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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
 Czerwiec 2017              Najświętsze Serce Jezusa                              Nr 6/2017 

 

 

„Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy 

utrudzeni  
i obciążeni 

jesteście, a Ja was 
pokrzepię.  

Weźcie moje jarzmo 
na siebie i uczcie 

się ode Mnie,  
bo jestem cichy  

i pokorny sercem,  
a znajdziecie 

ukojenie dla dusz 
waszych.  

Albowiem jarzmo 
moje jest słodkie,  
a moje brzemię 

lekkie”  
                         Jezus 
 

                  Mt 11,28-30 
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Historia Kultu Najświętszego  

Serca Pana Jezusa 

      Tak jak maj w Kościele katolickim jest 
uważany za miesiąc maryjny, czerwiec 
uznaje się za specjalny miesiąc, w którym 
czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. 
Czerwiec dał genezę kultowi Serca Pana 
Jezusa z racji najważniejszego objawienia, 
dotyczącego tego kultu, jakie otrzymała  
10 dnia tego miesiąca 1675 r., Małgorzata 
Maria Alacoque, skromna zakonnica wizy - 
tka z klasztoru Paray-le-Monial.  
Objawienie to, należące do ostatniego  
z czterech wielkich objawień, jakie otrzy - 
mała mistyczka francuska, miało miejsce  
w piątek po oktawie Bożego Ciała. Ono 
samo nawoływało też do obwołania święta 
ku czci Serca Pana Jezusa właśnie  

w pierwszy piątek czerwca po oktawie Bożego Ciała, by w ten sposób 
poprzez przyjętą Komunię św. i pobożne praktyki wynagrodzić Bogu za 
grzechy świata. Jak wynika, więc z objawień, czerwiec wydaje się być 
miesiącem wybranym przez samego Boga. Wspomniane objawienia należą 
do gatunku objawień prywatnych, w odróżnieniu od publicznych. Te 
ostatnie zakończyły się z chwilą śmierci ostatniego apostoła, czyli świadka 
życia Jezusa Chrystusa (więc ok. 96 r., kiedy umarł Jan Apostoł), i jako takie 
należą do obiektywnego dziedzictwa wiary, na fundamencie którego Kościół 
buduje swoje dogmaty. Te pierwsze natomiast są prywatne, mają miejsce w 
każdym czasie i obowiązują tylko tych, którzy je otrzymali. Kościół po 
skrupulatnych Badaniach zatwierdza te objawienia i podaje je, jako formy 
krzewienia i pogłębienia wiary pozostawiając je decyzji każdego wierzącego. 
Objawienia Małgorzaty Marii Alacoque należą właśnie do takich objawień. 
Cały przekaz czterech wielkich objawień, jakie otrzymała (1673-1675), 
dotyczył roli Serca Jezusowego dla naszego zbawienia i formy jego czci.   
Właśnie z ran Jezusa, a właściwie z piątej rany przebitego włócznią boku, 
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skąd wypłynęła krew i woda wziął się kult Serca Pana Jezusa. Otóż już  
w tradycji średniowiecza w boku tym zauważono ukryte serce miłości Bożej, 
przebite dla naszego zbawienia. Współgrało ono wyraźnie z ogólnie znanym 
symbolem miłości wyrażonym przez serce, dlatego stało się czytelnym  
i jasnym znakiem Bożej miłości względem nas, potwierdzonym nie raz  
w Piśmie św.  Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ), pod wpływem 
objawień wspomnianej mistyczki, przybrał kilka form: celebrowanie 
uroczystości NSPJ przypadającego w piątek po oktawie Bożego Ciała; 
Godzina Święta, przynajmniej godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu 
w nocy z czwartku na piątek dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie 
Oliwnym; praktyka pierwszych, kolejnych dziewięciu piątków miesiąca, 
spowiedzi i Komunii św., jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju 
ludzkiego; litania do Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego NSPJ; pozostałe formy: koronka oraz pieśni do Serca Pana Jezusa, 
zwyczaj poświęcania Sercu Pana Jezusa rodzaju ludzkiego, państw, 
narodów, diecezji, parafii i jednostek; wizerunki serca Jezusowego, 
świątynie o tym imieniu, zakony i bractwa pod tą nazwą; czasopisma oraz 
publikacje poświęcone czci Serca PJ.                                              R. i K. Migdał  

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia 
skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej 
śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic: 
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.  
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.  
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.  
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.  
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.  
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.  
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.  
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony 
    i czczony.  
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.  
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym 
       Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.  
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość  
       moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki   
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przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie 
niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną 
ucieczką w godzinę śmierci. 

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO  
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

      O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących 
się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć 
chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu 
Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu 
odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad 
jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego 
Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie 
odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby 
do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj 
tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; 
przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna 
owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. 
Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od 
końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które 
stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen 
 

Krótkie medytacje 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 
               4 czerwca 2017 r. 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień 
Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 

razem na tym samym miejscu. Nagle dał się 
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom,  
w którym przebywali. Ukazały się im też 
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,  

i na każdym z nich spoczął jeden.  
 I wszyscy zostali napełnieni Duchem 

Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić. Dz 2, 1-4 

Wieczorem owego pierwszego 

dnia tygodnia, tam gdzie 
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przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed 

Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój 

wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 

«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».  

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».  J 20,19-23 

 Duch Święty – kim jest ?  

Dzisiejsza uroczystość przedstawia nam 
Trzecią Osobę Bożą. Zastanówmy się ! Co 
wiemy o Duchu Świętym, którego 
wspominamy czyniąc znak krzyża, modląc 
się wezwaniem: „ Chwała Ojcu…” czy 
wyznając wiarę podczas Mszy św.?   
Źródłem poznania Trzeciej Osoby Bożej 
jest nauczanie Jezusa. W czasie Ostatniej 
Wieczerzy Pan Jezus czterokrotnie 
zapowiedział przyjście Ducha Świętego  
a Jego słowa zanotował w ewangelii św. 
Jan, apostoł. Pan Jezus szczególnie 
podkreśla funkcję i z nią związaną misję, 
którą ma spełnić Duch Święty w Kościele  
i w życiu osobistym wszystkich 
wyznawców. W pierwszej zapowiedzi 
Duch Święty występuje jako opiekun i 
asystent, gdyż będzie obecny w naszym 
życiu na zawsze i będzie czuwał przy nas 
otaczając szczególna troską: „Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da 
wam, aby z wami był na zawsze - Ducha 
Prawdy, którego świat przyjąć nie może, 
ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy 
Go znacie, ponieważ u was przebywa  
i w was będzie.”  J 14,16-17 
W drugiej zapowiedzi Duch Święty jest nauczycielem ewangelii: „A Pocieszyciel, 
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy  
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i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” J 14,26  
 W trzeciej zapowiedzi Jezus przedstawia Ducha Świętego jako świadka, który 
uzdolni nas swą łaską do dawania świadectwa słowem i życiem, o tym, czego 
dokonał Zbawiciel: „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od 
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.  Ale wy 
też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. J 15,26-27 
W czwartej zapowiedzi Jezus przedstawia nam Ducha Świętego jako sędziego, 
który otworzy nasze sumienia na gorzką prawdę o złych czynach: „On zaś, gdy 
przyjdzie, przekona świat o grzechu(…) O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;” W tej 
samej zapowiedzi  Duch Święty  jest także  obrońcą, gdyż będzie nas wspierał w 
walce z potęgą zła  i adwokatem, gdyż będzie orędował za nami u Boga Ojca: 
„przekona świat (…) o sprawiedliwości  i o sądzie. (…) o sprawiedliwości zaś - bo 
idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata 
został osądzony.J 16, 7-11.  
Kontynuując nauczanie, Jezus przedstawia  Ducha Świętego  jako strażnika  
i przewodnika prawdy:  „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 
całej prawdy.  Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy”. W ostatnich słowach Pan Jezus  ukazuje Go jako proroka: „I oznajmi 
wam rzeczy przyszłe.”J 16,13-14. Nauczanie Jezusa prezentuje misję, którą Duch 
Święty ma wypełnić w dziejach Kościoła Chrystusowego aż do skończenia świata. 
Oznacza to, że Duch Święty będzie kontynuował dzieło zbawienia Jezusa, otoczy 
opieką i troską wszystkich wyznawców Jezusa, da poczucie bezpieczeństwa 
nawet w chwilach prześladowań, będzie umacniał wiarę wyznawców Jezusa, 
będzie wspierał w dążeniu do prawdy, będzie czuwał nad głoszeniem prawdy 
Ewangelii w sposób nieomylny, da mądrość i moc w głoszeniu nauczania Jezusa, 
uzdolni do wyznawania wiary słowem i czynem. Te i wiele innych czynności 
dokonuje  Duch Święty w życiu Kościoła. Potrzeba z naszej strony przyjąć 
Pocieszyciela i mieć otwarte serce na Jego działanie. Współpraca z Trzecią Osobą 
Bożą pomoże stać się dojrzałym w wierze i odpowiedzialnym za własne i innych 
zbawienie. By tak się stało w naszym życiu, z naszej strony powinniśmy stale 
otwierać serce dla Jezusa i przyjmować Go w sakramentach, wiernie trwać na 
modlitwie, rozważać Ewangelię Jezusa i wcielać ją w życie, korzystać z darów 
Ducha Świętego, być człowiekiem prawego sumienia i zawsze czynić dobro. Taka 
droga wiary umożliwi nam jak najlepsze zrealizowanie działania Ducha Świętego 
w codziennym życiu wydając owoce wiary, nadziei i miłości. Niech tak się stanie 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.                                            Ks. Proboszcz   
 
 

http://www.paraklet.pl/component/content/article/1-latest-news/243-niedziela-23-maja-2010-r-.html
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Niedziela Trójcy Przenajświętszej – 
                 11 czerwca 2017 r. 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna 
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy 

w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył  

w imię Jednorodzonego Syna Bożego.  
J 3,16-18 

Tajemniczy Bóg… 
Pełnia misterium Trójcy Świętej  jest ukryta 
przed malutkim umysłem człowieka, gdyż 
my nie jesteśmy  wstanie  ogarnąć czym jest  
tak wielka tajemnica życia Bożego.  Od 
czasów stworzenia człowieka aż po dziś, Bóg 
pozwala nam stopniowo odkryć  swoją 
tajemnicę, która przerasta wszelkie nasze 
oczekiwania.  Źródłem poznania jest Biblia, 

gdyż  w niej Jedyny i prawdziwy Bóg odsłania przed nami prawdę o  Osobach 
Boskich w trzech etapach dziejów zbawienia człowieka. 
I etap  –  Stary Testament – prezentuje  Osobę Boga Ojca, który objawiał się 
Narodowi Wybranemu na różne sposoby a szczególnie przez  dzieła natury, 
cudowne wydarzenia oraz przez patryjarchów, proroków i królów. 
II etap  – Ewangelia – nadeszła pełnia czasu  ( Ga 4,4 )  –  objawienie się Syna 
Bożego przez przyjście na świat. Syn Boży stał się człowiekiem (wcielenie),  by 
odkupić  człowieka przez cierpienie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 
III etap  – Pięćdziesiątnica  – w dniu Zesłania Ducha Świętego rozpoczęły się 
czasy Kościoła Chrystusowego, które zakończą się w dniu paruzji. Duch Święty 
kontynuuje dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa w każdym chrześcijaninie.   
Te etapy objawiają przed nami cząstkę wiedzy o Bogu, ale jest to  wystarczająco 
dużo, by całym sercem i umysłem uwierzyć. Jeżeli wiarę zgłębiać będziemy, to 
Bóg będzie odsłaniał przed nami coraz to nowsze tajemnice o sobie. Gdy tak się 
stanie w naszym życiu, to Bóg będzie nam jeszcze bardziej bliski i wraz ze św. 
Pawłem będziemy mogli: „Ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, 
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Wysokość i Głębokość,  i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką 
wiedzę, (…) zostając napełnieni całą Pełnią Bożą". Ef 3,17-18.          Ks. Proboszcz   

Uroczystość Bożego Ciała – 15 czerwca 2017 r. 
"Ja jestem chlebem żywym, który 

zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, 

który Ja dam, jest moje ciało za życie 
świata. (…) Kto spożywa moje Ciało  
i pije moją Krew, ma życie wieczne, 

a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym.  Ciało moje jest 

prawdziwym pokarmem, a Krew 
moja jest prawdziwym napojem".  

J 6,51-55 

Prawdziwy  pokarm… 
Chleb eucharystyczny jest wyjątkowy. Nie da się go kupić w sklepie, w piekarni 
czy na bazarze. Nie da się go wystać w kolejce za ladą. Ten chleb można dostać 
tylko w sakramencie Eucharystii jako dar Kościoła Chrystusowego. Trzeba jednak 
spełnić tylko jeden warunek –  mieć czyste serce – czyli być w stanie łaski 
uświęcającej i w ciągłym nawracaniu się ze złej drogi. Ten chleb jest wyjątkowy  
i niepowtarzalny, gdyż tym chlebem jest sam Jezus zmartwychwstały: "Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” J 6,51 
„To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 
przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” J 6,58  
Spożywając ten chleb nigdy 
pragnąc nie będziemy, bo nasza 
dusza będzie nasycona życiem  
i miłością Boga - Jezusa Chrystu- 
sa. Jednocząc się z Jezusem w 
Komunii św. przez przyjęcie 
Jego Ciała (chleba przeistoczo- 
nego) nieustannie będziemy 
czerpać z Niego życie i trwać 
nieprzerwanie w łasce nieśmier- 
telności.  Dzięki takiej łasce możemy być pewni, że bramy nieba otwierają przed 
nami  już na zawsze.     Ks. Proboszcz  
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11 Niedziela Okresu Zwykłego – 
          18 czerwca 2017 r. 

Jezus, widząc tłumy, litował się nad 
nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 

owce niemające pasterza. Wtedy rzekł 
do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. Proście 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo». Wtedy przywołał do 

siebie dwunastu swoich uczniów  
i udzielił im władzy nad duchami 

nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli 
wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – 

Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat 
jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 

Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie 

wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które 
poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. 

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, 
wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». Mt 9, 36 – 10, 8 

Z mocą Jezusa …. 
Jezus wie, że ma mało czasu, a pragnie dotrzeć ze swoim słowem do wszystkich 
rodaków, dlatego wybiera dwunastu apostołów i posyła ich z misją głoszenia 
Słowa Bożego i czynienia cudów. Jezus, powierzając zadanie do wypełnienia  
oczekuje od apostołów pełnego zaangażowania i poświęcenia się dziełu ewange- 
lizacji. Obdarza uczniów niezwykłą mocą czynienia znaków i cudów, aby  
w każdym, kto usłyszy słowa o Królestwie Bożym  dokonało się uzdrowienie  
i przemiana serca. Apostołowie doznali ogromnego zaszczytu, gdyż mogli czynić 
to co czynił sam Jezus.  Pamiętajmy o tym, że takie znaki jak uzdrawianie chorych, 
wskrzeszanie  umarłych, oczyszczanie trędowatych i wypędzanie złych duchów może 
dokonywać sam Bóg. Jednak Jezus dzieli się tą mocą ze zwykłymi ludźmi, ale tylko  
z tymi, których sam wybrał. Ta wyjątkowa moc Boga powierzona apostołom ma 
przynieść uzdrowienie, ulgę i zbawienie tym, którzy słuchając słów o Królestwie Bożym 
uwierzą w Jezusa i przyjmą Go jako swojego Zbawiciela i Syna Bożego. Czy ja już 

uwierzyłem w Jezusa i uznałem Go za swojego Zbawiciela?                     Ks. Proboszcz   
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12 Niedziela Okresu Zwykłego – 
                25 czerwca 2017 r. 
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie 

bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic 
zakrytego, co by nie miało być wyjawione, 
ani nic tajemnego, o czym by się nie miano 

dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, 
powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na 

ucho, rozgłaszajcie na dachach.  
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz 
duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, 

który duszę i ciało może za tracić w piekle. 
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?  

A przecież żaden z nich bez woli Ojca 
waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś 

nawet włosy na głowie wszystkie są 
policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście 

ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, 
który się przyzna do Mnie przed ludźmi, 

przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który 
jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim 

Ojcem, który jest w niebie”. Mt 10,26–33 

Odwaga … 
Czy jestem człowiekiem odważnym? Współczesny świat wywiera 
ogromny wpływ na postawę i zachowanie każdego z nas. Czyni to często przez 
media, które lansują fałszywy obraz odwagi. Bohaterowie filmów muszą 
odznaczać się nie tylko siłą fizyczną, wysportowaną figurą, świetnym 
wyszkoleniem w sztukach walki, ale także odwagą pełną przemocy i agresji. 
Częstym przesłaniem mediów jest hasło – cel uświęca środki. Bohaterowie 
stający w obronie słabszych i  pokrzywdzonych muszą wykazać się odwagą tylko 
przez demonstrację siły. Im więcej przemocy i kombinacji w walce, tym lepszy 
bohater. Ten szklany wizerunek bohaterów nie ma nic wspólnego z 
rzeczywistością i z naszym codziennym życiem, które stawia nas w rozmaitych 
sytuacjach wymagających podjęcia prawdziwej odwagi. Każdy może mieć własne 
spojrzenie na wartość, którą jest odwaga. Jednak doskonale wiemy, że trzeba 
odróżnić odwagę od głupoty, brawury i szaleństwa. Człowiek odważny  stanie  
w obronie słabszego, stanie po stronie niesłusznie oskarżonego, staje się jakby 
tarczą ochronną dla pokrzywdzonego. Człowiek odważny umie przyznać się do 
własnego błędu i ponieść konsekwencje. Staje po stronie prawdy. Umie podjąć 
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ryzyko upomnienia bliźniego i ma siłę, by  powiedzieć twarzą w twarz to, co 
uważa i  to, co myśli. Człowiek odważny umie przedstawić swoje zdanie i podjąć 
konkretne stanowisko, wierząc w słuszność danej sprawy – nie będzie zważał na 
to, co też inni o nim pomyślą. Zawsze będzie wierny swoim ideałom.  Człowiek 
odważny jest odpowiedzialny i wierny swoim zobowiązaniom. Podsumowując 
możemy śmiało powiedzieć, że odwaga zobowiązuje do miłości bliźniego, nawet 
wtedy, gdy zostaniemy przez niego opuszczeni i zranieni. Jezus wzywa nas do 
odwagi i świadectwa wiary przed ludźmi: „Do każdego więc, który się przyzna do 
Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie”. Mt 10,26–33  Nasz Zbawiciel pragnie  abyśmy odwagi uczyli 
się przez cale życie. Tylko ten, kto potrafi stopniowo podejmować coraz trud-
niejsze zadania, jest zdolny do poświęceń i ofiarności. Odwaga wymaga więc 
podejmowania autentycznie trudnych  i ryzykownych decyzji. Człowiek odważny 
nie musi dokonywać wielkich czynów, wystarczy poświęcenie, zaangażowanie  
w dobro, wierność zobowiązaniom i Ewangelii.  I tym odważnym, ewangelicznym 
człowiekiem może być każdy z nas.          Ks. Proboszcz   

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – 
                             29 czerwca 2017 r. 

 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał 
swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna 

Człowieczego?»  A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 

albo za jednego z proroków».  Jezus zapytał ich: «A wy 
za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: 
«Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu 

rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty 
jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam 
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na 

ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie  
rozwiązane w niebie». Mt 16,13-19 

Jezus tworzy Kościół… 

Z własnej inicjatywy Pan Jezus tworzy Kościół, powołując do tego zadania 
Szymona apostoła: „Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję Kościół mój, 
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a bramy piekielne go nie przemogą.”  Nadaje Szymonowi nowe imię, a z nim 
związaną misję. Oto Szymon staje się Piotrem czyli Skałą  Kościoła, na której 
będzie oparta wiara wszystkich wyznawców Jezusa, a przez przekazane Klucze 
Królestwa niebieskiego otrzymuje władzę od samego Zbawiciela. Piotr powołany 
zostaje  do głoszenia wiary, utwierdzania jej w sercach wyznawców i ustrzeżenia 
przed błędnymi naukami. Dzięki temu  wiara  chrześcijan  przetrwa wszystko: 
każdą epokę, najtrudniejsze próby i doświadczenia,  polityczne przewroty, 
krwawe rewolucje i wojny  oraz niewidzialną  potęgę  piekła.  Klucze to wezwanie 
do sprawowania najwyższej władzy Chrystusa,  która będzie wykonywana przez 
Piotra na ziemi, ale swoimi konsekwencjami będzie sięgać nieba, co oznacza, że  
Bóg  będzie akceptował podjęte decyzje. Władza, którą Jezus przekazuje Piotrowi 
i apostołom oraz ich następcom nie może dotyczyć spraw doczesnych, 
materialnych, militarnych i politycznych. Nie może także polegać na demonstracji 
przemocy i siły. Władza sprawowana w Kościele wobec wyznawców Jezusa 
będzie dotyczyć: nieomylnego głoszenia Ewangelii,  strzeżenia depozytu wiary 
oraz  sprawowania Liturgii świętej  i sakramentów.  Władza ta ma wymiar 
wyłącznie duchowy i swoją potęgą sięga  zbawienia człowieka lub jego 
potępienia. Tak sprawowana władza jest z woli samego Jezusa, który powierza 
Piotrowi: „…Klucze królestwa niebieskiego; - mówiąc - cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane  
w niebie.”  Pamiętajmy o Boskim pochodzeniu władzy papieskiej  starajmy się 
zawsze przyjmować całym sercem to, co Stolica Apostolska podaje nam do 
wierzenia. Czyńmy tak w pełni ufności do Zbawiciela, który powiedział do 
Apostołów: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi.”  
Niech nasze postępowanie cechuje pokorna uległość wobec następcy św. Piotra, 
którym jest teraz Franciszek.                                                                     Ks. Proboszcz  

 Intencje mszalne na miesiąc czerwiec 2017 

01.06.2017 
I Czwartek  

7.00 
1. † Jan Tycz synem Maciejem 
2. O dar zdrowia i Boże błog. dla Andrzeja 

18.00 
1. † Zdzisław Stania 
2. W int. Jasia z ok. 5 r. Urodzin o zdrowie, Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej 

02.06.2017 
I Piątek  

7.00 † Bronisława Żmuda 

18.00 
1. † Tadeusz Łabędzki  
2. † Emilia i Stanisław Jędrzejko 

03.06.2017 
I Sobota  

8.00 
1. † Aleksander Szuta ( P ) 
2. † Zbigniew Bezwiński  ( P ) 

18.00 † Leszek Nowy   
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04.06.2017 
Niedziela  

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 
7.00 † Izydor Kasperek z żoną 

9.00 
1. † Eustachy i Władysława Baścik 
2. † Feliks i Ludwika Jordanek  

11.00 
1. W int. ks. Jacka z ok. 10 r. święceń kapłańskich o Boże 
     błog. i opiekę Matki Bożej  
2. † Dominik Handzlik  

17.00 
W int. Gabrysia  z ok. 1 r. Urodzin o Boże błog. i opiekę  
Anioła Stróża  

05.06.2017 
Poniedziałek  

7.00 O zgodę w rodzinie i Boże błog. 

18.00 † Bronisław Pudełko ( P ) 

06.06.2017 
Wtorek  

7.00 
W int. Tomasza z ok. 24 r. Urodzin o dar wiary, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

18.00 † Aleksander Szuta  ( P ) 

07.06.2017 
Środa  

7.00 † Zbigniew Bezwiński  ( P ) 

18.00 
1. † Zdzisław Drożdż w 3 r. śm. 
2. O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla XIII  
    Róży Kobiet Marii Kozieł 

08.06.2017 
Czwartek 

7.00 
1. † Julia i Jan Byrski   
2. W int. ks. Jerzego Ryłko z ok. 25 r. święceń kapłańskich 
     o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

18.00 † Tadeusz Łabędzki  ( P ) 

09.06.2017 
Piątek 

7.00 † Kazimierz Musiał ( P ) 

18.00 
1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
dla Koła Przyjaciół Radio Maryja z ok. 20 rocznicy  
2. † Tadeusz Łabędzki  ( P ) 

10.06.2017 
Sobota 

7.00 
1. O zdrowie i Boże błog.  dla Wiesława z ok. 60 r. Ur. 
2. † Zbigniew Bezwiński  ( P ) 

18.00 † Antonina Wróblewska  

11.06.2017 
Niedziela 

 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej 
7.00 1. † Danuta Byrska ( P ) 

9.00 
1. † Antonina Czarnik  
2. † Antoni i  Franciszka Mikołajczyk 

11.00 
1. † Stanisław Baścik z synem Zygmuntem  
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej z ok. 2 r. Ur. i 29 r. Ur. 

17.00 † Józef Ormianin  

12.06.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Antoni Matejko  

18.00 
W int. II Róży Kobiet Beaty Polak o Boże błog., zdrowie  
i opiekę Matki  Bożej  
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13.06.2017 
Wtorek 

7.00 † Bronisław Fabia w 20 r. śm.  

18.00 
1. † Bronisław Pudełko ( P ) 
2. † Józef Ormianin ( P )  

14.06.2017 
Środa 

 

7.00 
W int. Grzegorza i Teresy z ok. 37 r. Ślubu o Boże błog i 
opiekę Matki Bożej  

18.00 
1. † Tadeusz Łabędzki  ( P ) 
2. † Michalina Szłapa ( P )  

15.06.2017 
Czwartek 

 

Uroczystość Bożego Ciała 
7.00 1. † Józef Piwiński z żoną Stanisławą 

9.00 
1. † Józef Sokół w 18 r. śm. 
2. † Antoni i Maria Witek  

11.00 
1. † Roman i Maria Jerzewscy z synem Januszem 
2. † Marianna Handzlik z mężem  

16.06.2017 
Piątek 

 

7.00 † Jan i Helena Majka z synem Władysławem 

18.00 
1. † Danuta Byrska ( P ) 
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
    dla VIII Róży Kobiet 

17.06.2017 
Sobota 

 

7.00 
1. † Aleksander Szuta ( P )  
2. † Tadeusz Fabia  

18.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej dla Marii i Włodzimierza  
    z ok. 45 r. Ślubu. 

18.06.2017 
Niedziela 

 
Odpust 

Parafialny  
ku czci 

Najdroższej 
Krwi Pana 
Naszego 
Jezusa 

Chrystusa 

XI Niedziela Zwykła 

7.00 
1. W int. Katarzyny i Rafała z ok. 22 r. Ślubu o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej 

9.00 
1. † Jarosław Janikowski w r. śm.   
2. † Barbara Wanio w 1 r. śm. 

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

17.00 
1. W int. Parafian 
2. † Bronisława Żmuda  
3. † Marcel Pudełek w 5 r. śm. 

19.06.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Halina Nastyń z ojcem   

18.00 † siostra Krystyna Baścik  w 1 r. śm.   

20.06.2017 
Wtorek 

7.00 † Bronisława Żmuda ( P ) 

18.00 
1. † za zmarłe Członkinie z VI Róży Marii Drożdż 
2. † za zmarłe Członkinie z IX Róży Kazimiery Góralczyk 

21.06.2017 
Środa 

7.00 † Kazimierz Musiał ( P ) 

18.00 
1. † Bronisław Pudełko ( P ) 
2. † za zmarłych z II Róży Mężów Włodzimierza Drożdża 
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22.06.2017 
Czwartek 

7.00 
1. † Salomea i Kazimierz Kubik  
2. † Zbigniew Bezwiński  ( P )             

18.00 † Tadeusz Łabędzki( P ) 

23.06.2017 
Piątek 

7.00 †† Józef i Agnieszka Drożdż z synem Zdzisławem 

18.00 
1. † Aleksander Szuta ( P )  
2. † Józef Ormianin ( P ) 

24.06.2017 
Sobota 

7.00 
1. † Bronisław Pudełko ( P ) 
2. † Anna Handzlik  ( P ) 

18.00 †† Władysław Wójcik w 20 r. śm. z żoną i dwoma synami 

25.06.2017 
Niedziela 

XII Niedziela Zwykła 

7.00 
1. † Józef Jurzak  
2. † Władysława i Augustyn Handzlik 

9.00 
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej dla Alicji i Marcina z ok. 20 r. Ślubu 
2. †† Monika i Marian mleczko z synem ks. Bolesławem 

11.00 
1. † Józef Jarnot w 5 r. śm. 
2. † Fryderyk Kostka z rodzicami  

17.00 † Stanisław Piekiełko z rodzicami i bratem 

26.06.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Genowefa Machander ( P ) 

18.00 † Aleksander Szuta ( P ) 

27.06.2017 
Wtorek 

7.00 † Wiktoria Hałat  ( P ) 

18.00 † Bronisława Żmuda ( P ) 

28.06.2017 
Środa 

7.00 † Zofia Słupecka ( P ) 

18.00 
1. † Tadeusz Łabędzki ( P ) 
2. † Józef Ormianin ( P ) 

29.06.2017 
Czwartek 

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 
7.00 † Bronisława Żmuda ( P ) 

9.00 
1. † Maria Moskal w 5 r. śm. ( P ) 
2. † Henryk Kliś ( P ) 

18.00 † Marian Handzlik z rodzicami ( P ) 

30.06.2017 
Piątek 

7.00 † Franciszek Żmuda w 18 r. śm. 

18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Haliny 

W okresie wakacji ( lipiec i sierpień ) msze święte będą odprawiane  
w tygodniu o następujących porach: 

Poniedziałki o godz. 18.00 
Wtorki o godz. 7.00 
Środy o godz. 18.00 

Czwartki o godz. 7.00 
Piątki o godz. 18.00 
Soboty o godz. 7.00 
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Kącik Poezji 

„Pożegnanie mamy” 
Mamo nasza droga, Mamo ukochana, 

Która swoim dzieciom tak byłaś oddana. 

Stoimy dziś wszyscy przy Twojej mogile 

Bo przeżyć nam było z Tobą piękne chwile. 

Zawsze nas darzyłaś swoją gościnnością, 

A do tych najmniejszych tryskałaś radością. 

Kochałaś nas wszystkich tak jak swego Pana, 

Z którym przez modlitwę byłaś powiązana. 

Różaniec był z Tobą z wieczora i z rana. 

Ty kochałaś ludzi i kochałaś kwiaty 

I dziś Twą miłością Twój grób jest bogaty. 

Tu w tym wspólnym grobie będzie Tobie miło, 

Bo Twe serce zawsze do Taty tęskniło. 

Dziś mocno wierzymy nasza Mamo droga, 

Że jesteś już w niebie, tam u Pana Boga, 

U nas pozostaniesz na zawsze w pamięci 

Bo byliśmy Twoją czułością dotknięci. 

Z bólem patrzyliśmy na Twoje cierpienie. 

Boże naszej Mamie daj wieczne zbawienie. 

Wszystkim Wam, którzyście na pogrzeb przybyli 

Serdecznie Bóg zapłać mówimy w tej chwili. 

Za przybycie do nas dzięki księże Jerzy, 

Żegnasz parafiankę z Podlesia Chodzieży. 

Mama kiedy jeszcze trochę siły miała 

To wszystkich umarłych też chętnie  żegnała. 

I za wszystkich zawsze mocno się modliła 

No bo taka była Bronisława Miła. 

 Niech w nas pozostanie na zawsze w pamięci 

Do miłości w życiu niech wszystkich zachęci. 
Kazimierz Żmuda – 9 kwietnia 2017 r. 
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„Dla Stanisławy  
w 90 rocznicę Urodzin” 

Droga Parafianko, rzadko to się zdarza, 

By w tak pięknym wieku być u stóp ołtarza. 

Tobie ten dar życia z nieba jest zadany 

Bo ten kościół przez Cię jest umiłowany. 

Wierna jesteś jemu, czcisz Kościoła, Boga, 

Choć ból Ci doskwiera, nie straszna Ci droga. 

Lubisz tu przychodzić, choć Cię bolą nogi, 

Z radością przekraczasz tej świątyni progi 

I wspierasz wspólnotę swymi modlitwami, 

Módlmy się byś była jeszcze długo z nami. 

Dziś takich wierzących bardzo nam potrzeba, 

Byśmy się uczyli jak dotrzeć do nieba. 

Matko przenajświętsza Ciebie też prosimy, 

Prowadź Stanisławę w dalsze urodziny. 

W Matczynej czułości, która w niej się kryje,  

niech tu na tej ziemi do 100 lat dożyje.  
Kazimierz Żmuda – 17 kwietnia 2017r.  

 
„Dokąd idziecie drodzy pielgrzymi?”  

„Dokąd idziecie drodzy pielgrzymi?  

Wy do Łagiewnik, do tej świątyni? 

Przez miłosierdzia chcecie przejść bramę  

I spojrzeć w serce Pana kochane, 

Z którego tryska promień miłości,  

dla nas żyjących łask obfitości. 

Bo kto zaufa Miłosiernemu,  

To również w życiu lżej będzie jemu. 

Kto chleb Chrystusa spożywać będzie,  

Ten w miłosierdziu kiedyś osiądzie. 

Patrzcie pielgrzymi!  
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W naszej świątyni Wam Miłosierny przystanek czyni. 

Spocznijcie trochę, skosztujcie strawy,  

Weźmijcie placka, herbaty, kawy. 

Nabierzcie siły do dalszej drogi,  

z wiarą przekroczcie Łagiewnik progi.” 
Kazimierz Żmuda – 29 kwietnia 2017 r.  

„Komputerowe Badanie” 
Przeszedłem badanie  

przez stopy mych kości, 

I doznałem szoku mojej żywotności. 

Wynik był okropny,  

Jak w tym roku marzec, 

Wyszło, że już jestem 85 – letni starzec. 

Lepszy miała wynik schorowana żona, 

Koniec życia mego już wnet się dokona. 

 Do końca ja będę Tobie Boże wierny, 

A Ty w mej końcówce bądź mi miłosierny 

Ja zawsze wierzyłem w Twoje Zmartwychwstanie 

Proszę, weź mą duszę, ciało niech zostanie. 
                                                        Kazimierz Żmuda – maj 2017 r. 
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Nabożeństwa   

czerwcowe         

codziennie  

o godz. 17.30,                                     

a w niedziele  

o godz. 16.30 
  

 

Nowenna do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa 

Panie Jezu Chryste, kiedy w czterdzieści dni po 

swoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kaza-

łeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczeki-

wać na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziewięć dni 

trwali na modlitwie, aby otrzymać dar ponad 

wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Aposto-

łami. Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich 

darów i błogosławieństwa, prosimy Cię: 

Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze 

umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski 

trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską  

i „Wszechmocą błagającą”. Panie, Ty powiedziałeś: „proście, a będzie wam 

dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim 

słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić ci 

nasze prośby...(chwila ciszy) Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miło-

sierdziu, które okazałeś nam przez swoją najdroższą Krew. Zawsze z cierpli-

wością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesz-

nikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagro-

dziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy. 

Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą 
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wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się 

stanie”. Wzbudź w nas ufność, ze Twoje plany względem nas są najlepsze, 

choć nie zawsze je rozumiemy. Dziękujemy Ci już teraz za to w wszystko, 

co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszystko, co nam dajesz 

albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litania do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, 

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, 

http://www.sanktuarium.cpps.pl/czestochowa/litania-do-krwi-chrystusa.html
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Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, 

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, 

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, 

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, 

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, 

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, 

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, 

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, 

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, 

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, 

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,  

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, 

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, 

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, 

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, 

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, 

Krwi Chrystusa, otucho umierających, 

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, 

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, 

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, 

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją. 

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna 

swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † 

daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej 

doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczę-

ściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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Odpust Parafialny ku czci Najdroższej 
Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa  

przypada  
w niedzielę,  

18 czerwca 2017 r. 

Słowo Boże wygłosi  

ks. Marek Studenski,  
 Wikariusz Generalny  

naszej Diecezji. 

Sumie odpustowej 
będzie przewodniczył  
ks. Kan. Józef Pilch,  

proboszcz  
par. św. Wojciecha  

w Bulowicach - dziekan 
dekanatu kęckiego. 

 
 

 

Z okazji Odpustu Parafialnego,  
w niedzielę, 18 czerwca 2017 r., 

będziemy obchodzić  

Uroczystości Jubileuszowe:  
40-lecia istnienia naszej Parafii  

i 10-lecia konsekracji Kościoła 
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Procesja Bożego Ciała  
będzie 15 czerwca 2017 

po Mszy św. o godz. 11.00. 
Tradycyjnie przejdziemy tymi samymi ulicami 

naszej Parafii. Serdecznie proszę naszych parafian 
 o przygotowanie ołtarzy, Dzieci do sypania kwiatów 

i Dzieci klas III w strojach komunijnych  

oraz Strażaków o przygotowanie ołtarza, niesienie 

baldachimu  oraz o zabezpieczanie drogi.  
 Ks. Proboszcz 

W piątek. 09.06.2017 r. 
 
 
 
 

 
 
 
Obchodzi jubileusz 20-lecia  

istnienia w naszej Parafii. Po mszy św. wieczornej 
spotkanie wszystkich Członków w salce kościelnej. 
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Krótki rys historyczny naszej Parafii 
Drodzy Parafianie.  
Zbliża się uroczysty dzień Jubileuszu 40-lecia istnienia naszej 
Parafii. Z tej to okazji, rozpocząłem rozmowy z najstarszymi 
osobami, które są świadkami początku jej powstawania  
i dalszego rozwoju. Przez następne tygodnie będę zbierał 
materiały i informacje dotyczące działalności  ks. Józefa 
Wanatowicza, ks. Gustawa Paranycza i ks. Jerzego Ryłki, aby 
stworzyć kronikę  naszej Parafii. Poszukuję zdjęcia i informacje 
dotyczące ważnych wydarzeń, dlatego zwracam się z prośbą  
o pomoc  w jej utworzeniu.                 Pozdrawiam ks. Proboszcz 

Czasy ks. Józefa Wanatowicza: 

 Rozpoczęcie duszpasterstwa na  terenie Podlesia w 1962 r., 
które skupione było przy małym kościołku (dzisiejsza kaplica 
przedpogrzebowa), 

 Udzielanie sakramentów świętych i prowadzenie katechi- 
zacji dzieci i młodzieży, 

 Zakup działki z domem, który zaadoptował na Plebanię, 
 Zakup działki pod budowę kościoła i wbudowanie kamienia 

węgielnego, 
 Budowa kościoła z ogromnym zaangażowaniem parafian, 
 Wybudowanie kościoła w stanie surowym i rozpoczęcie 

sprawowania mszy świętych, 
 Położono posadzkę w kościele, 
 W sierpniu 1977 r. ks. kard. Karol Wojtyła mianuje ks. Józefa 

proboszczem i powołuje do istnienia parafię w Kętach 
Podlesiu, 

 Do pomocy zostaje posłany wikary Ks. Marian Krzystek, 
a po nim, wikariuszem zostaje ks. Gustaw Paranycz, 
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Czasy ks. Gustawa Paranycza: 

 Zostaje administratorem Parafii na prośbę chorego ks. 
proboszcza Józefa Wanatowicza w 1983 r. 

 Wykonano prace tynkarskie wewnątrz kościoła,  
 Zamontowano ołtarz i dwie ambony oraz tabernakulum, 
 Zamontowano nagłośnienie, 
 Wykończono wnętrze świątyni,  
 Położono boazerię na pokryciu dachowym, 
 Położono posadzkę oraz wykonano elewację zewnętrzną, 
 Wykonano chodnik wokół kościoła,  
 Wykonano ogrodzenie wokół kościoła, 
 W 1985r. poświęcono świątynię, 
 W 1989r. przybył parafii Ks. Ryszard Franiszyn jako nowy 

wikary. Po dwóch miesiącach umarł na zawał serca. 
 W 1990 roku przybył do parafii ks. Marek Bandura, nowy 

wikariusz. 
 Wykonano betonowy chodnik procesyjny,  
 Pokryto boazerią szczyty zewnętrzne świątyni,  
 Powstała Kaplica Matki Bożej Fatimskiej, 
 Zamontowano główny żyrandol, 
 Zamontowano witraże, 
 Odnowiono Prezbiterium wraz z posadzką, 
 Zamontowano organy z USA, 
 W 1997 r. do Parafii przybył ks. Andrzej Ślęczka, którego po 

dwóch latach wymienia ks. Jerzy Ryłko, 
 Zabudowano Ołtarz Soborowy oraz Ołtarz Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i Ołtarz Krzyża Świętego, 
 Zamontowano trzy podświetlane witraże,  
 Wymieniono posadzkę prezbiterium, 
 Odnowiono Tabernakulum,  
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 Pomiędzy Ołtarzem Głównym a Ołtarzem Krzyża Świętego 
umieszczono obraz Świętej Faustyny Kowalskiej wraz  
z relikwiami,  

 Zainstalowano ogrzewanie gazowe kościoła (piec gazowy 
z USA), 

 Ks. Biskup T.  Rakoczy konsekruje kościół, 30.06.2007 r. 
 W 2008 r. ks. Gustaw odchodzi na emeryturę i staje się 

rezydentem w Parafii. 
 Nowym proboszczem zostaje jego wikariusz ks. Jerzy Ryłko. 

Czasy ks. Jerzego Ryłki: 

 Wykonano drenowanie kościoła i plebanii, 
 Wyremontowano plebanię i zainstalowano nowe 

ogrzewanie, 
 Wykonano chodnik granitowy wokół kościoła i przy plebanii, 
 Wykonano parking wokół kościoła, 
 Wyścielono ławki i krzesła w kościele, 
 Zamontowano nagłośnienie kościoła i ekranu 

elektronicznego, 
 Wymalowano wnętrze kościoła, 
 Oddano do użytku kościół, 
 Ocieplono poddasze kościoła, 
 Zakupiono dzwony do kościoła i wybudowano dzwonnice, 
 Wyremontowano salki pod kościołem, 
 Dokonano renowacji kaplicy i utworzono w niej chłodnię dla 

zmarłych, 
 Wykonano chodnik granitowy do kaplicy, 
 Zakupiono granit na ogrodzenie kościoła, 
 Wykonano nowe schody i obłożono je granitem, 
 Wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe (pokryto całą 

boazerię środkami ognioodpornymi), 
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 Wykonano nowe ogrodzenie wokół plebanii,  
 Sprowadzono relikwie świętych, 
 Zakupiono i wstawiono do kościoła popiersie Ojca Świętego,  
 Dokonano renowacji obrazu Jezusa Miłosiernego i Matki 

Boskiej Częstochowskiej, 
 Zakupiono windę do kościoła dla osób niepełnosprawnych. 

 

„Srebrny Jubileusz  
ks. Jerzego” 

Drogi księże Proboszczu! 

Wierni ukochani! 

Pełniący ofiarę, szanowni kapłani! 

Jesteśmy tu dzisiaj u księdza Jerzego, 

Zawsze Kościołowi sercem oddanego 

Dziś masz jubileusz nasz drogi kapłanie, 

Lecz najpierw dostałeś z nieba powołanie. 

Kiedyś być musiało, z jakiegoś powodu. 

Dojrzewać zechciało wśród Twojego rodu. 

Wpadło serce Twoje na podatną glebę. 

Widać, że Duch Święty taką miał potrzebę, 

Byś został kapłanem już ćwierć wieku temu. 

Pan powołał Ciebie, Tyś zaufał Jemu. 

Kiedy ministrantem w swojej Rajczy byłeś, 

Tam na kardynała w zakrystii trafiłeś. 

Spojrzała na Ciebie ta osoba miła, 

Dzisiaj wielki święty, wówczas sam Wojtyła. 

Powiedział do Ciebie, te prorocze słowa: 

Ty księdzem zostaniesz, jego była mowa. 

Wcześniej to rodzice Cię kierunkowali, 

W małego Jureczka już wiarę wpajali. 

Do kościoła miałeś przecież bardzo blisko, 
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Tam się rozpalało kapłaństwa ognisko. 

Przyszedł czas Twych świeceń,  

Twego przeznaczenia 

W swej służbie masz zawsze wiele do zrobienia. 

Kiedy na Podlesiu proboszczem zostałeś, 

Tam wiele remontów i prac wykonałeś. 

Tam Tobie pomagał Jezus Miłosierny, 

Jemu zaufałeś i Jemu byłeś wierny. 

Teraz Matka Pana, Wiernych Wspomożenia, 

Niech spełniać pomoże Twoje zamierzenia. 

U Niej więc zasięgaj w swych modlitwach rad, 

Dożyj Złotych Godów, niech Cię cieszy świat. 
Kazimierz Żmuda – 25 maja 2017r. 

  

Jubileusz ks. Jerzego 28 maja 2017 r. – Czechowice - Dziedzice 

 

„Leśne Dziadki” – to super ekipa! 
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„Leśne Dziadki” – to super ekipa! 
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A oto  „Leśne Gwiazdy” – także super ekipa 
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Czas na wspomnienia 
W oczekiwaniu na pielgrzymów 29 i 30 kwietnia 2017 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To jest poświęcenie!  Pan Kaziu na kolanach… 
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Będzie coś z tej grochówki, czy nie? 

Tak p. Mietku jeszcze puste te gary … ale już niedługo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tak p. Kaziu to największa chochla świata 
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Oj chyba  fajna będzie zupa po takim mieszaniu…. 
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„Leśne Dziadki” rozbijają obóz, jak dawniej Naród Wybrany na pustyni… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Są nie tylko „Leśne Dziadki” , lecz także „Leśne Gwiazdy”….. 
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Przybyli Pielgrzymi,  30 kwietnia 2017 r. Pan Staszek i Pan Władek w akcji… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powitaliśmy 1836 pielgrzymów ( tak podają organizatorzy ), ale ilu ich było faktycznie?  

Dużo więcej............................ 
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Oto dekret  J.E. Kardynała Karola Wojtyły ustanawiający Parafię p.w. 

Najdroższej krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w ketach Podlesiu  

a ks. Józefa Wanatowicza Proboszczem w tejże Parafii. 
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Wycieczka dla Ministrantów  

i Scholii Dzieci Bożych 
 

Drodzy Rodzice Ministrantów  
i Scholii Dzieci Bożych ! 

W nagrodę za całoroczny trud posługi  
w naszej Parafii, Wasze pociechy 

wyjadą na ciekawą wycieczkę. 
Planowany wyjazd w sobotę, 

24  czerwca 2017 r. o godz. 8.30 
z parkingu przy kościele. Autokarem 
wyjedziemy na Przegibek, a  stamtąd 
przejdziemy na Magurkę Wilkowicką. 

Gdy wyjdziemy, zatrzymamy się przy kapliczce Matki Bożej na 
modlitwę. Późnej przejdziemy do schroniska na czas zabaw  

i pieczenia kiełbasek. Przewidywany powrót  
do Kęt Podlesia ok. 15.00 
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Nowenna do Najdroższej Krwi Pana  

Jezusa Chrystusa 
przed uroczystością 

odpustową  
 

Od piątku, 9 czerwca 
2017 r., rozpocznie się 

nowenna ku czci 
Najdroższej Krwi Pana 

Jezusa Chrystusa. 

Podczas nabożeństw 
czerwcowych będziemy zawierzali Panu Bogu wszystkich 
grzeszników, zagubionych, poszukujących sensu wiary, 

chorych, cierpiących, nasze rodziny – małżeństwa, dzieci  

i młodzież – czyli całą naszą Parafię, wypraszając przez 
Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa 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 


