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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
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    „Odmawiajcie codziennie różaniec,  

    aby uzyskać pokój dla świata  

    i koniec wojny.”  
         13.05.1917 r. 
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Treść objawień Matki Bożej  
w Fatimie w 1917 r. 

  I. 13 maja 1917 - pierwsze objawienie się Matki Bożej 

13 maja 1917 r. bawiliśmy się z Hiacynta i Franciszkiem na szczycie zbocza Cova 
da Iria. Budowaliśmy murek dookoła gęstych krzewów, kiedy nagle ujrzeliśmy 
jakby błyskawicę.  - „Lepiej pójdźmy do domu - powiedziałam do moich 
krewnych. - Zaczyna się błyskać, może przyjść burza". - „Dobrze!" – odpowie - 
dzieli. Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając owce w stronę drogi. Kiedy 
doszliśmy mniej więcej do połowy zbocza, blisko dużego dębu, zobaczyliśmy 
znowu błyskawicę, a po zrobieniu kilku kroków dalej, ujrzeliśmy na skalnym 
dębie Panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Jaśniała światłem jeszcze 
jaśniejszym niż promienie słoneczne, które świecą przez kryształowe naczynie  
z wodą. Zaskoczeni tym widzeniem zatrzymaliśmy się. Byliśmy tak blisko, że 
znajdowaliśmy się w obrębie światła, które Ją otaczało, lub którym Ona 
promieniała, mniej więcej w odległości półtora metra. Potem Nasza Droga Pani 
powiedziała: 
- „Nie bójcie się! Nic złego wam nie 
zrobię!" 
- „Skąd Pani jest?" - zapytałam. 
- „Jestem z Nieba!" 
- „A czego Pani ode mnie chce?" 
- „Przyszłam was prosić, abyście tu 
przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, 
dnia 13 o tej samej godzinie. Potem 
powiem, kim jestem i czego chcę. 
Następnie wrócę jeszcze siódmy raz". 
(Siódmym razem było objawienie już 16 
czerwca 1921 r. w przeddzień odjazdu 
Łucji do Vilar de Porto. Chodzi o 
objawienie z osobistym orędziem dla 
Łucji, dlatego nie uważała go za tak ważne). 
- „Czy ja także pójdę do nieba?"   - „Tak!"  - „A Hiacynta?"  - „Też!"   
- „A Franciszek?"  - „Także, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców". 
Przypomniałam sobie dwie dziewczynki, które niedawno umarły. Były moimi  
koleżankami i uczyły się tkactwa u mojej starszej siostry. 
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- „ Maria das Neves jest już w niebie?"  - „ Tak, jest". 
 (Zdaje się, że miała jakieś 16 lat.) 
- „ A Amelia?"   - „ Zostanie w czyśćcu aż do końca świata".  
(Sądzę, że mogła mieć 18 do 20 lat.)  
–  (Oczywiście nie trzeba tego brać dosłownie. Do końca świata ma oznaczać 
bardzo długi czas). 

- „ Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam 
ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba  
o nawrócenie grzeszników?" 
- „ Tak, chcemy!" 
- „ Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą!" 
Wymawiając te ostatnie słowa (łaska Boża itd.) rozłożyła po raz pierwszy ręce 
przekazując nam światło tak silne, jak gdyby odblask wychodzący z Jej rąk. To 
światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, 
żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym 
zwierciadle. Pod wpływem wewnętrznego impulsu również nam przekazanego, 
padliśmy na kolana i powtarzaliśmy bardzo pobożnie: 
- „O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój Boże, Mój Boże, kocham Cię  
w Najświętszym Sakramencie". Po chwili Nasza Droga Pani dodała: 
- „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec 
wojny!"  Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę wschodu i wreszcie znikła 
w nieskończonej odległości. Światło, które Ją otaczało zdawało się torować Jej 
drogę do przestworza niebieskiego. Z tego powodu mówiliśmy nieraz, że 
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widzieliśmy, jak się niebo otwierało. Wydaje mi się, że pisząc o Hiacyncie albo  
w jakimś innym liście już podkreśliłam, że przed Naszą Panią nie mieliśmy  
strachu, lecz przed nadchodzącą burzą, przed którą chcieliśmy uciec. Ukazanie 
się Matki Boskiej nie wzbudziło w nas ani lęku, ani obawy, ale było dla nas 
zaskoczeniem. Gdy mnie pytano, czy odczuwałam lęk, mówiłam „tak", ale to się 
odnosiło do strachu, jaki miałam przed błyskawicą i przed nadchodzącą burzą; 
przed którą chcieliśmy uciekać, bo błyskawice widzieliśmy tylko podczas burzy. 
Błyskawice te nie były jednak właściwymi błyskawicami, lecz odbiciem światła, 
które się zbliżało. Gdyśmy widzieli to światło, mówiliśmy nieraz, że widzieliśmy 
przychodzącą Naszą Dobrą Panią. Ale Matkę Bożą mogliśmy w tym świetle 
dopiero rozpoznać, kiedy była już na skalnym dębie. Ponieważ nie umieliśmy 
sobie tego wytłumaczyć i chcąc uniknąć drażliwych pytań mówiliśmy nieraz, że 
widzimy, jak przychodzi, a innym razem mówiliśmy, że Jej nie widzimy. Kiedy 
mówiliśmy „ tak", widzimy Ją jak przychodzi, mieliśmy na myśli światło, które się 
zbliżało, a którym właściwie była Ona. A jeżeli mówiliśmy, że nie widzimy, jak 
przychodzi, znaczyło to, że widzieliśmy Ją dopiero, gdy była nad skalnym dębem. 

 II. 13 czerwca 1917 - drugie objawienie się Matki Bożej 
13 czerwca 1917 r. po odmówieniu różańca z Hiacynta, Franciszkiem i innymi 
osobami, które były obecne, zobaczyliśmy znowu odblask światła, które się 
zbliżało (to cośmy nazwali błyskawicą), i następnie ponad dębem skalnym Matkę 
Bożą, zupełnie podobną do postaci z maja. 
- „Czego Pani sobie życzy ode mnie?" 
- „Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie  
odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę". 
Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego. 
- „Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku". 
- „Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba". 
- „Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś  
czas. Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby 
ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca" (Tu z pośpie - 
chu Łucja opuściła koniec zdania, który w innych dokumentach brzmi 
następująco: „Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego 
tronu"). - „ Zostanę tu sama?" - zapytałam ze smutkiem. 
- „Nie, moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, 
moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do 
Boga".  W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie 
i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim 
widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się 
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stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się 
rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się 
Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że 
było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które 
pragnęło zadośćuczynienia. To, Ekscelencjo, mieliśmy na myśli, kiedyśmy mówili, 
że Matka Boska wyjawiła nam w czerwcu tajemnicę. Nasza Pani nie rozkazała 
nam tego zachować w tajemnicy, ale odczuwaliśmy, że Bóg nas do tego nakłania. 

 

 III. 13 lipca 1917 - trzecie 

objawienie się Matki Bożej 
13 lipca 1917 r. krótko po naszym  
przybyciu do Cova da Iria do dębu  
skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec  
z ludźmi licznie zebranymi, 
zobaczyliśmy znany już blask światła,  
a następnie Matkę Boską na dębie  
skalnym. 
- „Czego sobie Pani ode mnie życzy?"  
- zapytałam. 
- „Chcę, żebyście przyszli tutaj 13  
przyszłego miesiąca, żebyście nadal 
codziennie odmawiali różaniec na  
cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla 
uproszenia pokoju na świecie  
i o zakończenie wojny, bo tylko Ona 

może te łaski uzyskać".  - „Chciałabym prosić, żeby Pani nam powiedziała, kim 
jest i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się Pani ukazuje". 
- „Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc! W październiku powiem, kim 
jestem i czego chcę, i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli". 
Potem przedłożyłam kilka próśb, nie pamiętam, jakie to były. Przypominam sobie 
tylko, że Nasza Dobra Pani powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec, aby  
w ciągu roku te łaski otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła:- „Ofiarujcie się za 
grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić  
ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za  
zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu  
Maryi".  Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch  
poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię  
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i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze  
w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli, które 
pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz 
płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie 
jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu 
rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy. (Na ten widok musiałam krzyczeć «aj», 
bo ludzie to podobno słyszeli.) Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną 
i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś 
zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni, 
podnieśliśmy oczy do Naszej Pani szukając u Niej pomocy, a Ona pełna dobroci  
i smutku rzekła do nas: 
- „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je 
ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego 
Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem 
zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. 
Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa Xl 
rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, 
(ma na myśli nadzwyczajne światło północne, które widziano w nocy 25 stycznia 
1938 r. w całej Europie, także w Polsce. Łucja uważała je wciąż za znak obiecany  
z nieba) wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za 
liczne jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świę - 
tego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu 
Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli 
moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, 
bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny  
i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał 
wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce 
zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien 
czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat 
wiary itd. Tego nie mówcie nikomu; Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy 
odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: „O mój Jezu, przebacz nam 
nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do 
nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia". 
Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam: 
- „Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej?" 
- „Nie, dzisiaj już nie chcę od ciebie niczego więcej". 
I jak zwykle uniosła się w stronę wschodu, aż znikła w nieskończonej  
odległości firmamentu. 
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IV. 19 sierpnia 1917 - czwarte objawienie  
            się Matki Bożej 
13 sierpnia 1917 r. ponieważ już opowiadałam, co tego dnia zaszło, nie będę się 
powtarzać, ale przechodzę do objawienia według mnie z dnia 15 pod wieczór 

(Łucja myli się, jeżeli uważa, że objawienie 
zdarzyło się w tym samym dniu, kiedy wyszli z 
więzienia z Vila Nova de Ourem. Objawienie 
miało miejsce w następną niedzielę, tj 19 
sierpnia). Ponieważ wówczas jeszcze nie 
umiałam odróżnić poszczególnych dni miesiąca, 
być może, że się mylę. Ale zdaje mi się, że było to 
tego samego dnia, kiedy wróciliśmy z więzienia z 
Vila Nova de Ourem. Kiedy z Franciszkiem i jego 
bratem Janem prowadziłam owce do miejsca, 
które się nazywa Valinhos, odczułam, że zbliża 
się i otacza nas coś nadprzyrodzonego, 
przypuszczałam, że Matka Boska może nam się 
ukazać i żałowałam, że Hiacynta może Jej nie 
zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana, żeby 
po nią poszedł. Ponieważ nie chciał iść, dałam 

mu 20 groszy; zaraz pobiegł po nią. Tymczasem zobaczyłam z Franciszkiem blask 
światła, któreśmy nazwali błyskawicą. Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy 
 Matkę Boską nad dębem skalnym. 
- „Czego Pani sobie życzy ode mnie?" 
- „Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria 13 i odmawiali codziennie 
różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli". 
- „Co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają w Cova da Iria?" 
- „Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Hiacynta i dwie 
inne dziewczynki ubrane na biało, drugi niech nosi Franciszek i trzech 
chłopczyków. Pieniądze, które ofiarują na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto 
Matki Boskiej Różańcowej, a reszta na budowę kaplicy, która ma tutaj powstać". 
- „Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych". 
- „Tak, niektórych uleczę wciągu roku" - i przybierając wyraz smutniejszy 
powiedziała: - Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele 
dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował  
i modlił". I jak zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu.  
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V. 13 września 1917 - piąte objawienie się Matki Bożej 
 13 września 1917. Kiedy zbliżyła się godzina, przeciskałam się z Hiacynta  
i Franciszkiem przez tłum ludzi, który nam ledwo pozwalał przejść. Ulice były 
pełne ludzi. Wszyscy chcieli nas widzieć i rozmawiać z nami. Tam się jeden 
drugiego nie bał. Wiele osób, nawet zacne panie i panowie przeciskali się przez 
tłum, który nas otaczał. Padali na kolana przed nami, prosząc, byśmy Matce 
Bożej przedstawili ich prośby. Inni, którzy nie mogli się do nas dostać, wołali  
z daleka: 
- „Na miłość Boską, proście Matkę Boską, żeby mi wyleczyła mego syna kalekę". 
Ktoś inny wołał: 
- „Niech wyleczy moje niewidome dziecko". A znowu inny: 
- „A moje jest głuche". I znowu inny: 
- „Niech mi przyprowadzi z wojny do domu mego męża i mego syna". 
- „Niech mi nawróci grzesznika". 
- „Niech mnie uzdrowi z gruźlicy" itd. 
Tam ukazała się cała nędza biednej ludzkości, niektórzy krzyczeli z drzew, inni  
z muru, na którym siedzieli, aby nas zobaczyć, gdy przechodziliśmy. Jednym 
obiecując spełnienie ich życzeń, innym podając rękę, aby mogli się podnieść  
z ziemi, mogliśmy się dalej posuwać dzięki kilku mężczyznom, którzy nam 
torowali drogę przez tłum. Kiedy teraz czytam w Nowym Testamencie o tych 
cudownych scenach, które się zdarzały w Palestynie, kiedy Pan Jezus przechodził, 
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przypominam sobie te, które jako dziecko mogłam przeżyć na ścieżkach i ulicach 
z Aljustrel do Fatimy do Cova da Iria. Dziękuję Bogu i ofiaruję Mu wiarę naszego  
dobrego ludu portugalskiego. Myślę, że jeżeli ci ludzie na kolana padali przed 
trojgiem biednych dzieci, jedynie dlatego, że z miłosierdzia Bożego doznały łaski 
rozmawiania z Matką Boską, to co by dopiero robili, gdyby widzieli przed sobą 
samego Jezusa Chrystusa? Więc dobrze, ale to wszystko do tego nie należy. Było 
to raczej poślizgnięcie się pióra w tym kierunku, do którego właściwie nie 
zmierzałam. Cierpliwości, znowu coś zbędnego! Nie usuwam jej jednak, aby nie 
niszczyć zeszytu. Doszliśmy wreszcie do Cova da Iria koło dębu skalnego  
i zaczęliśmy odmawiać różaniec z ludem. Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask 
światła i następnie Naszą Panią nad dębem skalnym. 
- „Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny.  
W październiku przybędzie również Nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry 
Karmelu, św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest 
zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście w łóżku miały sznur 
pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia". 
- „Polecono mi, żebym Panią prosiła o wiele rzeczy: o uzdrowienie pewnego  
chorego i jednego głuchoniemego". 
- „Tak, kilku uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy 
uwierzyli". I zaczynając się wznosić, znikła jak zwykle. 

 VI. 13 października 1917 - szóste objawienie  

            się Matki Bożej 
13 października 1917. Wyszliśmy z domu bardzo wcześnie, bo liczyliśmy się  
z opóźnieniem w drodze. Ludzie przyszli masami. Deszcz padał ulewny. Moja 
matka w obawie, że jest to ostatni dzień mojego życia, z sercem rozdartym z 
powodu niepewności tego, co mogło się stać, chciała mi towarzyszyć. Na drodze 
sceny jak w poprzednim miesiącu, ale liczniejsze i bardziej wzruszające. Nawet 
błoto nie przeszkadzało tym ludziom, aby klękać w postawie pokornej i błagalnej.  
Gdyśmy przybyli do Cova da Iria koło skalnego dębu, pod wpływem wewnętrzne- 
go natchnienia prosiłam ludzi o zamknięcie parasoli, aby móc odmówić różaniec. 
Niedługo potem zobaczyliśmy odblask światła, a następnie Naszą Panią nad 
dębem skalnym.  
- „Czego Pani sobie ode mnie życzy?" 
- „Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką  
Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec.  
I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: 
- „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo 
obrażony". 
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Znowu rozchyliła szeroko ręce promieniejące w blasku słonecznym. Gdy się  
unosiła, Jej własny blask odbijał się od słońca. Oto, Ekscelencjo, powód dlaczego  
zawołałam, aby ludzie spojrzeli na słońce. Zamiarem moim nie było zwrócenie  
uwagi ludzi w tym kierunku, gdyż nie zdawałam sobie sprawy z ich obecności. 
Zrobiłam to jedynie pod wpływem impulsu wewnętrznego, który mnie do tego 
zmusił. Kiedy Nasza Pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, 
zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą 
Panią ubraną w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzie - 
ciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja 
znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że 
jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się błogosławić świat w ten 
sposób jak św. Józef. Znikło i to widzenie i zdaje się, że jeszcze widziałam 
Matkę Boską Karmelitańską. 
Na podstawie Wspomnień Siostry Łucji 
tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria Fatima, grudzień 2002 
http://www.sekretariatfatimski.pl/fatima-objawienia-403/397-objawienia-matki-boej-w-fatimie-1917 
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Nabożeństwo pięciu 

pierwszych sobót 

miesiąca 

1. Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej. 
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedzia- 
ła: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze bied- 
nych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce 
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego 
Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam 
powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowa- 
nych i nastanie pokój na świecie”. „Przybędę, by 
prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu 
Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze 
soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja 
nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda 
rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie 
Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody 
zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. Siedem lat po zakończe- 
niu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści 
drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepo- 
kalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja  
z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: 
“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez 
akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Maryja powiedziała: “Córko moja, 
spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez 
bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość 
i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebny- 
mi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze 
soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec  
i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi 
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”. 

2. Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć 
lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej? 
Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930  
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roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym  
pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie  
mylę, zostało mi objawione, co następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć  
rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu  
Maryi: 

1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.  
2. Przeciwko Jej Dziewictwu.  
3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją  

wyłącznie jako Matkę człowieka.  
4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach 

dzieci, obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej 
Matki.  

5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych  
wizerunkach.  

Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie  
o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć 
moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją 
obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby 
poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”. 
Jezus powiedział do siostry Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, 
lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych 
łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu 
wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy 
odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”. 

3. Warunki nabożeństwa pierwszych sobót - co jest wymagane, aby 
uczynić zadość temu nabożeństwu 
Warunek 1 - Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca. 
„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do 
spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. 
Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze 
ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia 
Niepokalanemu Sercu Maryi”. Spowiedź można odbyć na przykład w ramach 
pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi - co istotne - należy przystąpić  
z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. 
Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie 
otrzymywania rozgrzeszenia. 
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Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: Boże, pragnę 
teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie 
za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie 
zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje 
miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce 
Maryi zatriumfowało wśród nas. 
Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: Boże, 
bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca. Po przyjęciu Komunii 
św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inną 
modlitwę: Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się 
z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw 
Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić 
wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza 
Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. 

I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś 
przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko 
grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go 
również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w 
bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez 
udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, 
potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją 
świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką 
Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. 
Amen. 
Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca. Rozpoczynając 
różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce 
Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód 
miłości. Jeśli modlimy się prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami. 
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Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie, można odmówić następującą 
modlitwę: Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą 
sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za 
grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy 
modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej 
potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji 
wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia 
Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego. 
Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić modlitwę: O mój Jezu, przebacz 
nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie 
dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują 
Twojego miłosierdzia.  
Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi  
w pierwszą sobotę miesiąca. Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle 
określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma)  
z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi 
tajemnicami: tajemnicami światła. Wzbudźmy 
intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy 
nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej 
dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a 
nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by 
pomniejszyć Jej chwałę. Możemy w tym celu 
odmówić następującą modlitwę: Matko 
Najświętsza, Niepokalana Maryjo! Z radością 
przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim 
rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz Swe 
Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać 
we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg 
ukazał nam we Fatimie. Proszę, otwórz przede 
mną Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą 
pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ 
chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością 
do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój 
święty Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę 
ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć  
w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do 
mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, 
podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz 
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zabrać me serce, a dać mi Swoje – jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. Będę 
wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie! Piętnastominutowe rozmyślanie 
(przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną) 4.1. Najpierw 
odmawia się modlitwę wstępną: Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi 
w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego 
różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz. 4.2. 
Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 - 38). Odczytaj tekst 
powoli, w duchu głębokiej modlitwy. 4.3. Z pokora pochyl się nad misterium 
swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można 
poprowadzić według następujących punktów: a. rozważ anielskie przesłanie 
skierowane do Maryi, b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny, c. rozważ 
wcielenie Syna Bożego. 4.4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. 
Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj: Niebieski Ojcze, 
zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał 
się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb  
i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą 
uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen. 5.5. Na zakończenie wzbudź w sobie 
postanowienia duchowe. Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą  
i każdego dnia oddawał Jej cześć. Będę uczył się od Maryi posłusznego 
wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia. Obudzę w sobie 
nabożeństwo do mojego Anioła Stróża. A jeśli ktoś nie może spełnić warunków w 
sobotę, czy może wypełnić je w niedzielę? Siostra Łucja odpowiada: „Tak samo 
zostanie przyjęte praktykowanie tego nabożeństwa w niedzielę następującą po 
sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznej przyczyny zezwolą na to duszom”. 
Korzyści: jakie łaski zostały obiecane tym, którzy choć raz je odprawią?  
„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać - mówi Matka 
Najświętsza - obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami 
potrzebnymi do zbawienia”. 
Intencja wynagradzająca. Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina 
sam Jezus, który mówił siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest 
od tego, czy ludzie „mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. 
Dlatego siostra Łucja rozpoczyna swe zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o intencji 
wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót”. 
Warunki rzeczywiście proste, ale czy są wypełniane? „Jeśli zrobi się to, co ja  
wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna 
się skończy”- mówi Maryja. Trzeba zatem wypełnić to, o co prosi Niebo. Prośba 
Maryi dotyczy czterech warunków, zatem wszystkie cztery należy wypełnić, a nie 
jedynie dowolnie wybrane. Jeśli mowa jest o intencji wynagradzającej 
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Niepokalanemu Sercu Maryi, to taka intencja winna nam przyświecać w trakcie 
nabożeństwa pierwszych sobót. Matka Boża prosi, by Jej towarzyszyć przez 15 
minut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych, zatem nie zapominajmy  
o medytacji, której temat jest jasno sprecyzowany i nie ma tu dowolności. 
Maryja prosi ponadto nie tylko o różaniec, ale również o rozmyślanie, zatem 
zwróćmy uwagę, by nie utożsamiać rozważań w czasie różańca z rozmyślaniem  
o tajemnicach różańcowych. Pamiętajmy: medytacja, niezależna od modlitwy 
różańcowej, jest niezmiernie istotna i nie możemy jej pomijać. 

Czy nabożeństwo pierwszych sobót jest jeszcze 
dziś aktualne? Ojciec Święty Benedykt XVI 
odpowiada: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że 
prorocka misja Fatimy została zakończona”. „W tym 
sensie posłanie nie jest zakończone, chociaż 
obydwie wielkie dyktatury zniknęły. Trwa cierpienie 
Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym 
nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż 
aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam 
Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła  
w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem 
wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej 
odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom”. 
Do dziś pozostają również aktualne słowa siostry 
Łucji: „Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć 
bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie 

propagowane i praktykowane. Możemy dostrzec, że odsuwa Ona tę karę 
stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Obawiam się 
jednak, że mogliśmy uczynić więcej niż czynimy i że Bóg, mniej niż zadowolony, 
może podnieść ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony 
przez to oczyszczenie. A nigdy nie było ono tak straszne, straszne”. Nabożeństwo 
pierwszych pięciu sobót miesiąca jest wciąż wezwaniem dla Kościoła i każdego  
z nas; nadal możemy twierdzić, iż moglibyśmy więcej uczynić, by było ono znane 
 i praktykowane. Rodzi się jednak pytanie: po cóż nam dziś to nabożeństwo? Nie 
zapominajmy jednak, iż to „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi”. Zatem sam Stwórca Nieba i Ziemi wyciąga 
pomocną dłoń człowiekowi przez Maryję, a to zupełnie zmienia postać rzeczy. 
Siostra Łucja z wielką prostotą poucza wszystkich wątpiących w sens tego 
nabożeństwa, iż „Bóg jest Ojcem i lepiej od nas rozumie potrzeby swoich dzieci” 
i pragnie „ułatwić nam drogę dostępu do Siebie”. 
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Przypomnienie tego nabożeństwa, w czasie, kiedy trwa Wielka Nowenna  
Fatimska, nabiera szczególnego znaczenia. Stanowi ono bowiem istotę przesłania  
Matki Bożej i jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas. Jeśli mówimy  
o pobożności fatimskiej, to nie możemy jej utożsamiać jedynie z 13. dniem 
miesiąca od maja do października. Fatima bowiem woła o nabożeństwo pięciu 
pierwszych sobót miesiąca. Nie wypełnimy fatimskiego przesłania, jeśli nie  
będziemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty. 

  Modlitwy Anioła z Fatimy 
O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. 
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie 
uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.  Trójco Przenajświętsza, Ojcze, 
Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie 
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na 
ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa   
i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego 
Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę 
Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. 

 

Nabożeństwa 

pierwszych  

sobót miesiąca  

w naszej Parafii  

o godzinie 8.00: 

 - Msza święta 
 - Adoracja Najświętszego    
    Sakramentu 
 - Modlitwa różańcowa 
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Krótkie medytacje 

IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 
7 maja 2017 r. 

Pan jest moim pasterzem, 
niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć na  
zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, 
gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych 
ścieżkach przez wzgląd  

na swoją chwałę. 
Chociażbym przechodził 

przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.   

Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6 

„Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 

Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich 

owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, 

będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej 

przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja 

przyszedłem po to, aby owce miały życie  

i miały je w obfitości”. J 10,1–10 

Brama zbawienia … 
Kiedy ktoś Cię pyta, czy jesteś wierzący albo jak głęboka jest Twoja wiara, stawia 
pytanie proste, a jednocześnie bardzo skomplikowane.  
Proste dla tych, którzy jak owce z przypowieści Jezusa całym sercem  
i duszą są ze swym Pasterzem. Idą za Nim, gdyż jest On Miłością, daje 
bezwarunkowe poczucie bezpieczeństwa, prawdziwe szczęście jak wszechświat 
bez kresu i końca. Miłość Boga do człowieka i człowieka do Boga jest piękna,  
a jednocześnie bardzo trudna. Nie pozbawia cierpienia, trudów i codziennych 
zmagań. Jest niezwykle wymagająca. Mimo tego, prawdziwi chrześcijanie ufają 
swojemu Pasterzowi, gdyż On prawdziwy Bóg jest przecież twierdzą 
nieśmiertelności i źródłem życia wiecznego. 

http://www.paraklet.pl/component/content/article/1-latest-news/223-niedziela-25-kwietnia-2010-r.html
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Trudne dla tych, którzy twierdzą, że są wierzący, ale zachowują się tak, jakby 
Jezus jeszcze nie zmartwychwstał. To są Ci, którzy pogrzebali Mistrza  
w wielkim grobie zobojętnienia, a wraz z Nim Jego nauczanie. To są Ci, którzy 
zawsze idą na łatwiznę, igrają z pokusą, przyjmują postawę konformistów.  To Ci,  
którzy zawsze idą na ugodę ze złem, bo tak jest łatwiej, lepiej, szybciej, 
skuteczniej. Współczesny świat oferuje tak wiele, budzi pragnienia, żądze, 
namiętności, kusi i przyciąga, ale nie do Jezusa. To Ci, którzy dali się tym 
fałszywym wartościom zachwycić i porwać. Wyrwali się  spod opieki  Dobrego 
Pasterza i miłosiernego Boga. Mimo iż świat pochłonął wielu wyznawców, to 
jednak Jezus - Dobry Pasterz szuka zagubionych i pochłoniętych w wirze tego 
świata. Szuka, ale też i czeka na powrót chwiejnych i wątpiących. Jednak nie 
każdy chrześcijanin o tym pamięta… a szkoda.                                       Ks. Proboszcz 

V Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 
14 maja 2017 r. 

„Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, 
drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie 

zoistanie zawiedziony” 1 P 2,4-9 

„Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Niech się nie trwoży serce 

wasze. Wierzycie  
w Boga? I we Mnie wierzcie.  

W domu Ojca mego jest mieszkań 

wiele. Gdyby tak nie było, to bym 
wam powiedział. Idę przecież 

przygotować wam miejsce. A gdy odejdę  
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do 

siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę”. (…) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt 

nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.  J 14,1-12 

Droga…. 
Tyle planów, marzeń i oczekiwań. Tyle starań, trudów i założonych sobie celów. 
Tyle poświęceń i straconych godzin, a mimo to odczuwamy lęk o własną 
przyszłość. Pytamy często –  jaki to ma sens, skoro może nadejść czas rozłąki  
z bliskimi, utrata pracy albo nieoczekiwany splot wydarzeń, które mogą zamienić 
wszystko zbudowaliśmy z takim mozołem w nicość? Jaki to ma sens jeżeli stracę 
grunt pod nogami i cały mój świat zachwieje się w posadach. Przecież wszystko 
może runąć i zamienić się w gruzy. Mimo zwatpienia i zachwiania się mojego 
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serca i umysłu, św. Piotr przypomina mam, że każdy ma mocny fundament – 
Jezusa Chrystusa: „Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, 
a kto wierzy w Niego, na pewno nie zoistanie zawiedziony” 1 P 2,4-9 
Jeżeli mam ten mocny fundament – Jezusa – to dlaczego nie chcę na Nim 
budować swojego życia? Jezus pragnie abyśmy zaufali i zawierzyli Mu bez 
granic, a wtedy nigdy się nie zachwiejemy, gdyż będziemy podążać i kroczyć 
właściwą drogą do najważniejszego celu życia – zbawienia: „Ja jestem 

drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 

jak tylko przeze Mnie.” J 14,1-12                                                         Ks. Proboszcz 

VI Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 
21 maja 2017 r. 

Chrystus bowiem również raz umarł za 
grzechy, sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych, aby was do Boga 
przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, 

ale powołany do życia Duchem. 
 1 P 3,15–18 

„Jeżeli Mnie miłujecie, 

będziecie zachowywać moje 

przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, 
ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany 

przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował  

i objawię mu siebie”. J 14,15–21 

Miłować Jezusa… 
Szukając szczerej odpowiedzi na to pytanie, trzeba nam najpierw zastanowić się 
nad tym Czym jest Miłość? Wbrew pozorom dziś to nie banalne pytanie, ale 
raczej przejaw troski o człowieka. Dzisiejszy świat stracił ją z piedestału wartości. 
Nie jest już ani najważniejsza, ani święta, niekoniecznie też stanowi cel i sens 
życia. Stała się jedynie karykaturą uczuć. Dziś dominuje postawa egoizmu, który 
jest zaprzeczeniem ewangelicznej miłości – tożsamej z poświeceniem się, ciężką 
pracą, złożeniem daru z siebie dla drugiego człowieka. Współczesny świat 
sugeruje, ale i pokazuje na konkretnych przykładach, że miarą wartości człowieka 
jest pieniądz, popularność i władza. Wielu chrześcijan za cenę posiadania 
zapomina o wartościach ewangelicznych. Celem życia staje się postawa MIEĆ 
(tylko dla siebie), a nie BYĆ (dla innych). Być może powtórzę banał: dziś można 
już wszystko kupić, a nawet drugiego człowieka. Wiele w tym, niestety, prawdy. 
Na co dzień obserwujemy takich, którzy dla zdobycia pieniędzy, potrafią  zrobić 
wszystko. Sprzedają siebie – poglądy, zasady, wartości i … własną duszę. Nastał 

http://www.paraklet.pl/component/content/article/1-latest-news/225-niedziela-2-maja-2010-r.html


 

St
ro

n
a2

1
 

wielki chaos, kryzys  wartości, w którym chrześcijanie często zapominają  
o przykazaniach i o miłości Jezusa. Dzisiejsze słowa są dla nas wezwaniem do 
wierności Jezusowi., która wyraża się przez spełnianie przykazań i zachowaniu 
ich w swoim życiu: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten 

Mnie miłuje”.  Nasze życie to nie tylko dar, ale i zadanie do zrealizowania. 
Jednym z najważniejszych jest wierność Jezusowi przez wypełnianie przykazania 
miłości. Dziś jednak wierność i miłość zaczynają przerastać współczesnych 
chrześcijan. Życie stawia wielkie wymagania, które przytłaczają tylko tych, którzy 
zapominają, czym jest prawdziwa miłość, poświęcenie, trud i dążenie do 
wolności ducha. Czy Ja jestem wstanie podnieść się z popiołów moich upadków  
i na nowo pokochać Jezusa, który zwyciężył śmierć, grzech i Szatana?  Jeżeli 
pokocham Zbawiciela, to na nowo odkryję czym jest prawdziwa miłość!  Każdy, 
kto wierzy w zmartwychwstanie  powinien szukać sensu życia w  Chrystusie, gdyż 
ON – SYN BOŻY – STAŁ SIĘ CZLOWIEKIEM. Ten akt poświęcenia okupiony 
męczeńska śmiercią jest najwyższym wymiarem miłości. Jak dziś realizować 
przykazanie miłości, do której wzywa nas Jezus ?  To proste. Codzienne małe akty 
poświecenia dla bliźniego, zainteresowanie drugim człowiekiem, życzliwość, 
współczucie, pomoc, zaangażowanie, dobre słowo, uśmiech, modlitwa. To tylko 
tyle i aż tyle, by poczuć, doświadczyć i zrozumieć, CZYM JESTMIŁOŚĆ  
i WIERNOŚĆ.                                                                                                    Ks. Proboszcz 

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 
     28 maja 2017 r. 

Bóg  wskrzesił Jezusa  
z martwych i posadził po swojej 

prawicy na wyżynach niebieskich, 
 ponad wszelką Zwierzchnością  

i Władzą, i Mocą, i Panowaniem,  
i ponad wszelkim innym imieniem 

wzywanym nie tylko w tym wieku, 
ale i w przyszłym.  I wszystko poddał 

pod Jego stopy, a Jego samego 
ustanowił nade wszystko Głową dla 

Kościoła,  który jest Jego Ciałem, 
Pełnią Tego, który napełnia wszystko 

wszelkimi sposobami.  
Ef 1, 17-23   

Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi  
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jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc  

i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (…) A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Mt 28,16-20  

Droga, Prawda i Życie.  
Misja Syna Bożego na ziemni dobiegła końca. Wniebowstąpienie  stało się 
uwieńczeniem dzieła odkupienia człowieka. Jezus Chrystus stając się 
człowiekiem, stał się taki, jak my. Dzięki temu mógł dokonać  tego, czego jeszcze 
nikt inny nie dokonał  -  zbawienia wszystkich przez śmierć krzyżówą  
i zmartwychwstanie.  Pozostawił po sobie Kościół - ogromną wspólnotę 
wyznawców, która pod opieką Ducha Świętego kontynuuje  Jego dzieło 
ewangelizacji  przez głoszenie Słowa Bożego i  sprawowanie sakramentów 
świętych. Przez wniebowstąpienie, Jezus, udowodnił nam iż to On i tylko On jest 
prawdziwą drogą do Królestwa Bożego, prawdą, która nas wyzwala od zła  
i grzechów i wreszcie życiem, które trwa i nigdy się nie skończy.   Jezus tego 
dokonał dla nas, byśmy i my dokonali tego samego dzieła. By tak się stało, 
człowiek musi podjąć chrześcijańskie wyzwanie – zaprzeć się siebie, wziąć swój 
krzyż i iść za Chrystusem, który stał się doskonałym i niezawodnym 
przewodnikiem w drodze do zbawienia.                                                   Ks. Proboszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 
w niedziele  
     o godz. 16.30, 
a w tygodniu  
     o godz. 17.30. 
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Intencje mszalne na miesiąc maj 2017 

01.05.2017 
Poniedziałek  

7.00 Dziękczynna z ok. rocznicy ślubu o Boże błog. 

18.00 † Ludwika Bies ( P ) 

02.05.2017 
Wtorek  

7.00 † Bronisław Pudełko 

18.00 † Józef Zaręba ( P ) 

03.05.2017 
Środa  

Uroczystość NMP Królowej Polski 
7.00 † Jadwiga Wszołek 

9.00 
W int. Strażaków i ich rodzin o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

11.00 
1. Za parafian 
2. † Dominik Handzlik 

17.00 † Emilia Krawczyk z mężem Stefanem  

04.05.2017 
Czwartek  

7.00 † Monika Zaręba  

18.00 
1. † Tadeusz Światłoń( P ) 
2. † Józef Główczak  

05.05.2017 
Piątek  

7.00 O dar zdrowia dla Piotra i Ewy 

18.00 
1. † Marian Chmiel 
2. O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla III Róży 
Kobiet Marii Kaleka oraz ich rodzin  

06.05.2017 
Sobota  

8.00 
1. W int. Apostolatu Maryjnego oraz ich rodzin 
2. Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla  
    Antoniego 

18.00 † Stanisława Babicka w 10 r. śm.  

07.05.2017 
Niedziela  

IV Niedziela Wielkanocna 

7.00 
W int. Adama z ok. 80 r. Urodzin o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej 

9.00 
1. † Wiesław Maruszczak w 23 r. śm. 
2. W int. Mateusza z ok. r. Urodzin o Boże błog.  

11.00 W int. Dzieci pierwszokomunijnych  

17.00 † Tadeusz Łabędzki ( P ) 

08.05.2017 
Poniedziałek  

7.00 † Rudolf i Stanisława Handzlik 

18.00 
1. † Stanisław i Aniela Jarnot  
2. † Stanisław Handzlik  

09.05.2017 
Wtorek  

7.00 † Wiktor Hałat  

18.00 † Władysław Gibas  

10.05.2017 
Środa  

7.00 † Genowefa Malarz ( P ) 

18.00 
1. † Michalina i Stefan Bogacz 
2. † Wanda Góra w 1 r. śm. 

11.05.2017 
Czwartek 

7.00 
1. † Bronisław Pudełko  
2. † Feliks Foryś 
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18.00 † Michalina Szłapa ( P ) 

12.05.2017 
Piątek 

7.00 † Genowefa Machander  

18.00 
1. † Ludwika Bies ( P ) 
2. † Wiktoria Hałat  ( P )  

13.05.2017 
Sobota 

7.00 † Michalina Szłapa ( P ) 

18.00 † Stanisław oraz Józef Trzcionka z rodzicami 

14.05.2017 
Niedziela 

 

V Niedziela Wielkanocna 

7.00 
1. † Gertruda Gwóźdź z mężem Hubertem 
2. † Katarzyna mleczko z mężem Franciszkiem i dziećmi 

9.00 Za zmarłych Strażaków 

11.00 
1. † Joanna Jurzak z ojcem Antonim 
2. † Stanisław i Maria Majda z córkami i zięciami 

17.00 † Stanisław Kusak z żoną Rozalią w r. śm.  

15.05.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Zdzisław Drożdż z rodzicami 

18.00 † Antoni Klima ( P ) 

16.05.2017 
Wtorek 

7.00 † Tadeusz Fabia  

18.00 
1. W int. Ojca Świętego i ojczyzny od IV Róży Kobiet 
    Jadwigi Chowaniec 
2. † Helena Niedziela z mężem  

17.05.2017 
Środa 

 

7.00 † Stefania i Stanisław Sztafiński z rodzicami 

18.00 
1. † Piotr Frydrych z babcią Zofią 
2. Dziękczynna za otrzymane łaski od IV Róży Kobiet 
Jadwigi Chowaniec  

18.05.2017 
Czwartek 

 

7.00 
1. † Ks. Gustaw Paranycz w 1 r. śm. od Koła Przyjaciół  
       Radio Maryja 
2. † Barbara Wanio ( P )  

18.00 † Tadeusz Światłoń ( P ) 

19.05.2017 
Piątek 

 

7.00 † Ks. Gustaw Paranycz w 1 r. śm. 

18.00 
1. † Michalina Szłapa ( P ) 
2. † Władysław Gibas ( P ) 

20.05.2017 
Sobota 

 

7.00 1. † Jerzy Matejko  
2. † Adrian Handy  ( P )  

18.00 † Genowefa i Antoni Bakalarscy  

 
 

21.05.2017 
Niedziela 

 
 
 

VI Niedziela Wielkanocna 

7.00 
1. W int. członków I Róży Mężów o Boże błog i opiekę 
    Matki Bożej  
2. Za zmarłe członkinie XI Róży Kobiet Heleny Handzlik  

9.00 
1. † Tadeusz Łabędzki   
2. O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla IX Róży 
     Kobiet i ich rodzin 
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21.05.2017 
Niedziela 

 

11.00 
1. † Franciszek Jędrzejko w 11 r. śm. 
2. † ks. Wiktor Fabia z rodzicami   

15.00 
Msza św. przy Kapliczce Matki Bożej w int mieszkańców 
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

17.00 
†† Tekla i Jan Szycowie z dziećmi Rozalią, Barbarą, 
Aleksandrą i Adamem 

22.05.2017 
Poniedziałek  

7.00 † Helena i Franciszek Tomszak z rodzicami  

18.00 † Aniela Handzlik   

23.05.2017 
Wtorek  

7.00 Za uczestników  pogrzebu + Bronisławy Żmuda  
18.00 †Danuta Byrska ( P ) 

24.05.2017 
Środa 

7.00 †Józefa i Włodzimierz Drożdż   

18.00 1. † Tadeusz Światłoń ( P ) 
2. † Renata Stawowczyk  

25.05.2017 
Czwartek 

7.00 1. † Henryk Kliś ( P ) 
2. † Józef Biłek ( P ) 

18.00 †† Za zmarłe członkinie XII Róży Kobiet 

26.05.2017 
Piątek 

7.00 † Władysław Sztafiński ( P ) 

18.00 1. † Kazimierz Wadoń z żoną Stefanią i córką Janiną  
2. W int. I Róży Rodziców i ich Dzieci 

27.05.2017 
Sobota 

7.00 1. † Bronisław Pudełko  
2. † Jan i Brygida Wójcik   + Tadeusz łabędzki 

28.05.2017 
Niedziela 

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego 
7.00 † Ludwik Kuczenski  

9.00 
1. † Helena Jędrzejko w 5 r. śm. 
2. † Stefania Tora w 15 r. śm. 

11.00 
1. W int. Karola z ok. 1 r. Urodzin o zdrowie, Boże błog.  
    i  opiekę Anioła Stróża 
2. † Marian Mleczko z rodzicami  

17.00 † Teresa Sosna w 1 r. śm. 

29.05.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Lucyna Dudzik ( P ) 

18.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie,  Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej dla VII Róży Kobiet   

30.05.2017 
Wtorek 

7.00 † Józef Surma ( P ) 

18.00 O zdrowie,  Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodzin z X 
Róży Kobiet   

31.05.2017 
Środa 

7.00 † Jan Kolber ( P ) 

18.00 
1. † Aniela Handzlik  
2. O zdrowie,  Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla IV Róży 
Kobiet  Jadwigi Chowaniec 
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Czas na wspomnienia 
Poświęcenie palm przed kaplicą i procesja na cześć Chrystusa wjeżdżającego do 
Jerozolimy – Niedziela palmowa – 9.04.2017 r. 
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Strażacy przy Bożym Grobie 
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Podziękowanie 
Serdecznie podziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli  

w  uroczystościach Triduum Paschalnego oraz w adoracji Pana 
Jezusa przy Ciemnicy i przy Bożym Grobie. Pragnę szczególnie 
podziękować Służbie Liturgicznej (Lektorom i Ministrantom) 
wraz z ks. Krzysztofem za przygotowanie liturgii tych dni. 
Dziękuję panu kościelnemu Mateuszowi, lektorom i  pani Anecie 
za przygotowanie dekoracji Ciemnicy i Bożego Grobu oraz 
paniom za wysprzątanie kościoła. Dziękuję Panu Piotrowi za 
ofiarowanie kwiatów do Ciemnicy i Bożego Grobu. Dziękuję 
także naszym Strażakom, na których zawsze możemy liczyć.    
                                                                                          Ks. Proboszcz  

Odpust ku czci Bożego miłosierdzia – 23.04.2017 r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumie odpustowej przewodniczył ks. Mikołaj Szczygieł 
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                                   Kazanie odpustowe wygłosił ks. Jacek Pędziwiatr 
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Procesja odpustowa  
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W środę, 3 maja 2017 r.  

o godzinie 9.00 z okazji 

obchodów „Dnia Strażaka”  

w naszym kościele 

parafialnym zostanie 

odprawiona uroczysta  

msza święta w intencji 

strażaków i ich rodzin  

o Boże błog. i opiekę  

Matki Bożej na dalsze lata. 
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W niedzielę, 7 maja 2017 r.,  

w naszej Parafii będziemy  

przeżywć uroczystość  

I Komunii świetej Dzieci klas III. 

Do I Spowiedzi i I Komunii  

świętej przystąpi 43 Dzieci. 
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Nowenna  
przed świętem Matki  

Bożej Fatimskiej 

Od czwartku, 4 maja 2017 r., 
rozpocznie się nowenna ku 

czci Matki Bożej Fatimskiej. 

Podczas nabożeństw 
majowych będziemy 

zawierzali nasze rodziny 
Matce Bożej Fatimskiej  

wypraszając potrzebne łaski. 
 

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 


