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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
Wrzesień 2017                     Czas Maryi                                        Nr 9/2017 
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Gietrzwałd leży w połowie drogi między Ostródą i Olsztynem, na 
skraju południowej Warmii, otoczony niewielkimi wzgórkami nad rzeką 
Giłwą, prawym dopływem Pasłęki. Akt lokacyjny osadzie wydała 19 
maja 1352 roku Warmińska Kapituła Katedralna. Na początku na górce, 
łagodnie spadającej ku rzece, postawiono drewnianą kaplicę. 
Prawdopodobnie w tym samym czasie powstała parafia. Pierwszym 
znanym proboszczem był Jan Sternchen (1405-1409). W czasie wojny 
polsko-krzyżackiej 1410-1414 wieś i kaplica zostały zniszczone. W XV 
wieku postawiono jednonawowy kościół gotycki na podmurówce  
z kamienia. Konsekrował go 31 marca 1500 roku pod wezwaniem 
Narodzenia Najświętszej Panny Marii biskup Jan Wilde, sufragan 
warmiński. Kościół był wiele razy przebudowywany. Pierwszy raz 
kapitalnego remontu i dostosowania kościoła do stylu renesansowego 
dokonano pod koniec XVI wieku. Potem, w okresie baroku, świątynię 
wyposażono w nowe ołtarze. 11 czerwca 1790 roku biskup Ignacy 
Krasicki nadał świątyni dwa nowe tytuły: świętego Jana Ewangelisty  
i świętych Apostołów Piotra i Pawła. W XIX wieku ks. proboszcz Józef 
Jordan (1863-1869) doprowadził do rozbudowy kościoła, wzmocnił 
fundamenty i ściany. Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom 
Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. 
Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska  
i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych 
polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co  
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podkreślił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mówią  
w Polsce". Matka Boża, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? 
Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie 
Poczęta." Na pytanie czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: 
"Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec !" Obecny kształt 
przybrała świątynia bezpośrednio po objawieniach, kiedy proboszczem 
był ks. Augustyn Weichsel (1869-1909). W latach 1878-1884, pod 
kierunkiem architekta Arnolda Güldenpfenniga, powiększono kościół 
tak, by nie naruszając części gotyckiej związać ją z nową, neogotycką 
 i stworzyć harmonijną całość. Dobudowano nawę poprzeczną  
z emporami oraz prezbiterium z kryptą, nadając kościołowi kształt 
krzyża rzymskiego. Rozebrano górną, drewnianą część wieży 
 i wzniesiono murowaną z cegły ze zwieńczeniem neogotyckim. Dach 
kościoła pokryto dachówką, a wieżę blachą. 13 sierpnia 1945 roku 
opiekę nad sanktuarium gietrzwałdzkim powierzono Zakonowi 
Kanoników Regularnych Laterańskich. W latach 1966-1968 rozebrano 
dawne, zniszczone ogrodzenie i zbudowano nowy kamienny mur 
 z kutymi w metalu przęsłami, granitowe schody i kamienno-
cementowe obejście wokół kościoła. Przed uroczystościami 100-lecia 
objawień Matki Bożej dokonano renowacji architektury i wnętrza 
kościoła, założono nową posadzkę marmurową i odnowiono 
polichromię. Przy prowadzącej do źródełka grabowej alejce postawiono 
piętnaście nowych kapliczek różańcowych, które wykonał rzeźbiarz 
Julian Kasprzycki z Myślenic według projektu architekta Sylwestra 
Kwiatkowskiego z Białegostoku. 
10 września 1967 r. prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński dokonał 
koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 2 czerwca 1970 r. papież 
Paweł VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł bazyliki mniejszej. We 
wrześniu 1977 roku biskup warmiński, na terenie którego diecezji 
znajduje się sanktuarium w Gietrzwałdzie, na mocy dekretu Prymasa 
Polski i za zgodą Stolicy Apostolskiej zatwierdził autentyczność objawień 
gietrzwałdzkich jako wiarygodnych, nie sprzeciwiających się wierze i 
moralności chrześcijańskiej. To jedyne jak dotąd objawienia Matki Bożej 
na terenie Polski, uznane oficjalnie przez Kościół za zgodne z nauką 
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katolicką. Uroczystość jubileuszowa 100-lecia objawień w 1977 roku 
ukazała potrzebę stworzenia w Gietrzwałdzie domu pielgrzyma. Do 
realizacji tego przedsięwzięcia przystąpił ówczesny przeor domu 
zakonnego w Gietrzwałdzie ks. Franciszek Martuszewski CRL.  
W trudnych czasach, przy napotykanych przeszkodach w uzyskaniu 
pozwolenia na budowę i zakupieniu materiałów budowlanych, ciężkiej 
sytuacji finansowej sanktuarium, budowa trwała przeszło 10 lat.  
W 1989 roku pierwsi pielgrzymi skorzystali z usług nowego domu 
pielgrzyma. 14 października 2003 roku powstała Fundacja Przyjaciół 
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Jej celem jest prowadzenie 
dzieła o charakterze religijnym, kulturalno-społecznym i charytatywno-
opiekuńczym, wspierającego Sanktuarium. W lutym 2010 roku Fundacja 
otworzyła w Gietrzwałdzie Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy z 50 
miejscami noclegowymi i salą konferencyjną. 2 lutego 2005 roku w 
bazylice gietrzwałdzkiej, Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz, metropolita 
warmiński, otworzył proces beatyfikacyjny wizjonerki siostry Stanisławy 
Barbary Samulowskiej (1865-1950) ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo. 27 czerwca 2007 roku Ks. Arcybiskup Wojciech 
Ziemba poświęcił gietrzwałdzką Drogę Krzyżową, której kaplice 
postawione na błoniach gietrzwałdzkich, zaprojektował Marcin Dutko z 
Warszawy, a rzeźby wykonał Jan Stępkowski ze Strzegowa. 
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Krótkie medytacje 
 

XXII Niedziela Zwykła – 03 września 2017 r. 
„Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, 

że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć 
od starszych i arcykapłanów oraz uczonych  

w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok  

i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg 
broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On 

odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, 
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po 

Bożemu, lecz po ludzku”. Wtedy Jezus rzekł do 
swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, 

niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż 

bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę 
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie 

w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu  
według jego postępowania”. Mt 16,21-27 

Czy rozumiem Jezusa? 
Normalną rzeczą jest, że chcemy w życiu planować, przewidywać. Mając 

firmę, chcemy ją rozwijać i bronić przed konkurencją czy upadkiem. Mając 
rodzinę, jesteśmy gotowi  bronić jej dobrego imienia i każdego z jej grona. 
Kierując się pewnym systemem wartości, chcemy stanąć w jego obronie, gdy 
ktoś kwestionuje go czy wprost atakuje. Wydaje się więc, że kwestia obrony 
Jezusa przez Piotra nie powinna budzić nawet najmniejszych kontrowersji.  
W końcu jest to obrona samego Boga. A jednak w żadnym innym miejscu Jezus 
nie używa w odniesieniu do Piotra tak mocnych słów. Można powiedzieć, że 
Jezus jest bardziej wyrozumiały, gdy Piotr wątpi, idąc po wodzie czy dopuszczając 
się zdrady Mistrza. Tak jakby chciał pokazać, choć to zabrzmi paradoksalnie, że 
słabość jest twoją siłą. Siłą, która sprawia, że szukasz i znajdujesz Jezusa, a nie 
tylko swoje wyobrażenia o Nim. Jezus nie krytykuje Piotra za stanięcie w Jego 
obronie. Krytykuje go za myślenie niezgodne z logiką Boga. W tej logice 
kluczowym elementem jest wierność misji, którą Bóg zlecił Synowi. Tą misją jest 
miłość aż do śmierci. Ważne jest, byś miał plan. Ważne jest to, żebyś umiał 
bronić swoich przekonań, istotnych dla ciebie wartości. Dziś ważne jest także to, 
byś zobaczył, czy obrona tego wszystkiego idzie w parze z miłością i wiernością 
twojej misji. Warto przy tej okazji zadać sobie w ogóle pytanie: czy mam misję? 
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Co jest moją misją? Wokół jakich wartości kręci się moje życie? Czy w tym 
wszystkim naśladuję Boga, czy idę swoją, światową drogą?                          Oremus 

XXIII Niedziela Zwykła 10 września 2017 r. 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba  

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy 
brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź  

i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię 
usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś 

nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego 
albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo 

trzech świadków oparła się cała sprawa. 
Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi.  

A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci 
będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, cokolwiek 

zwiążecie na ziemi, będzie związane  
w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, 

powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko 
otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię 

moje, tam jestem pośród nich”. Mt (18,15-20). 
 

Czy potrafię upomnieć bliźniego? 
Istotą Dobrej Nowiny nie jest mój komfort, dobre samopoczucie czy 

dbałość o to, żebym nie poczuł się obrażony. Celem Dobrej Nowiny głoszonej 
przez Jezusa jest moje życie wieczne, które jest moim największym dobrem. 
Wydaje się, że w takim kontekście należy odczytać dzisiejszą Ewangelię, która 
zawiera wytyczne dla „upomnienia braterskiego”. Jego celem nie jest satysfakcja 
z tego, że to ja miałem rację. Nie jest nim także pokonanie wroga, bo drugi 
człowiek nigdy nie może być moim wrogiem. On zawsze jest moim bratem. Dużej 
odwagi wymaga zauważenie grzechu człowieka i niestracenie człowieka z oczu. 
Ogromną pomocą i wartością w takiej sytuacji jest wspólnota Kościoła.  
Z upomnieniem braterskim związany jest wysiłek. Jezus nie mówi: masz się 
gorszyć postępowaniem drugiego, masz się na niego obrazić i omijać go szerokim 
łukiem. Co więcej, nawet twoja pewność, że druga strona popełnia grzech, nie 
upoważnia cię do wydania osądu. Widać tu niezwykłą mądrość Jezusa i założonej 
przez Niego wspólnoty. On nie jest tym, który chce kontrolować każdy krok 
człowieka. Nie jest tym, który nie ufa człowiekowi. Zawsze daje wszystko, niczego 
nie zatrzymując dla siebie. Dobrze widać to w słowach Jezusa: „cokolwiek 
zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie”. Człowiek dla Boga nie jest 
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marionetką, aktorem, który odgrywa przygotowaną dla niego rolę. Dla Boga 
zawsze jesteś Jego synem. Nie jesteś już niewolnikiem, ale synem. On tak mówi, 
więc żyj dziś tą relacją.                                                                                       Oremus 

XXIV Niedziela Zwykła 17 września 2017 r. 
 „Piotr podszedł do Jezusa  

i zapytał: „Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój brat 

zawini względem mnie? Czy aż 
siedem razy?”. Jezus mu 

odrzekł: „Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, lecz aż 

siedemdziesiąt siedem razy. 
Dlatego podobne jest 

królestwo niebieskie do króla, 
który chciał się rozliczyć ze 

swymi sługami. Gdy zaczął się 
rozliczać, przyprowadzono mu 
jednego, który był mu winien 

dziesięć tysięcy talentów. 
Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym 
jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: 

«Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad owym sługą, 
uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, 

który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!». 
Jego współsługa padł przed nim i prosił go: «Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie». On 

jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu 
panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: «Sługo niegodziwy! 

Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był 
ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?». I uniósłszy się 

gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie 
uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. 

Mt (18,21-35).  

Czy jestem gotowy by wybaczyć? 
Nie ma chyba człowieka, dla którego byłoby ono czynnością prostą, 

banalną. Dużo o nim mówimy, a mało praktykujemy. Przebaczenie – 
rzeczywistość, o której tyle wiemy w teorii, a która zdecydowanie nas przerasta 
w praktyce. Ciekawym odkryciem może być fakt, że ilekroć Jezus mówi  
o przebaczeniu, skupia się na samym akcie, czynności, a nie na uczuciach, które 
temu towarzyszą. Nie inaczej jest w dzisiejszym słowie – nie próbuje rozkładać 
Piotra na czynniki pierwsze. Nie rozmawia z nim o trudnościach, które wiążą się  
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z przebaczeniem, czy o uczuciach, które towarzyszą Piotrowi. Koncentruje się na 
samym akcie przebaczenia. Mówi o przebaczeniu nie jako o heroicznej 
chrześcijańskiej cnocie, ale jako o koniecznym warunku wejścia do królestwa 
niebieskiego. Tak wyraźne słowa Jezusa mogą zrodzić strach. Wiemy jednak 
doskonale, że nie leży on w naturze ucznia idącego za Jezusem, a przebaczenie 
jest rzeczywistością, której można się nauczyć. Mówiąc językiem sportu – 
wytrenować, wyrobić w sobie. Taką możliwość sugeruje Jezus, mówiąc  
o potrzebie przebaczania 77 razy. Miejscem, które Bóg proponuje na siłownię dla 
ciebie, jest konfesjonał. Tutaj dziesiątki, setki razy mówi: Przebaczam. Tutaj 
możesz wciąż na nowo podnosić się z błędów. Może właśnie to miejsce jest ci 
dziś najbardziej potrzebne? Otwarte, czeka na ciebie, wejdź.                      Oremus 

XXV Niedziela Zwykła 24 września 2017 r. 
Jezus opowiedział swoim 

uczniom następującą 
przypowieść: „Królestwo 

niebieskie podobne jest do 
gospodarza, który wyszedł 

wczesnym rankiem, aby 
nająć robotników do swej 

winnicy. Umówił się  
z robotnikami o denara za 

dzień i posłał ich do winnicy. 
Gdy wyszedł około godziny 

trzeciej, zobaczył innych, 
stojących na rynku 

bezczynnie, i rzekł do nich: «Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam». 
Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy 

wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: «Czemu tu stoicie 
cały dzień bezczynnie?». Odpowiedzieli mu: «Bo nas nikt nie najął». Rzekł im: «Idźcie i wy 

do winnicy». A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: «Zwołaj 
robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych». Przyszli 

najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, 
że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 

gospodarzowi, mówiąc: «Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, 
którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę». Na to odrzekł jednemu z nich: «Przyjacielu, nie 

czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też 
i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?  

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?». Tak ostatni będą pierwszymi,  
a pierwsi ostatnimi”.  Mt (20,1-16a). 
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Wynagrodzenie oczami Boga… 
Rozważając opowieść o gospodarzu zatrudniającym robotników do pracy  

w swojej winnicy, można dostrzec brak ich wdzięczności. A tam, gdzie brakuje 
wdzięczności, szybko pojawia się roszczeniowość, pretensjonalność. W Piśmie 
Świętym można znaleźć szereg fragmentów, w których Bóg wyrzuca ludowi jego 
niewdzięczność i zapomnienie o Jego dobroci. Taka postawa Izraelitów spotyka 
się najpierw z ostrą krytyką, później z brakiem akceptacji ze strony Boga, by 
wreszcie stać się okazją do ukazania miłości aż do końca, gdy posyła On swojego 
Syna. Słuchając dzisiejszej Ewangelii, można, oczywiście, skupić się na odczuciach 
czy pretensjach robotników. Można skupić się na ich poczuciu niesprawiedli - 
wości. Można zatrzymać się na dziwnych zasadach, które ustala gospodarz. 
Ważne jest jednak, by wydobyć istotę przesłania, a jest nią dobroć gospodarza. 
Misją Jezusa jest pokazanie Ojca. Jezus przywraca światu i człowiekowi 
zranionemu przez grzech prawdziwy obraz Ojca – kochającego bezgranicznie, 
czekającego na człowieka i wychodzącego na spotkanie z nim. Ojca, który pragnie 
każdego człowieka w swojej winnicy. Boga, który jest dobry. Słuchając 
dzisiejszego słowa, warto zatrzymać się na pytaniu o obraz Boga, jaki w sobie 
pielęgnuję. Jaki on jest? Co na niego wpłynęło? Jakie sytuacje, osoby, słowa? 
Może moje nawrócenie dziś ma polegać na odnalezieniu właściwego obrazu 
Boga. Boga, który jest dobry, i wszystko, co robi, jest dobre. Boga, którego 
pragnieniem jest być ze mną.                                                                             Oremus 

 

 Intencje mszalne na miesiąc wrzesień 2017 

01.09.2017 
I Piątek  

7.00 † Danuta Byrska (P) 

18.00 
1. † Janusz Wawak (P)  
2. † Józef Zeman (P) 

02.09.2017 
I Sobota  

8.00 
1. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla XV Róży Kobiet 
2. W int. II Róży Rodziców i ich dzieci o Boże błog.  

18.00 † Kazimierz i Stefania Wadoń z córką Janiną   

03.09.2017 

I Niedziela  

XXII Niedziela Zwykła 
7.00 † Józef Ormianin (P) 

9.00 
1. † Stefan Adamus  
2. † Maria Honkisz w 3 r. śm. 

11.00 
1. † Bronisława Żmuda (P) 
2. † Halina Sordyl w 7 r. śm. z teściami  

17.00 † Józef Zeman (P) 

04.09.2017 
Poniedziałek  

7.00 † Stanisława Zoń  z siostrą Joanną 

18.00 † Bronisław Pudełko (P) 
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05.09.2017 
Wtorek  

7.00 
1. † Helena Kubik z domu Ficoń 
2. † Aniela Handzlik (P) 

18.00 † Jan Kaczmarz  (P) 

06.09.2017 
Środa  

7.00 † Bronisław i Bronisława Jurzak 

18.00 
1. † Urszula Kudłacik  w 8 r. śm. i Tomasz Węglarz 
2. O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej z ok. 3 r.  
    Ślubu Wioletty i Wojciecha 

07.09.2017 
I Czwartek 

7.00 
1. † Aniela Handzlik (P) 
2. † Józef Surma (P) 

18.00 
1. † Józef Ormianin (P) 
2. †† Bronisław Fabia, Rozalia Fabia i Stefania Adamus 

08.09.2017 
Piątek 

7.00 † Jarosław Janikowski ( P ) 

18.00 
1. W int. Mariusza z ok. 40 r. Urodzin, o zdrowie, Boże  
     błog. i opiekę Matki Bożej, 
2. † Józef Surma (P) 

09.09.2017 
Sobota 

7.00 
1. † Wiesława Jędrzejko (P) 
2. † Aniela Handzlik (P) 

18.00 
W int. Beaty i Roberta z ok. 18 r. Urodzin, o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej i dar rozeznania drogi życia 

10.09.2017 

II Niedziela 
 

XXIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Józef i Maria z córką 

9.00 
1. † Marian Zemanek w 11 r. śm.  
2. W int. Filipka z ok. Roczku o Boże błog., zdrowie i opiekę 
Anioła Stróża 

11.00 
1. † Dominik Handzlik  
2. † Józef Ormianin (P) 

17.00 † Jan Kaczmarz (P)  

11.09.2017 
Poniedziałek 

7.00 W pewnej int. o Boże błog. i opiekę Matki Bożej  

18.00 † Józef Ormianin (P) 

12.09.2017 
Wtorek 

7.00 
1. † Aniela Handzlik (P)  
2. † Jarosław Janikowski (P) 

18.00 † Ryszard Rolak (P) 

13.09.2017 
Środa 

Nabożeństwo 
Fatimskie 

7.00 † Bogumiła Sadlik (P)  

18.00 
1. W int. ks. Proboszcza o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
2. † Stanisław Wicherek w 9 r. śm. 

14.09.2017 
Czwartek 

7.00 
1. † Jarosław Janikowski ( P ) 
2. † Bogumiła Sadlik (P) 

18.00 
† Józef Ormianin (P) 
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15.09.2017 
Piątek 

7.00 † Czesława Nycz (P) 

18.00 
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej z ok. 50 r. Ślubu. 
2. † Konrad Pakuła w r. śm. 

16.09.2017 
Sobota 

 

7.00 
1. W int. Ojca świętego i Ojczyzny od VI Róży Kobiet   
2. † Aniela Handzlik (P) 

18.00 † Tadeusz Łabędzki  (P) 

17.09.2017 
III Niedziela 

 
 

XXIV Niedziela Zwykła 
7.00 † Mieczysław Borak w r. śm.  

9.00 
1. † Janusz Wawak (P) 
2. † Adam Foks 

11.00 
1. O zdrowie, o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Doroty z 
ok. Urodzin 
2. †† Emmanuel Jurowski oraz Marcin i Wiktoria Baścik 

17.00 † Józef Ormianin (P) 

18.09.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Aniela Handzlik (P) 

18.00 † Józef Zeman (P)   

19.09.2017 
Wtorek 

7.00 
1. † Barbara w 20 r. śm. 
2. † Bogumiła Sadlik (P) 

18.00 † Wiesława Jędrzejko (P) 

20.09.2017 
Środa 

7.00 † Jarosław Janikowski (P) 

18.00 
1. † Jan Kaczmarz (P) 
2. † Ryszard Rolak (P) 

21.09.2017 
Czwartek 

7.00 1. † Czesława Nycz (P) 
2. † Stanisław Szczęsny (P) 

18.00 † Józef Ormianin (P) 

22.09.2017 
Piątek 

7.00 † Bogumiła Sadlik (P) 

18.00 
1. † Jadwiga Surma z ok. 15 r. śm. 
2. † Jan Dyrduła (P) 

23.09.2017 
Sobota 

 

7.00 † Józef Ormianin (P) 

18.00 
Dziękczynna z ok. 60 r. Urodzin Janiny o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej  

24.09.2017 
IV Niedziela 

 
 

XXV Niedziela Zwykła 
7.00 † Maria Sowa z mężem Władysławem 

9.00 
1. † Antonina Czarnik (P)   
2. † Józef Ormianin (P)  

11.00 
1. O zdrowie i Boże błog. dla Jadwigi z ok. Urodzin 
2. W int. Marii I Szymona z ok. 6 r. Ślubu  o zdrowie i Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej dla ich Dzieci 

17.00 † Marian Gibas w 12 r. śm. 
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25.09.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Jarosław Janikowski ( P ) 

18.00 † Franciszek Skódrzyk z żoną i synem 

26.09.2017 
Wtorek 

7.00 1. † Bronisława Żmuda (P) 
2. † Bogumiła Sadlik (P) 

18.00 † Aniela i Bronisław Ogórek z synem Wiesławem 

27.09.2017 
Środa 

7.00 † Kazimierz Musiał ( P ) 

18.00 1. † Józef Ormianin (P) 
2. O zdrowie, Boże błog. i opiekę Anioła Stróża dla Igi  
z ok. Roczku 

28.09.2017 
Czwartek 

7.00 1. † Jarosław Janikowski ( P ) 
2. † Bogumiła Sadlik (P) 

18.00 W int. ks. Wacława Proboszcza z ok. imienin od Parafian 

29.09.2017 
Piątek 

7.00 † Czesława Nycz (P) 
18.00 1. †† Joanna i Jan Niedziela oraz Stanisław Gąsiorek  

2. † Franciszek Góralczyk z żoną i dziećmi 

30.09.2017 
Sobota 

 

7.00 
1. † Eugeniusz Dźwigoń ( P )  
2. † Czesława Nycz (P) 

18.00 † Jan Dyrduła (P) 
 

Intencje pogrzebowe, które w Zgromadzeniu Księży 
Sercanów odprawi ks.Zbigniew Kierpiec  

pochodzący z naszej Parafii:   
10 int. † Jan Kaczmarz;  10 int. † Józef Zeman;  

20 int. † Kazimierz Komędera; 10 int. † Ryszard Rolak 
i 10 int. † Czesław Kubik  ( razem 60 int. ) 
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Drogie Dzieci !     
Przed nami długa droga pełna zmagań, wyrzeczeń  

i trudów podejmowanych dla własnego rozwoju intelektualne - 
go, duchowego i fizycznego.  Życzę wszystkim i dużym  
i małym wiele sukcesów w nauce oraz w podejmowanych 
dziełach  w tym nowym roku szkolnym.    

                                                                     Pozdrawiam ks. Proboszcz 
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Krzyżówka dla Dzieci i młodzieży: 
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Na rozwiązanie czekam do 17 września: ketypodlesie@gmail.com   
Nagrody czekają. Pozdrawiam młodzież i dzieci ks. Proboszcz 
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Schola Dzieci Bożych  

naszej Parafii zaprasza !!! 
Wspólnota Dzieci Bożych istnieje już od wielu lat. Celem spotkań 

Scholii Dzieci Bożych jest 
zapoznanie dzieci i młodzieży  
z nauczaniem Jezusa i Jego 
przykazaniami oraz uwielbianie 
Boga śpiewem podczas liturgii 
Mszy świętych.  

Poprzez modlitwę, słowa, 
czyny i wzorową postawę 
pragniemy dawać świadectwo w 
swoim środowisku o naszym 
życiu z Jezusem.  

Zaczynamy w sobotę 9 września o godz. 9.30. 

Przyjdź i nie zwlekaj !!! 
  Zapraszamy: ks. Proboszcz i pan Michał Karpiński  
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Wspólnota Służby Liturgicznej 

Ministrantów  

Wspólnota Ministrantów zaprasza wszystkich 
chętnych Uczniów klas od III do VII Szkoły 

Podstawowej na spotkanie w sobotę  
09 września na  godz. 9.00 do salki.  

Zaprasza ks. Krzysztof i ks. Proboszcz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I Ty możesz 

zostać 

 Ministrantem 

naszej Parafii ! 
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Rejs Statkiem dla Ministrantów  

i Scholii Dzieci Bożych 
 

Drodzy Rodzice Ministrantów  
i Scholii Dzieci Bożych ! 

Z okazji nowego roku  pracy 
duszpasterskiej w naszej parafii, 

pragniemy uwielbiać Boga za piękno dzieł 
natury, dlatego wyruszymy w rejs statkiem 

po  Jeziorze Żywieckim.  
Wypłyniemy statkiem z przystani 

u’SIUDEGO o godz. 10.00. Planowany wyjazd w sobotę,  
16 września  2017 r. o godzinie 9.00 z parkingu przy kościele. 
Przewidywany powrót do 

Kęt Podlesia ok. 13.00 
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Krzyżówka dla dorosłych 9/2017 r. 

Hasło z Krzyżówki nr /2017 proszę nadsyłać do 17.09.17, 

na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę 
przynieść do zakrystii. Zostaną 

wylosowane 2 nagrody pt.: 
„Wydarzyło się w Fatimie”.   
Pozdrawiam  wytrwałych i 
cierpliwych. ks. Proboszcz 
 

POZIOMO: 1. Dnia 5 czerwca 2016 r , o. 
Papczyńskiego……………; 7. Np. marianów lub 
eucharystek; 10. Polarna lub poranna; 11. 
Rozdziela kraje albo powieść Nałkowskiej; 12. 
Synowa Noemi; 14. Zawieść nie może; 15. 
Doświadcza się je w ogniu; 17. Przeciwnik, 
nieprzyjaciel; 18. Pustelnia; 20. Miasto, na 
odsiecz któremu ruszył król Jan III Sobieski; 
22. Drobna moneta w czasach Jezusa; 25. 
Skrót oznaczający prezbitera; 27. Nieodzowny 
w bajce; 28. Poprzedniczka chemii; 30. Określenie przesiedleńców zza Buga; 33. 
Ścięta i ususzona trawa; 34. Gaz albo miasto, w którym znalazł się Filip po 
nawróceniu dworzanina egipskiego (Dz 8,40); 35. Kościół na Wawelu; 38. Na 
pustyni; 41. Skrót Księgi Ozeasza; 42. Skrót Księgi Micheasza;  43. Nadaje smak; 
44. Pierwszy hymn Polski; 46. Ostateczny; 48. Zdobyte przy pomocy trąb; 49. 
Strój ministranta. 
PIONOWO: 1. … na Górze albo homilia; 2. … wybrany; 3. Piastunka; 4. Mały 
lasek; 5. Jeden z synów Noego; 6. Boży posłaniec; 7. „Ja jestem … i życiem” 
 (J 11,25); 8. Duchowieństwo; 9. Prąd rzeki lub literatury; 13. Odczuwana po 
spowiedzi; 15. Nazwisko księdza, kapelana Szarych Szeregów, współzałożyciela 
KORu; 16. …-Ot, pseudonim literacki Artura Oppmana; 19. Nasz kontynent; 21. 
Scena rozrywkowa; 23. Moc w … się doskonali; 24. Jezus nałożył na oczy 
niewidomego; 25. Przydomek króla Bolesława, zabójcy biskupa Stanisława; 27. 
Puszcza …, kolebka marianów; 29. … pazur; 31. Kontynent albo syn Tuhaj-beja; 
32. Skrót Księgi Rut; 36. Kolejowy albo siglum trzeciego zakonu franciszkanów; 
37. Starożytny autor bajek; 38. Do namaszczeń; 39. Protestancka wspólnota; 40. 
Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego; 45. Król Judy, tępił bałwochwalstwo 
(2 Krn 14); 47. Skrót Dziejów Apostolskich. 
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Wrzesień 2017  
Niedziela – 03 .09.2017 – 02 Róża Beaty Polak 
Niedziela – 10 .09.2017 – 03 Róża Marii Kaleka 
Niedziela – 17 .09.2017 – 04 Róża Jadwigi Chowaniec 
Niedziela – 24 .09.2017 – 05 Róża Czesławy Duźniak 
 

Październik 2017 
Niedziela – 01.10.2017 – 06 Róża Marii Drożdż 
Niedziela – 08.10.2017 – 07 Róża Czesławy Kierpiec 
Niedziela – 15.10.2017 – 08 Róża Marii Baścik 
Niedziela – 22.10.2017 – 09 Róża Kazimiery Góralczyk 
Niedziela – 29.10.2017 – 10 Róża Anny Wawak 
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Czas na wspomnienia  

W sobotę 26 sierpnia przeżywaliśmy Jubileusz 40-lecia 
powołania naszej Parafii do istnienia. O godz. 15.00 i 17.00 
dziękowaliśmy Bogu za ks. Proboszczów,  fundatorów, 
inżynierów, majstrów i budowniczych naszego koscioła 
parafialnego oraz małego kościółka – dzisiejza kaplica 
przedpogrzebowa. Przeżyjmy to jeszcze raz:   
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Plan duszpasterski na nowy rok szkolny 

2017/2018 

1. Plan nabożeństw w I tygodniu miesiąca oraz  
     w II, III i IV piątek miesiąca: 
 

 
Dzień 

 

Godzina Nabożeństwo 

I 
czwartki 
miesiąca 

17.30 Nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio 

18.00 

Msza św. wotywna ku czci Jezusa 
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana z modlitwą za kapłanów  
i o nowe powołania do kapłaństwa 

I piątki 
miesiąca 

18.00 
Litania z aktem poświecenia i Msza św. 

wotywna ku czci Najświętszego Seca 
Pana Jezusa Chrystusa 

I soboty 
miesiąca 

8.00 

Msza św. wotywna o Niepokalanemu 
Sercu NMP oraz adoracja  

Najświętszego Sakramentu z litanią  
i modlitwą różańcową 

I 
niedziela 

miesiąca 

7.00;  9.00; 
11.00  

i 17.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  
z krótką medytacją zamiast kazania 

   

II piątek 
miesiąca 

18.00 
Litania i Msza św. wotywna ku czci 

Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa 

III piątek 

miesiąca 
18.00 

Litania i Msza św. wotywna ku czci 
Bożego Miłosierdzia 

IV piątek 
miesiąca 

18.00 
Litania i Msza św. wotywna ku czci 

Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa 
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2. Plan niedzielnych nabożeństw w każdym  
     w miesiącu roku liturgicznego przed Mszą  
     św. wieczorną:  

Niedziela 
w miesiącu 

Godz. Nabożeństwo 

I  
niedziela 

16.30 
Nabożeństwo ku czci NMP  

(litania, akt zawierzenia NMP  
i medytacja lub modlitwa różańcowa) 

II  
niedziela 

16.30 

Nabożeństwo ku czci Najdroższej Krwi 
Pana Jezusa Chrystusa  

( litania, medytacja modlitwa  
o uzdrowienie i akt zawierzenia Chrystusowi ) 

III niedziela 16.30 

Nabożeństwo ku czci  
Miłosierdzia Bożego  

( litania, medytacja, modlitwa o uzdrowienie i 
akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu) 

IV niedziela 16.30 Nieszpory 
 

3. Plan nabożeństw w poszczególnym miesiącu 
roku liturgicznego 
 

Miesiąc Nabożeństwo 

Październik 
Różaniec ku czci Jezusa i Jego Matki NMP codziennie  

o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30 

Listopad 
Wypominki jednorazowe za zmarłych - 10 min przed 

Mszą św. o godz. 18.00 

Grudzień 

Roraty ( Msza św. ku czci NMP ) od poniedziałku do piątku  

o godz. 17.00 a w soboty o godz. 7.00 

Wigilia Bożego Narodzenia – niedziela – 24 grudnia 

Boże Narodzenie – poniedziałek – 24 grudnia 

Święto Świętej Rodziny - Dzień modlitwy za Rodziny: 

godz. 15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

godz. 15.30 Msza święta w int. Rodzin z uroczystym 

błogosławieństwem Rodziców i Dzieci  

oraz osób starszych i samotnych  
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 Rok 2018 

Styczeń 
Kolęda – odwiedziny duszpasterskie Rodzin z modlitwą  

i błogosławieństwem kapłańskim na nowy rok 

Luty  
i Marzec 

Gorzkie Żale o godz. 16.15 w niedziele Wielkiego Postu, 
Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 17.30 

Marzec  
Rekolekcje Parafialne od III Niedzieli Wielkiego Postu, 
Niedziela Palmowa – uroczysta procesja z palmami z kaplicy  

do kościoła o godz. 10.45 

Marzec 

Uroczystość Triduum Paschalnego (29.03 – 31.03.2018): 
Wielki Czwartek – Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, 

Wielki Piątek – Nowenna do Bożego Miłosierdzia o godz.15.00, 
– Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, 

Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00. 

Kwiecień  

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 1.04.2018 
Uroczysta Nowenna do Bożego Miłosierdzia przed 

Odpustem ( 30.03 – 7.04.2018 r. ) 
Odpust Parafialny ku czci Miłosierdzia Bożego – 8.04.2018 
Pielgrzymka z Hałcnowa do Łagiewnik – 30.04.2018 r. 

Maj 
Majówki ku czci NMP Matki Bożej codziennie o godz. 17.30 

 a w niedziele o godz. 16.30 

Czerwiec 
Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca 

Pana Jezusa codziennie o godz. 17.30  
a w niedziele o godz. 16.30 

4. Plan Mszy świętych: 

Msze święte Godzina 
W niedziele i uroczystości 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00 

W święta zniesione 7.00, 9.00 i 18.00 

Święto św. Szczepana – 26.12.2017 
Ofiarowanie Pańskie – 2.02.2018 

Uroczystość Bożego Ciała – 31.05.2018 
7.00, 9.00 i 11.00 

Poniedziałek Wielkanocny – 2.04.2018 
7.00, 9.00, 11.00 

i 15.30 w IV dzień Nowenny  
do Bożego Miłosierdzia 

NMP Matki Kościoła – 21.05.2018 
Św. Piotra i Pawła – 29.06.2018 

Niepokalanego Poczęcia NMP – 8.12.2017 
7.00, 9.00 i 18.00 

https://www.kalendarzswiat.pl/uroczystosc_niepokalanego_poczecia_najswietszej_maryi_panny/
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Zapraszam na „KWADRANS DLA JEZUSA” w każdą 
III środę miesiąca. Pragniemy adorować Pana Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Zaczynamy  Mszą 
św. wieczorną o godz. 18.00. Pragniemy uwielbiać Pana 
za wielkie dzieła, które dokonuje w naszym życiu  
i zawierzać Mu wszystkie nasze sprawy. Ks. Proboszcz 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

St
ro

n
a3

1
 

Pielgrzymka do Leśniowa, 

Świętej Anny,  

Gidl i Częstochowy 

Dnia, 9 września z naszej Parafii 
wyruszy pielgrzymka autokarowa do 
sanktuarium Matki Bożej Patronki 

Rodzin w Leśniowie oraz do 
sanktuariów Świętej Anny,  

Gidl i Częstochowy.  

Zbiórka przy kościele o godz. 8.00.  
Wyjazd o godz. 8.10.  

Do Leśniowa dotrzemy ok. 10.00. 
Tam będzie Msza św. i zapoznanie 

się z historią tego miejsca. Następnie przejazd do Świętej 
Anny i Gidl. W godzinach popołudniowych przyjedziemy do 

Częschochowy. Na Jasnej Górze planujemy  
dłuższy pobyt. Wyjazd z Częstochowy ok. 19.00 – 19.30 
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Msze święte są odprawiane codzienne od poniedziałku 

do soboty o godz. 7.00 i 18.00 (od września do czerwca). 
W miesiącu lipcu i sierpniu Msze św. odprawiamy  

o godz. 18.00 w poniedziałki, w środy i w piątki,  

a o godz. 7.00  we wtorki, czwartki i w soboty. 
 

Msze św. z udziałem Dzieci w każdą  

niedzielę o godz. 11.00 

 

Wypominki roczne – nabożeństwo za zmarłych w każdą 
niedziele przez cały rok na 10 min przed Mszą św. o godz. 

7.00; 9.00; 11.00 i 17.00 
 

Odpust Parafialny: 
1. ku czci Bożego Miłosierdzia – 8.04.2018 r.; 

2. ku czci Najdroższej Krwi Pana Naszego 
 Jezusa Chrystusa – 3.06.2018 r. 

 

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 


