedyś  twarzą 
w twarz z naszą śmiercią. Nieuchronność zaistnienia tego faktu 
wprowadza nas w stan niepokoju, a nawet  przerażenia. Pojawiają się 
więc pytania - co będzie z nami? Czy nas coś czeka i co nas czeka po 
śmierci? Szukając odpowiedzi na nurtujące nas pytania, zaczynamy 
powoli zdawać sobie sprawę z tego, iż nikt nie jest w stanie nam pomóc, 
gdyż każdy podlega śmierci i z jej otchłani  nie może powrócić. Pozostaje 
nam jedyne wyjście – Jezus, który wskrzeszając wcześniej Łazarza  
w Betanii, udowodnił, że ma władzę nad śmiercią i może ją pokonać 
zmartwychwstaniem: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy,  choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25). 
W Wielki Piątek, na drzewie Krzyża, rozpoczął się czas Paschy Jezusa, 
który przez swoją śmierć i tryumfalne Zmartwychwstanie trzeciego dnia 
wybawił nas od ciemności grzechu, władzy śmierci i Szatana (1 Kor 5, 6-8) 

To zwycięstwo uświadamia nam jak wielki dar otrzymujemy, dlatego 
powinniśmy dążyć do tego co w górze, nie do tego co na ziemi (Kol 3, 2). 
Dziś potrzeba nam już tylko jednego - uwierzyć Jezusowi i powierzyć Mu 
całe swoje życie.                   Ks. Proboszcz 

 Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy – 

  17 kwietnia 2017 r. 

Tego właśnie Jezusa wskrzesił 
Bóg, a my wszyscy jesteśmy  

tego świadkami” Dz 2,32 

„A oto Jezus stanął przed 

niewiastami i rzekł: 
Witajcie (…) Nie bójcie się. 

Idźcie i oznajmijcie moim 

braciom: niech idą do 

Galilei, tam mnie 
zobaczą.” Mt 28,8-15 
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Świadek zmartwychwstania! 
Doświadczywszy widzenia i rozmowy z żywym Jezusem, najpierw 

kobiety, a potem apostołowie stali się prawdziwymi świadkami 
zmartwychwstania. To wydarzenie wywarło ogromny wpływ na życie 
apostołów a potem na dzieje ówczesnego świata cesarstwa rzymskiego. 
Świat stał się inny. Ludzie zaczęli się zmieniać. Stali się pełni nadziei,  
a życie ich nabrało sensu.  Uwierzyli ,że mocą Jezusa, każdy może 
osiągnąć zbawienie przez zmartwychwstanie ciał.  Dzięki Jezusowi  
otwarły się dla nas bramy nieśmiertelności: „Lecz Bóg wskrzesił Go, 
zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała 
nad Nim.” To, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe dla 
każdego. Otrzymaliśmy życie – nowe życie w nieśmiertelności: 
„ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało 
spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani 
ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu.” Dz 2, 26-27. Jesteśmy 
zbawieni. Radujmy się więc całym swoim życiem.               Ks. Proboszcz 

II Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  23 kwietnia 2017 r. 

„ A po ośmiu dniach, kiedy 
uczniowie Jego byli znowu 

wewnątrz [domu] i Tomasz  
z nimi, Jezus przyszedł 

mimo drzwi zamkniętych, 

stanął pośrodku i rzekł: 

«Pokój wam!» Następnie 
rzekł do Tomasza: «Podnieś 

tutaj swój palec  
i zobacz moje ręce. Podnieś 

rękę i włóż [ją] do mego 
boku, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym!»  Tomasz Mu odpowiedział: 
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś 

dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś?  
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». J 20,26-29 
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Uwierzyłeś… ? 
Na czym opieram swoją wiarę w Jezusa zmartwychwstałego? 
Wśród nas jest wielu chrześcijan, którzy wciąż się wahają, nieustannie  
poszukują lub … nie do końca są przekonani. Ich wiara jest często na 
krawędzi, balansuje pomiędzy trwałym fundamentem a przepaścią. 
Dlaczego tak jest?  Żyjemy w czasach permanentnej rewolucji 
technicznej. Nauka rozwija się w niespotykanym dotąd tempie. Czasem 
nas to cieszy, a czasem przeraża.  Dzięki temu udaje się dziś zmierzyć  
i zbadać, to, co dawniej było poza zasięgiem naszego poznania.  Jednak 
fakt zmartwychwstania nadal pozostaje w dużej mierze tajemnicą, gdyż 
jest oparty wyłącznie na świadectwie pisanego i głoszonego słowa. 
Pusty grób jest świadectwem, ale nie jest dowodem naukowym na 
miarę oczekiwań współczesnego człowieka. Taka forma przekazu nie 
wszystkich przekonuje o zmartwychwstaniu Jezusa. Dobitnym tego 
przykładem jest  Tomasz, bohater dzisiejszej ewangelii, który nie miał 
jeszcze okazji ujrzeć Jezusa, dlatego gdy inni uczniowie mówili do niego: 
„Widzieliśmy Pana!(…) on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie 
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.  
Wielu potrzebuje namacalnego faktu i doświadczenia, by uwierzyć  
w coś, co wykracza poza ludzki rozum i wiedzę,  co jest niewyobrażalne  
i przekracza wszelkie normy oraz prawa natury. Tajemnicę 
zmartwychwstania można zbadać tylko w jeden sposób – trzeba  
podejść do Jezusa, tak jak uczynił to Tomasz i włożyć swoją rękę do Jego 
przebitego boku, przebitych rąk i nóg. Dziś,  taka możliwość istnieje  
wyłącznie dzięki cudownemu objawieniu się naszego Zbawcy i nie każdy 
może tego doświadczyć, tak jak tego doświadczyła św. siostra Faustyna. 
Pozostaje nam już tylko jedno wyjście - uwierzyć słowom, które Jezus 
skierował do swojego ucznia: „Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.  Aby uwierzyć, trzeba 
zachować pokorę. Miał ją Tomasz, ale współczesny człowiek potrzebuje 
jej więcej.  Jezus jest wystarczająco przekonujący. Wsłuchaj się w Jego 
słowa…                               Ks. Proboszcz 
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III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  30 kwietnia 2017 r. 

 „…zostaliście wykupieni nie czymś 
przemijającym, srebrem lub złotem, ale 

drogocenną krwią Chrystusa, jako 
baranka niepokalanego i bez zmazy.” 

1P 1,17-21 

Na to Jezus rzekł do nich:  

"O nierozumni, jak nieskore są 
wasze serca do wierzenia we 

wszystko, co powiedzieli 
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał 

tego cierpieć, aby wejść do swej 
chwały?" I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich 

proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło 
się do Niego. Łk 24,13-35 

Odkupienie ! 
Co jest najcenniejsze w życiu? Wielu odpowie – życie, wykształcenie, zdrowie, 
rodzina, miłość bliskiej osoby, przyjaźń i pieniądze itd.  Rzadko możemy spotkać 
taką osobę, która powie, że najważniejszy i najcenniejszy w życiu jest Bóg, mimo, 
iż tylu mamy wierzących. Dlaczego tak trudno oderwać się nam od tego co 
ziemskie i kruche, by dostrzec to, co jest boskie i wieczne? Problem tkwi głęboko 
w naszych sercach, a dotyczy on spotkania żywego Jezusa i wiary w Niego. Warto 
więc dziś na nowo wczytać się w słowa św. Piotra Apostoła, który z mocą 
przypomina nam o dziele, którego dokonał Jezus nasz Zbawca, by odkryć wartość 
Jego zbawczej Męki i Śmierci: „…zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, 
srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka 
niepokalanego i bez zmazy.” 1P 1,17-21. 
Co jest najcenniejsze w życiu człowieka? Najcenniejsza jest krew Chrystusa, 
która obmyła nas z grzechów i uczyniła prawdziwie wolnymi. To Krew 
Chrystusa jest najcenniejszym skarbem i przewyższa wszystko co ziemskie, 
kruche i słabe, gdyż nic co ziemskie nie jest wstanie nam dać tego co wieczne – 
Odkupienie i wieczną radość u boku Jezusa. Czy wierzysz w to chrześcijaninie?   
Jeżeli dalej nie wierzysz w Odkupienie Jezusa i w to, że On jest najważniejszy  
I najcenniejszy w życiu to rozważ słowa z dzisiejszej Ewangelii:  
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„O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we 

wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 
cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I zaczynając od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich 
Pismach odnosiło się do Niego. Łk 24,13-35. 

Tylko w Jezusie i przez Jezusa możemy ułożyć sobie trwałe, szczęśliwe i piękne 
życie tu na ziemi, kruchej ziemi.                   Ks. Wacław  
 

Pascha Jezusa Chrystusa 
 

Co to jest 

Pascha ? 
Pascha oznacza 
przejście z niewoli do 
wolności, od zła do 
dobra, od ciemności do 
światła, od grzechu do 
łaski, od śmierci do życia. 
Dla naszego zbawienia 
Chrystus umarł i powstał z 
martwych w chwale 
nieśmiertelności. Jezus przeszedł ze śmierci do nowego życia i to 
przejście teologia nazywa paschą lub tajemnicą paschalną albo też 
misterium paschalnym, gdyż hebrajskie słowo „pesach” oznacza 
„przejście”. Zapowiedzią tego „przejścia” Chrystusa do chwały Ojca było 
wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, uroczyście wspominane w czasie 
żydowskiego święta Paschy. Śmierć Chrystusa i Jego przejście do chwały 
zmartwychwstania dokonało się w okresie tego właśnie święta.  
W każdym z nas dokonała się Pascha w sakramencie 

chrztu świętego - Rz 6,3-14. W sakramencie chrztu zostaliśmy 
zjednoczeni z Chrystusem, który umarł i powrócił do życia przez 
zmartwychwstanie. Zostaliśmy zatem włączeni w tajemnicę Jego śmierci  
i zmartwychwstania. „Czyż nie wiadomo wam - poucza św. Paweł - że 
my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa 
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Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest 
zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, 
abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych 
dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego 
śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim 
złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie” (Rz 6,3-5). Dzięki 
zatem łączności z Chrystusem możemy także w przyszłości przejść przez 
śmierć do nowego życia i do chwały zmartwychwstania.     ks. Proboszcz 
 

Triduum Paschalne 
W Gronie Rodziny Chrześcijańskiej. 

Wielki Czwartek 
Liturgia Wieczerzy Pańskiej. 

W tym dniu przeżywamy rocznicę ustanowienia sakramentów  
Eucharystii i Kapłaństwa. Na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy odprawia się  
uroczystą wieczorną Mszę Św., w czasie której kapłani i wierni 
przyjmują Komunię św. z rąk biskupa lub kapłana odnawiającego przy 
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ołtarzu ofiarę Nowego Zakonu. Eucharystia ustanowiona w czasie 
Ostatniej Wieczerzy jest owocem i uobecnieniem ofiary krzyżowej.  
W Liturgii Słowa poucza nas św. Paweł, że sprawowanie Eucharystii jest 
opowiadaniem śmierci Pańskiej. Chleb i wino, które Pan Jezus wybrał na 
postacie Najświętszego Sakramentu, symbolizują zjednoczenie. Wiele 
ziaren łączy się w jednym chlebie, sok wielu winogron tworzy wino.  
W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus podkreślił ważność przykazania 
miłości bliźniego, a w modlitwie arcykapłańskiej modlił się o wzajemną 
miłość między członkami Kościoła. W czasie Mszy św. celebrans 
konsekruje oprócz hostii mszalnej komunikanty przeznaczone do 
Komunii duchowieństwa i wiernych, a w Polsce także hostię 
przeznaczoną do wystawienia w Bożym Grobie. Jest życzeniem Kościoła, 
aby wierni licznie przystępowali w dniu dzisiejszym do Komunii świętej i 
oddawali się uczynkom miłości chrześcijańskiej. 
UROCZYSTE PRZENIESIENIE I ZŁOŻENIE NAJŚW. SAKRAMENTU 
Po skończeniu Mszy św. kapłan okadziwszy Najświętszy Sakrament 
przenosi Go w uroczystej procesji do przygotowanej specjalnie 
Ciemnicy, gdzie rozpoczyna się adoracja, która powinna trwać 
przynajmniej do północy. Wierni nawiedzający Najświętszy Sakrament 
w Ciemnicy mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

OBNAŻENIE OŁTARZY 
W pierwszych wiekach Kościoła zawsze po skończeniu Mszy św. 
zdejmowano z ołtarza obrusy. Dzisiaj jednak czynność ta ma znaczenie 
symboliczne. Ołtarz, jak wiadomo, przedstawia samego Chrystusa Pana. 

Uroczyste obnażenie ołtarzy 
przypomina, że w czasie męki 
odarto Zbawiciela z szat usiłując 
zbezcześcić Jego ludzką godność. 
W czasie obnażania ołtarzy 
recytuje się psalm 21, który Pan 
Jezus odmawiał na krzyżu, 
stwierdzając w ten sposób, że 
jest on proroczą wizją Jego męki. 
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Wielki Piątek   

Liturgia Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa 
Wielki Piątek to dzień, w którym żądło śmierci 
dosięgło Głowę ludzkości, Jezusa Chrystusa. 
Dlatego w tradycyjnej liturgii używa się barwy 
czerwonej. Korzymy się w poczuciu winy, 
która wymagała takiej ofiary i okupu za nasze 
grzechy. Wszyscy chrześcijanie wiedzą jednak, 
że śmierć Chrystusa jest źródłem nowego 
życia. Dlatego Wielki Piątek, dzień żałoby, jest 
równocześnie dniem nadziei; przygotowuje 
bowiem zmartwychwstanie. W rocznicę 
krwawej ofiary Chrystusa na krzyżu Kościół 
wstrzymuje się od odprawiania ofiary 
bezkrwawej.  
W porze popołudniowej, w tych godzinach, w 

których dokonała się ofiara kalwaryjska, odprawia się specjalne 
nabożeństwo, którego forma sięga starożytności chrześcijańskiej. 
Uroczysta Liturgia rozpoczyna się przy ołtarzu, kiedy to po procesji 
wejścia celebrans kładzie się krzyżem na znak czci ukrzyżowania 
Chrystusa. Po chwili adoracji krzyżem rozpoczyna się obrzęd liturgiczny, 
który obejmuje pięć części: 

1. Liturgia Słowa Bożego.  Czyta się lekcję z proroka Ozeasza, 
opiewającą miłosierdzie Boże nad ludem, oraz z Księgi Wyjścia — opis 
zabijania baranka wielkanocnego przy wyjściu z Egiptu. Baranek 
wielkanocny był zapowiedzią «Baranka, który gładzi grzechy świata». 
Opis męki Pana Jezusa według św. Jana stwierdza spełnienie się tego 
proroctwa.  

2. Uroczyste modlitwy za całą ludzkość  

Na długo przed swoją męką powiedział Pan Jezus: «A ja, gdy nad ziemię 
podwyższony będę, wszystko do siebie przyciągnę». W czasie męki 
modlił się nawet za swych prześladowców. Naśladując Zbawiciela, 
zanosimy modlitwy za całą ludzkość odkupioną Jego Krwią. 
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3. Adoracja Krzyża. 
Kulminacyjny punkt liturgii 
dzisiejszej stanowi adoracja 
Krzyża. Obrzęd ten wziął swój 
początek od adoracji relikwii 
świętego Krzyża, która odbywała 
się w Jerozolimie już w IV w. 
Wszyscy przychodzą adorować 
symbol męki i zwycięstwa 
Chrystusa w duchu dziękczynie- 
nia za Odkupienie. 

4. Obrzęd Komunii świętej jest symbolem jedność ofiary 
Wieczernika, tj. Mszy świętej, z krwawą ofiarą Pana Jezusa na krzyżu, 
Kościół św. poleca dzisiaj rozdawać Ciało Pana Jezusa pod postaciami 
konsekrowanymi w Wielki Czwartek. Jest życzeniem Kościoła św., aby 
wierni przyjmując w Komunii świętej Ciało Chrystusowe, w tym dniu za 
nich wydane, przyswajali sobie obficie owoce ofiary Chrystusowej. 

5. Procesja do Bożego Grobu. Około X w. powstał zwyczaj  
przechowywania Eucharystii na specjalnym ołtarzu przypominającym 
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spoczynek Ciała Chrystusowego w grobie. Z czasem wprowadzono 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i figurę martwego Chrystusa. 
«Boży Grób» uzmysławia wielkość ofiary Zbawiciela i ciężkość grzechu, 
który wymagał takiego okupu.  

Wielka Sobota 
Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Mszy św., dlatego 
główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by 
adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na 
wielkanocny stół. Obrzęd poświęcenia jest już pewną antycypacją 
Wielkanocy dlatego poświecenie pokarmów należy poprzedzać wspólną 
adoracją przy Grobie Pańskim. Dzisiejszy dzień to czas ciszy  
i tęsknoty za Chrystusem. W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę 
na Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę 
Kościoła, kiedy to wszyscy uczniowie i Apostołowie Chrystusa uciekli. 
Kościół zachęca nas, byśmy trwali w poście ścisłym podjętym w dniu 
wczorajszym aż do Wigilii Paschalnej. Komunii świętej można udzielać 
dziś jedynie na sposób Wiatyku. Dziś nie należy sprawować zaślubin ani 
innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych. 
W ciągu dnia opróżnia się wszystkie kropielnice w kościele z wody 
święconej. Napełni się je wodą chrzcielną poświęconą w czasie liturgii 
Wigilii Paschalnej.  

Liturgia Wigilii Paschalnej Wielkiej Soboty 
Wigilia Paschalna Wielkiej Soboty składa się z czterech części:  
liturgii światła, słowa, chrztu i Eucharystii.  
1. Liturgia światła. Rozpoczyna się przed kościołem. Do 
rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Po słowach 
pozdrowienia i zachęty następuje poświęcenie ognia. Następnie 
celebrans poświęca nowy paschał. Kreśli na nim znak krzyża, litery Alfa i 
Omega oraz cyfry bieżącego roku, a potem umieszcza w nim pięć 
symbolicznych gwoździ, przypominających pięć ran Chrystusa. 
Następnie kapłan zapala świecę paschalną od poświęconego ognia. 
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Procesja wyrusza do kościoła. Na jej czele idzie diakon niosący zapalony 
pas chał. W kościele panują ciemności. Jedynym źródłem światła jest 
paschał. Celebrans w progu świątyni śpiewa: „Światło Chrystusa”,  
a wszyscy odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”. Czyni to powtórnie 
w środku nawy świątyni i trzeci raz przy ołtarzu. Wierni odpalają swoje 
świece od ognia paschału. Kiedy procesja dochodzi do ołtarza, zapalają 
się wszystkie światła w kościele. Kiedy człowiek zobaczy stopniowe 
rozchodzenie się światła zapalanego od paschału, rozumie, co znaczy, że 
Chrystus jest światłością świata. Swoim zmartwychwstaniem Chrystus 
opromienia nasze życie. 
To jest bardzo mocny, 
poruszający symbol. 
Trzeba tylko, aby była 
rzeczywiście noc, aby 
wierni mieli świece i aby 
celebrans się nie 
spieszył. Symbolikę 
światła wyjaśnia 
śpiewane teraz Orędzie 
Wielkanocne, tzw. 
Exsultet (ozn. weselcie się) na cześć Chrystusa zwyciężającego 
ciemności śmierci. 
2. Liturgia Słowa Bożego. Może się składać aż z dziewięciu 
czytań. Pokazu ją one całą historię zbawienia: od początku świata, po 
przez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy 
Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata,  
a zabity za nasze grzechy, trzeciego dnia powstał z martwych. Po 
ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu zapala się świece ołtarzowe, 
śpiewa się hymn Chwała na wysokości przy akompaniamencie 
dzwonów. W czytaniu z Listu do Rzymian (6,3–11) św. Paweł pokazuje, 
że mamy udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa dzięki 
sakramentowi chrztu. Przez zanurzenie w wodzie chrztu zostaliśmy 
zanurzeni w Jego śmierci i możemy razem z Nim zmartwychwstać do 
nowego życia. Ewangelia przedstawia relację z odkrycia pustego grobu. 
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Naszą odpowiedzią na Słowo Boże jest śpiew psalmów i szczególnie  
uroczyste „Alleluja”.  
3. Liturgia chrzcielna. W starożytności tylko w tym dniu i w tym 
momencie udzielano chrztu 
świętego. Struktura całej Wigilii 
Paschalnej ma jako centrum 
chrzest. Cały Wielki Post 
akcentował, że na wrócenie jest 
powrotem do chrztu. 
Chrześcijanie odnawiają w noc 
Paschy przymierze z Bogiem, 
które zawarli przez chrzest.  
Liturgia chrzcielna rozpoczyna  
się odśpiewaniem Litanii do 
Wszystkich Świętych. 
Przyjmowani przez chrzest do 
Kościoła oraz już należący do 
niego uświadamiają sobie, w jak 
szlachetnym gronie się znaleźli. 
Uświadamiamy sobie, że przez 
chrzest zostaliśmy po wołani do 
świętości.  
Po litanii następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej.  
W dłuższej modlitwie kapłan wyjaśnia symbolikę wody: wspomina 
wody, nad którymi unosił się Duch przy stworzeniu świata, wody 
potopu, które uratowały Noego, a były przyczyną zagłady dla 
pozostałych, wody Morza Czerwonego, które dały ucieczkę Izraelitom, a 
zalały ścigających ich Egipcjan; przypomina wody Jordanu, w których 
zanurzył się Jezus, i wodę, która wypłynęła z prze bitego boku 
Chrystusa. Następnie prosi, aby Bóg raczył otworzyć nam wszystkim 
źródło chrztu świętego, tak aby „wszyscy przez chrzest pogrzebani  
z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia”. Podczas 
śpiewu tej modlitwy paschał zostaje zanurzony w wodzie chrzcielnej. 
Następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wierni z zapalonymi 
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świecami w ręku wyrzeka ją się grzechu oraz wyznają wiarę w Ojca, 
Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie 
grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Pokropienie wodą 
święconą przypomina nasz chrzest.  
4. Liturgia Eucharystyczna, czyli Msza św. rezurekcyjna. Jako 
święci i umiłowani przez Boga 
przystępujemy do kolejnej 
części celebracji – Liturgii 
Eucharystycznej. Każda Msza 
św. jest uobecnianiem Paschy 
Chrystusa – Jego śmierci i 
zmartwychwstania. Jednak 
Msza Wigilii Paschalnej jest 
matką wszystkich Mszy 
świętych. Jest najważniejszą 
Eucharystią w całym roku. 
Wraz ze Zmartwychwstałym spożywamy posiłek będący zapowiedzią 
wiecznej uczty. Na zakończenie Eucharystii ma miejsce procesja 
rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: 
otrzyj cie łzy, śmierci została zada na śmierć. Chrystus daje na dzieję 
większą niż wszystko inne. Światło Zmartwychwstałego rozjaśnia mroki 
nocy, napełnia ciemności ludzkich serc. Zgodnie z polską tradycją, 
procesja może odbywać się w 
niedzielny poranek przed 
pierwszą Mszą świętą. Bardziej 
naturalne jest jednak urządza nie 
procesji rezurekcyjnej po Wigilii 
Paschalnej, bo jest to już 
celebracja Zmartwychwstania. 
Triduum Paschalne kończy się 
nieszporami w Niedzielę 
Wielkanocną. Znakiem obecności 
Chrystusa zmartwychwstałe go 
jest paschał. Warto po starać się 
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o domowy paschał, który zostanie uroczyście zapalony w poranek 
wielkanocny. Śniadanie wielkanocne zacznijmy modlitwą:  
„Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami, udziel nam radości Twego 
zmartwychwstania. Niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz 
niech będzie znakiem po jednania”. Uczestnicy posiłku dzielą się 
poświęconym jajkiem, które symbolizuje nowe życie. 

Intencje mszalne na miesiąc kwiecień 2017 

01.04.2017 
Sobota 

Niepokalanej  

8.00 
1. + Józef Zaręba ( P ) 
2.  + Adam Palma ( P ) 

18.00 1. + Ludwika Bies 

02.04.2017 
Niedziela  

V Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 + Hermina i Leopold Dudek 

9.00 
1. + Zdzisław Kaleka z rodzicami 
2. + Genowefa i Eugeniusz Pindel w r. śm. 

11.00 
1. + Grzegorz Dyczkowski w 2 r. śm.  
2. + Genowefa Malarz w 1 r. śm. z mężem Kazimierzem  

17.00 + Andrzej Wołoszyn ( P )  

03.04.2017 
Poniedziałek  

7.00 + Edward Wawak ( P ) 

18.00 + Zofia Sztafińska 10 r. śm. z mężem Władysławem 

04.04.2017 
Wtorek  

7.00 + Marzena Musioł ( P ) 
18.00 + Józefa Gałuszka w r. śm. 

05.04.2017 
Środa  

7.00 + Aniela Ogórek ( P ) 

18.00 
1. + Helena Lachowska od I Róży Kobiet 
2. O Boże błog. dla Piotra, Natalii i Maji opiekę Matki Bożej  

06.04.2017 
Czwartek  

7.00 + Wanda Palma ( P ) 

18.00 
1. + Andrzej Wołoszyn ( P ) 
2. + Jan Prus ( P ) 
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07.04.2017 
Piątek  

7.00 + Stanisława Wieczorek ( P ) 

18.00 
1. + Józef Zaręba ( P ) 
2. + Kazimierz Smolec  

08.04.2017 
Sobota  

7.00 
1. + Antoni Klima ( P ) 
2.  + Zyta Biłek ( P ) 

18.00 + Władysław Gibas ( P )  

09.04.2017 
Niedziela  

Niedziela Palmowa 
7.00 + Karolina i Władysław Gawęda 

9.00 
1. + Danuta Byrska ( P ) 
2. + Stanisław i Katarzyna Moś z Synem Ludwikiem  

11.00 
1. + Andrzej Wołoszyn 
2. W int. Romana i Elżbiety z ok. 30 r. Ślubu o Boże błog. 
 i opiekę Matki Bożej 

17.00 + Józef Główczak w 30 r. śm. z żoną Julianną 

10.04.2017 
Poniedziałek  

7.00 + Edward Kubica ( P ) 

18.00 + Józef Zaręba ( P )  

11.04.2017 
Wtorek  

7.00 + Stefan Duźniak z rodzicami i braćmi 
18.00 + Michalina Szłapa   ( P ) 

12.04.2017 
Środa  

7.00 + Józef Handzlik  w r. śm. 

18.00 
1. + Ludwika Bies ( P )  
2. Adrian Handy ( P ) 

13.04.2017 
Czwartek 

18.00 
Liturgia Wieczerzy Pańskiej: 

1. W int. kapłanów naszej Parafii 
2. + Stanisław i Bronisława Krysta z rodzicami 

14.04.2017 
Piątek 

18.00 Liturgia Męki Pańskiej 

15.04.2017 
Sobota 

18.00 
Liturgia Wigilii Paschalnej: 

1. + Franciszek Jurzak w 2 r. śm. 
2. + Władysław Gibas 

16.04.2017 
Niedziela 

„Wielkanoc” 
 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

7.00 
1. + Jarosław Honkisz w 15 r. śm. 
2. W int. Kacperka z ok. 3 r. Urodzin o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej 

9.00 
1. + Danuta Byrska  
2. + Feliks Foryś w 1 r. śm. 

11.00 
1. + Andrzej Wołoszyn 
2. + Jadwiga i Marian Procner 

17.00 
Za Parafian, za Ojca świętego i naszą Ojczyznę od  
III Róży Marii Kaleka  
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17.04.2017 
Poniedziałek 
Wielkanocny 

7.00 1. + Genowefa i Jan Kasperek z synem   

9.00 
1. + Anna i Józef Kacorzyk 
2. W int. małżonków z ok. 5 i 6 r. Ślubu o Boże błog. 

11.00 
1. W int. Stanisławy z ok. 90 r. Urodzin o Boże błog. 
    i opiekę matki Bożej  
2. + Edward i Helena Nycz 

17.00 + Stanisław Karkoszka  
18.04.2017 

Wtorek  
7.00 + Michalina Szłapa ( P ) 

18.00 + Józef Zaręba ( P ) 

19.04.2017 
Środa  

 

7.00 + Barbara z synem Marcinem 

18.00 
1. + Stanisław Handzlik 
2. + Emil Góra w 33 r. śm.  

20.04.2017 
Czwartek 

 

7.00 
1. + Józef Cygoń 
2. + Natalia Kubica ( P )  

18.00 O zdrowie dla ks. Arkadiusza Olczyka oraz za + Jana Syrko 

21.04.2017 
Piątek  

Wielkanocny 

7.00 + Teresa Flasz ( P )  

18.00 
1. + Danuta Byrska ( P ) 
2. + Władysław Gibas ( P ) 

22.04.2017 
Sobota 

Wielkanocna 

7.00 1. + Tadeusz Łabędzki ( P ) 
2. + Piotr Musiał ( P ) 

18.00 + Danuta Byrska ( P ) 

23.04.2017 
Niedziela 
/Odpust  

Parafialny/ 

Uroczystość Miłosierdzia Bożego 

7.00 
W int. Heleny z ok. 95 r. Urodzin o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej  

9.00 
1. + Józef i Genowefa oraz Maria Nikiel z rodzicami  
     i rodzeństwem  
2. Julian i Filomena Kózka z rodzicami i rodzeństwem 

11.00 
1. Za parafian 
2. + Dominik Handzlik  
3. + Józef Nycz w 17 r. śm. 

17.00 + Za dusze cierpiące w czyśćcu  

24.04.2017 
Poniedziałek  

7.00 + Antoni Klima ( P ) 

18.00 Dziękczynna od XII Róży Kobiet  z prośbą o dalsze łaski  
25.04.2017 

Wtorek  
7.00 + Antonina Piznal z mężem 

18.00 + Michalina Szłapa ( P ) 

26.04.2017 
Środa 

7.00 + Maria Więzik w 45 r. śm.  

18.00 1. + Józef Zaręba ( P ) 
2. + Maria Nycz 

27.04.2017 
Czwartek 

7.00 + Antoni i Aniela Kołodziejczyk z dziećmi i zięciami 

18.00 + Antoni Klima  ( P ) 
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28.04.2017 
Piątek  

7.00 + Anna Szczepańczyk w 10 r. śm.  

18.00 1. + Edward Strządała z ok. 22 r. śm. 
2. + Jan i Anna Kasolik z rodziną 

29.04.2017 
Sobota 

 

7.00 + Tadeusz Światłoń 

15.45 
1. W int. Rodzin naszej Diecezji z ok. Dnia Modlitwy za 
Rodziny  
2. + Józef Zaręba ( P ) 

30.04.2017 
Niedziela 

III Niedziela Wielkanocna 

7.00 
W int. Anny i Kazimierza z ok. 40 r. Ślubu o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

9.00 
1. Antoni Klima ( P ) 
2. + Emilia Tora w 1 r. śm. 

11.00 
1. + Władysław Gibas 
2. W int. Hani z ok. 1 r. Urodzin o zdrowie, Boże błog. i 
opiekę Anioła Stróża 

17.00 Za Parafian 

PIELGRZYMKA 
Bratysława – Wiedeń – Praga 
W dniach  25.07 – 28.07.2017r 

Cena  690  zł 
Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę 

do trzech pięknych stolic Europy. 
1 dzień – Wyjazd w godzinach rannych  
z Kęt, przejazd do BRATYSŁAWY. 
Zwiedzanie miasta m.in.: wzgórze 
Slavin, z którego rozciąga się przepiękny 
widok na miasto, wzgórze zamkowe  

i Zamek Bratysławski, katedra św. Marcina, Stare Miasto, Stary Ratusz, Wieża i Brama 
Michalska. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
2 dzień – Śniadanie, przejazd do WIEDNIA. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: letnia 
rezydencja Habsburgów (Schönbrunn), spacer po ogrodach. Objazd Ringstrasse autokarem 
Opera, Hofburg, Parlament-gdzie spotykają się członkowie Zgromadzenia Narodowego,   
oraz Ratusz – wzorowany na Ratuszu w Brukseli, spacer po centrum z gotycką  katedrą św. 
Szczepana .Następnie przejazd na Wzgórze Kahlenberg (miejsce z którego Jan  III Sobieski  
dowodził  bitwą o Wiedeń ) kościół  św. Józefa .Powrót do hotelu ,obiadokolacja i nocleg  
3 dzień – śniadanie ,następnie wyjazd do PRAGI stolicy Czech zwiedzanie miasta  
z przewodnikiem; Klasztor Starachowski z Muzeum Miniatur, Katedra św.Vita , w której 
przechowywane  są regalia królów czeskich, kościół św. Mikołaja .Mała Strana –dzielnica 
ambasad, położona na zboczach wzgórza zamkowego, Ratusz ze słynnym zegarem „Orloj”  
Obiadokolacja i nocleg .  
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4.dzień- śniadanie, po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Pragi. Godz.15.00 wyjazd  
w kierunku Polski do Kęt. 
Cena  zawiera: Autokar z klimatyzacją, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
ubezpieczenie, opiekę  duchową i opiekę pilota na trasie  
Cena nie zawiera:  Biletów wstępu  do płatnych  obiektów, przewodników miejscowych  
i opłat parkingowych , 25 euro i napoi do obiadokolacji i wydatków własnych. 
Zapisy u ks. Proboszcza. 

 

Obsługa Windy  

w Kościele 

1. Z windy mogą korzystać   
     maksymalnie 3 osoby, 
2. Do windy wchodzimy,  gdy zapali  
     się zielone światło i drzwi zostaną  
     odblokowane, 

3. Po wejściu do windy czekamy, aż drzwi same się  
 zamkną i naciskamy odpowiedni przycisk, 
4.  Przycisk trzymamy cały czas, aż dojedzie my na 
  oczekiwany poziom – góra lub dół, 
5. Drzwi windy odblokują się, gdy usłyszymy  odpo - 
 wiedni dźwięk.  Wtedy możemy  otworzyć drzwi 
     opuścić windę, 
6. Podczas jazdy nie opieramy się o ściany szybu 

i nie dotykamy stopą krawędzi podłogi windy 
oznaczone żółto-czarną taśmą, aby jej nie zablo - 
kować. 
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Wspomnienia z Pielgrzymki do Krzyża 

Świętego i Miechowa 
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Zagubione owieczki… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gościnnie u sióstr na goręcej zupie ( Liceum w Kielcach ) 
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Czas na pożegnanie…                          Już w Miechowie… 
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W Miechowie – Sanktuarium Bożego Grobu 
Replika Całunu Turyńskiego 
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Kącik Poezji 

„Uwięzieni” 

Jeszcze winda nie oddana 
Jeszcze nie skompletowana 
A już się przejechać chcieli 
W Popielec, po niedzieli. 

W dół, czy w górę jechać mieli, 
Jedno pewne – się zacieli, 
Jeden z Parafialnej Rady,  
ale windzie nie dał rady. 

Drugi Leśny Dziadek miły 
Już chciał użyć swojej siły. 

W ten na pomysł wpadli nowy, 
Jest telefon komórkowy. 

Dobrze, że go z sobą mieli, 
Bo do mszy by tam siedzieli. 
Lekcję szkolną tam spędzili 

Zanim doczekali chwili, 
Gdy przybyło uwolnienie 
I umysłów otrzeźwienie. 
Morał z tego to jest taki, 
Nie kumate wy chłopaki. 

                                                         Kazimierz Żmuda 
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„Nasz Jubilat” 
O Jezu Chryste nasz Miłosierny, 

Niech nasz Jubilat Twój Sługa wierny, 
Który Ci służył przez Życie całe, 

Dozna opieki przez Nieba chwałę. 
Święty Józefie prosimy Ciebie, 

Wstaw się za naszym Józefem w Niebie, 
On tej Świątyni wciąż jest oddany, 

I o Jej wygląd też zatroskany. 
Maryjo – Jego jesteś Miłością, 
Obdaruj życie Jego radością, 

Chroń go od złego, ratuj w potrzebie, 
Oto dziś wszyscy prosimy Ciebie. 

           Kazimierz Żmuda 
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„Wdzięczność” 
Prawie pięć miesięcy prace z windą trwały, 
Aż wreszcie finału swego doczekały. 
Teraz podziękować za to wszystkim trzeba, 
Po tym ziemskim życiu to windą do nieba. 
Najpierw dziękujemy wszystkim Parafianom, 
Że złożyli kwotę na ten cel zadaną. 
A księdzu Jerzemu za pomysł wspaniały, 
By wewnątrz kościoła szyb windy był cały. 
Pan Staszek załatwiał różne zezwolenia 
Wykonawców, którzy mają uprawnienia. 
Ks. Wacławowi za windy oddanie, 
Serdeczne Bóg zapłać – błogosław im Panie. 
Poświęć jeszcze windę kapłanie nasz drogi, 
 Niech z niej korzystają cierpiący na nogi. 
Ci, którzy do wózka przez los uwiązani,  
w górę i w dół jedźcie chorzy ukochani. 
Kolejny to etap Parafii podróży, 
Przyszłym pokoleniom niech to dzieło służy.  

Kazimierz Żmuda 
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„Adoracja Grobu Chrystusa” 

Panie Jezu Chryste do Grobu złożony, 
Bądź przez Lud Ci wierny wielce uwielbiony. 
Ty za nas na Krzyżu życie swe oddałeś, 
Swą Męką i Śmiercią nas uratowałeś. 
Cierpiały Twe ręce, cierpiały Twe nogi, 
Bluźnierstwami gnębił Cię Sanhedryn srogi. 
Zbite święte ciało, pokrwawiona głowa, 
W którą się wbijała korona cierniowa. 
To za nasze grzechy cierpiałeś te rany 
Panie Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 
Módlmy się szczerze poprzez tę godzinę, 
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By Bóg z naszej duszy starł wszelaką winę. 
Byśmy oglądali Twój majestat Panie, 
Bowiem my wierzymy w Twoje święte 
zmartwychwstanie. 

Kazimierz Żmuda 
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„Kochane Kobiety”  
na 8 marca 

W naszej parafii w większości 
to wdowy, 
Wiele z nich nie ma drugiej 
połowy, 

Więc te co jeszcze swych mężów mają, 
Niech ich szanują i o nich dbają. 
W to święto wasze ślę Wam życzenia, 
Niech Jezus Chrystus spełnia Wasze marzenia.  

  Kazimierz Żmuda 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 

W piątek, 7 kwietnia, już po raz 9 odbędzie się EKSTREMALNA DROGA 
KRZYŻOWA. W  tym roku, pierwszy raz z naszej Parafii wyruszą ochotnicy tej 
drogi. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00 w naszym kościele. Po mszy 
świętej uczestnicy wyruszą na trasę  św. Jana Kantego: przez Kobiernice > 
Porąbkę > Kozubnik > Górę Kocierz > Trzonkę > Czaniec > Kęty parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa – zakończenie EDK. 

 
 

  Kęty Podlesie 
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Uroczystość Miłosierdzia Bożego 
Odpust Parafialny 

W Niedzielę, 23 kwietnia, nasza parafia 
będzie przeżywać Odpust ku czci Bożego 
Miłosierdzia. W to święto parafialne Słowo 
Boże wygłosi ks. Jacek Pędziwiatr – dyrektor 
Radio Anioł Beskidów, a sumie odpustowej 
będzie przewodniczył ks. Mikołaj Szczygieł – 

dyrektor Diecezjalnej Pielgrzymki z Bielska – Białej do Łagiewnik.  
Zapraszam wszystkich Parafian do świętowania Odpustu 

parafialnego. Pozdrawiam ks. Proboszcz. 
 

Diecezjalny Dzień Modlitwy za Rodziny 

W sobotę, 29 kwietnia w naszej 
Parafii odbędzie się II Diecezjalny 
Dzień modlitw za Rodziny.  
Rozpoczęcie o godz. 15.00  Godziną 
Miłosierdzia, w której będziemy 
zawierzać Rodziny Miłosierdziu Jezusa. 
O godz. 15.45 Msza św. pod przewodni - 
ctwem ks. Marka Studenckiego – Wika - 
riusza Generalnego naszej Diecezji. 
Od godz. 16.45 przerwa na kawę i ciasto.  
O godz. 17.45 Konferencja ks. Tomasza 
Gorczynskiego.  
O 18.15 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu z modlitwą różańcową  

i uroczystym błogosławieństwem.  
Zapraszam wszystkich naszych parafian do udziału w tej 

szczególnej modlitwie. Pozdrawiam nasze Rodziny. Ks. Proboszcz  
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V Diecezjalna Pielgrzymka do Łagiewnik 

W niedzielę, 30 kwietnia wyruszy  
z Bielska-Białej Jubileuszowa, Diecezjalna 
Pielgrzymka do Łagiewnik. Nasza Parafia 
będzie przeżywać w tym dniu radosne święto. 
Będziemy gościć pielgrzymów, którzy 
przybędą do naszego małego Sanktuarium 
Miłosierdzia, na modlitwę i krótki odpoczy - 
nek. Jak to w tradycji naszej Parafii przystało 
ugościmy pielgrzymów gorącą strawą, herba - 
tą, kawą oraz słodkimi, wspaniałymi 

wypiekami. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Parafian dobrej 
woli o pomoc w przygotowaniu gościny. Mężczyzn i młodzież proszę  
o pomoc techniczną, organizacyjną i kulinarną tego przedsięwzięcia  
(przygotowanie stołów, gorącej strawy oraz rozdawanie posiłków  
i napojów).  Panie, proszę o przygotowanie smacznych wypieków oraz 
pomoc w rozdawaniu posiłków i napojów. 

Strona internetowa Parafii:  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 Podlesie ;  

Tel.: 33 / 841 05 45;  Tel. kom.: 797279788 
 


