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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
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"Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek 

skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia  
i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, 

potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa  
o siły, by mógł bardziej konsekwentnie  

i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny 
był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w 
rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta 
praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala 

niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną 
więzią jedności i pokoju". JPII 

"Różaniec, to 
moja ulubiona 

modlitwa! Taka 
wspaniała 
modlitwa! 

Wspaniała w jej 
prostocie i jej 

głębi. W tej 
modlitwie 

powtarzamy po 
wielokroć słowa, 

które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od 
swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" 

dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia 
(Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak 

prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam 
wszystkich do jej odmawiania." ( J P II) 
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Krótkie medytacje 

XXVI Niedziela Zwykła, Rok A – 01.10.2017 r. 
Jezus powiedział do 

arcykapłanów  
i starszych ludu: Co 

myślicie? Pewien 
człowiek miał dwóch 

synów. Zwrócił się do 
pierwszego i rzekł: 
Dziecko, idź dzisiaj  

i pracuj w winnicy! Ten 
odpowiedział: Idę, panie!, 

lecz nie poszedł. Zwrócił 
się do drugiego i to samo 
powiedział. Ten odparł: 

Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych 
dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł 

do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą 
przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was 

Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś  
i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później 

nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. (Mt 21,28-32) 
 

Czyja wola jest dla mnie najważniejsza? 
Ewangelia przedstawia nasze życie, w którym ciągle przecież spotykamy 
się z pozorami, kłamstwem, deklaracjami bez pokrycia, pustymi 
obiecankami, demagogią, lizusostwem, nadużywaniem zaufania. Takie 
cnoty jak honor, słowność, poczucie realizmu i odpowiedzialności, 
szczerość, konsekwencja, straciły jakby rację bytu, wyparte przez 
konformizm, obłudę i kłamstwo. Wydaje się, że można powiedzieć  
i obiecać co się chce, bo to i tak nie pociąga za sobą żadnych dalszych 
konsekwencji, a na dziś może być opłacalne. W ten sposób burzy się 
stopniowo fundament społecznego życia, jakim jest wzajemne zaufanie 
i odpowiedzialność. Tendencja ta, biorąca początek "na górze", ogarnia 
stopniowo coraz szersze kręgi i demoralizuje coraz więcej zwykłych 
ludzi. Właśnie taką postawę zaprezentował wobec ojca pierwszy syn: 
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"Idę, Panie, już biegnę!" Co go to kosztowało? Oczywiście nic, a jakie 
pozytywne wrażenie wywarł na ojcu. Przy pomocy jednego zdania kupił 
sobie jego przychylność i łaski. Znakomity interes! Co innego drugi syn. 
Nie pochwalamy co prawda jego opryskliwości i niechęci, ale za to 
potrafimy chyba docenić szczerość. No cóż, bywa i tak. Jednakże 
człowiek ten szybko zrozumiał swój błąd i zdobył się na opamiętanie. 
Swoją ostateczną decyzją zmazał złe wrażenie, czynem naprawił  
z nawiązką to, co zepsuł nieopatrznym słowem. Imponuje nam taka 
postawa, bo wiemy dobrze, jak trudno przychodzi człowiekowi przyznać 
się do błędu, a jeszcze trudniej go naprawić. Tym większa jego zasługa. 
Nawet faryzeusze musieli to uznać. Co prawda Ewangelia nie mówi nic  
o reakcji ojca, ale chyba i on szybko zmienił zdanie o swoich synach  
i oddał im sprawiedliwość na podstawie faktów, a nie pozorów. 
Kłamstwo i lizusostwo mają krótkie nogi. Na pozorach niewiele da się 
zbudować. I tu przychodzi czas na wyciągnięcie wniosków dla naszego 
osobistego i społecznego życia. Po pierwsze: z rezerwą i ostrożnością 
traktujmy słowne deklaracje, zwłaszcza te, które są nazbyt gładkie  
i obiecujące. Czyny są ważniejsze niż słowa i one dopiero tworzą fakty. 
Patrzmy więc bardziej na to, co człowiek robi i dopiero w tym 
kontekście słuchajmy tego, co mówi. Oceniajmy na podstawie czynów, 
a nie z haseł, a jeśli ktoś rzuca hasła i obietnice, to dopilnujmy, aby je 
potem wprowadził w życie. Drzewo poznaje się przecież po owocach,  
a nie po szumie liści. W tym względzie nie można być naiwnym.  Po 
drugie: bądźmy cierpliwi. Człowiekowi zdarza się nieraz popełniać błędy, 
upadać, ale człowiek zawsze może powstać. Dopiero zatwardziałe, 
celowe i świadome trwanie w błędzie jest niewybaczalne.  
Po trzecie: nie ma takiej sytuacji, której nie dałoby się poprawić i nie ma 
takiego grzechu, który nie byłby wybaczony. Każdy moment jest dobry, 
by się nawrócić, zmienić życie i zacząć od początku. Bóg tylko na to 
czeka. Ale nawrócenie musi być autentyczne, a nie tylko pozorne 
i powierzchowne, takie doraźne przemalowanie się, zmiana maski na 
bardziej modną. Miarą autentyzmu i nawrócenia jest szczerość  
w wyznaniu swoich dotychczasowych win. Na ogół nie potępiamy ludzi 
za to, do czego potrafią się przyznać. Złości nas tylko to, co przed nami 
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zatajają, licząc na naszą łatwowierność. Czy długo będziemy na to 
pozwalać?                                                                          Ks. Mariusz Pohl 

 

XXVII Niedziela Zwykła, Rok A – 08.10.2017 r. 
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by 

odebrali plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi  

i jednego obili, drugiego zabili, 
trzeciego zaś ukamienowali. 

Wtedy posłał inne sługi, więcej 
niż za pierwszym razem, lecz  

i z nimi tak samo postąpili.  
W końcu posłał do nich swego 

syna, tak sobie myśląc: 
Uszanują mojego syna. Lecz 

rolnicy zobaczywszy syna 
mówili do siebie: To jest 

dziedzic; chodźcie zabijmy go,  

a posiądziemy jego dziedzictwo. 
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.   

(Mt 21,33-43) 

„Zabić Boga…” 
Zdumiewająca jest nieraz zatwardziałość człowieka w grzechu, 
zaślepienie, prowadzące do nienawiści, pycha, która każe popełnić 
największą zbrodnię, zamiast uznać i przyjąć miłość Boga. Właśnie te 
cechy obnażył Jezus w przypowieści o rolnikach. Są to te cechy, które 
w coraz to nowym wydaniu i opakowaniu dochodzą do głosu w ludzkiej 
historii. Iluż to ludzi pragnęło postawić siebie w miejscu Boga, iluż 
rościło sobie pretensje do kierowania losem świata i ludzkości, ilu za 
wszelką cenę chciało uzurpować sobie władzę absolutną. A najczęściej 
była to cena ludzkiej krwi. Bo takie kłamstwo, pozory wszechmocy, 
można narzucić tylko siłą strachu. Wszystkie reżimy budowane są tylko 
na fundamencie przemocy, trwają tak długo, jak długo da się ludzi 
utrzymać w lęku, w przyzwoleniu na kłamstwo. A wszystko po to, aby 
zająć miejsce Boga. Żeby to miejsce zająć, trzeba najpierw zabić samego 
Boga, przynajmniej Boga w ludzkich sercach. Nie przypadkiem wszystkie 

http://mateusz.pl/czytania/2011/201140.htm
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totalitaryzm na czele swoich celów stawiały zawsze walkę z wiarą, 
z Bogiem. Bo Bóg szanuje człowieka, szanuje jego godność i wolność. 
I dlatego woli sam ucierpieć, niżby miał cofnąć swoje dary i obietnice. 
Dlatego umarł Jezus. Żydzi nie mogli znieść, że ktoś im przypominał 
o godności i powołaniu człowieka, bo ludźmi, którzy mają poczucie 
swojej godności, nie da się manipulować. Oczywiście wiemy, i to 
z własnego doświadczenia, do czego to prowadzi, do jak wielkiej 
degradacji człowieka, i to nie tylko ofiar, ale i samych katów. Musi się 
w tym miejscu zrodzić pytanie o sens tego wszystkiego. Po co to? Czyż 
nie lepiej byłoby pracować spokojnie, oddać co cię należy i cieszyć się 
pokojem i życiem? Pewnie, że lepiej. Ale człowiek nieraz łudzi się, że 
mógłby mieć jeszcze lepiej, lepiej niż sam Bóg. Stąd ta ciągła pogoń 
i nienasycenie, stąd zbrodnie popełniane na sługach Bożych, stąd 
wreszcie krzyż, który ludzie zgotowali Synowi Bożemu – aby już nie 
zawadzał, aby nie trzeba było się z nikim liczyć i nikomu nic nie 
zawdzięczać. Dlatego Jezus musiał umrzeć.  
A co na to każdy z nas? Jaka jest nasza postawa wobec Boga i Prawdy, 
którą głosi za pośrednictwem swoich świadków, a nade wszystko 
Kościoła? Co zwycięży: pokorne zaufanie, wierność i posłuszeństwo 
Bożej miłości, czy też pycha, nienawiść i żądza nieskrępowanej władzy? 

XXVIII Niedziela Zwykła, Rok A – 15.10.2017 r. 
Król posłał więc swoje 

sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie 

chcieli przyjść. Posłał 
jeszcze raz inne sługi  

z poleceniem: Powiedzcie 
zaproszonym: Oto 

przygotowałem moją ucztę: 
woły i tuczne zwierzęta 

pobite i wszystko jest 
gotowe. Przyjdźcie na 

ucztę! Lecz oni  
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zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego 
kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], 

pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał 
wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim 
sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej 

godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 
wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi  

i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych.  
I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się 

przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego 
w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie 

mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: 
Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.  
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. (Mt 22,1-14) 

„Zmarnowana szansa…” 
Król przygotowując wielką ucztę dla syna  chciał, żeby inni dzielili z nim 
jego radość. Jednak okazało się, że oczekiwania Króla prysły jak bańka 
mydlana. Rozczarowany postawą zaproszonych dostojnych gości, Król 
odczuł ból z powodu zlekceważenia i odtrącenia. Radość Ojca przygasła 
mimo szczęścia młodej pary. Postawmy się w sytuacji człowieka, który 
ze szczerego serca zastawił stół tym, co najlepsze i oto po kilku 
godzinach czekania i niepokoju zaczyna do nas docierać myśl, że nikt nie 
przyjdzie, że nikomu nie jestem potrzebny, że nikomu nie zależy na 
moim towarzystwie. Nieobecność zaproszonych wynikała ze złej woli. 
Ostentacyjnie zamanifestowali swoją niechęć. Gospodarz – król, miał 
prawo czuć się dotknięty. Czyż można mu się dziwić, że w zgorzknieniu 
zwrócił się ku przygodnie spotkanym nieznajomym? Właśnie w ten 
sposób Królestwo Boże dostało się poganom, gdyż Izraelici nie potrafili 
docenić i przyjąć miłości Boga. Ale z tego przyjęcia wynikają pewne 
konsekwencje. Z inicjatywą – zaproszeniem, wychodzi co prawda Bóg, 
ale gdy to zaproszenie przyjmujemy, gdy odpowiadamy Bogu 
pozytywnie, gdy mówimy A – to musimy także powiedzieć B. I tu 
przychodzi miejsce i czas, aby wystarać się o odpowiedni i godny strój. 
Jego brak świadczy o duchowym niechlujstwie, braku wyobraźni,, 
o niechęci w podejmowaniu decyzji, a przynajmniej w braniu na siebie 
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odpowiedzialności. Jest to poważny grzech, grzech zaniedbania, i kto 
wie, czy nie jest to największa bolączka naszych czasów. I właśnie przed 
tym chce nas ochronić i przestrzec Chrystus: abyśmy nie przyjmowali 
nadaremno łaski Bożej, abyśmy nie zakopywali do ziemi darów Boga bo 
Miłosierdzie Boga nie ma granic, otwiera się dla każdego, kto tylko chce 
je przyjąć.                                                                                   PW 

XXIX Niedziela Zwykła, Rok A – 22.10.2017 r. 
Wtedy faryzeusze odeszli  

i naradzali się, jak by 
podchwycić Go w mowie. 

Posłali więc do Niego swych 
uczniów razem ze 

zwolennikami Heroda,  
aby Mu powiedzieli: 

Nauczycielu, wiemy, że jesteś 
prawdomówny i drogi Bożej w 
prawdzie nauczasz. Na nikim 

Ci też nie zależy, bo nie 
oglądasz się na osobę ludzką. 

Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek 
Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu 

Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę 
podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał:  
Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara.  

Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do 
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. (Mt 22,15-21) 

Boskie czy cesarskie…? 
W czasach Jezusa podatek dla Cezara był symbolem politycznej niewoli.  
Faryzeusze chcieli więc wpędzić Jezusa w ślepą uliczkę: sprowokować  
do wypowiedzi bądź to buntowniczej wobec władzy, o co łatwo by Go 
było oskarżyć; bądź też do deklaracji bardzo niepopularnej, która 
wywołałaby powszechny sprzeciw ludzi. Jezus rozpoznał tę 
przewrotność i dlatego nie wdawał się w bezsensowną dyskusję. Sięgnął 
głębiej – odwołał się do podstawowych prawd i zasad moralnych, 
regulujących wszelkie relacje między człowiekiem, Bogiem 
a społeczeństwem. Zasady te są ustanowione przez Boga, są 
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niezbywalnym prawem człowieka i dlatego nikt nie może ich zmieniać 
ani łamać. Nad nimi się nawet nie dyskutuje; co najwyżej trzeba tylko 
szukać dobrego ich zrozumienia. Bóg, który jest Stwórcą świata 
i człowieka, respektuje słuszną autonomię świata stworzonego 
i respektuje wolność, w którą wyposażył człowieka. Dlatego też oddzielił 
sprawy boskie od ludzkich, bo rozgrywają się one na różnych 
płaszczyznach. Ale to nie znaczy, że są one zupełnie niezależne, jak to 
często próbuje się nam wmawiać, postulując radykalne rozdzielenie 
Kościoła i państwa. W podtekście rozumie się to tak: chodźcie sobie do 
kościoła i tam bądźcie sobie katolikami, odmawiajcie sobie modlitwy, 
śpiewajcie pieśni, ale gdy z kościoła wyjdziecie, szybko o tym 
zapomnijcie. Tu jest świat, tu jest państwo i tu obowiązują inne prawa. 
Tu nie ma miejsca dla Boga, On musi się zadowolić kościołem! Trochę 
w to uwierzyliśmy i faktycznie katolikami jesteśmy najczęściej tylko 
w niedzielę na mszy, a w domu, pracy, szkole – w życiu – jesteśmy 
bezbożnikami, ukrywającymi skrzętnie jakiekolwiek związki z Bogiem. 
Nawet uzasadniliśmy to sobie specjalnym porzekadłem: „Panu Bogu 
świeczkę, a diabłu... lampę”.  Tymczasem w życiu nie da się tak 
rozgraniczyć sfery „z Bogiem” i sfery „bez Boga”, bo życie ludzkie jest 
jednością. Płaszczyzny te przecinają się w człowieku: człowiek żyje 
i funkcjonuje zarówno w państwie – domenie cezara, jak i w Kościele, 
czyli na płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Wszędzie należy respektować 
prawo Boże, prawdę, dobro, piękno – czyli właśnie Boga. Jeśli nasze 
życie będzie ukierunkowane na Boga, będzie też w najpełniejszym tego 
słowa znaczeniu ukierunkowane na człowieka. Bo człowieka nie da się 
do końca zrozumieć ani mu służyć – bez Chrystusa. Chrystusa nie 
musimy sie bać! Śmiało możemy otworzyć przed Nim drzwi swojego 
życia, systemów społecznych, politycznych, ekonomicznych. Naszym 
obowiązkiem, jako katolików jest to, aby w życiu społecznym posługując 
się normalnymi „świeckimi” sposobami działania przekształcać świat 
w duchu Ewangelii. Mamy stanowić prawo zgodne z prawdą i dobrem 
człowieka, mamy cierpliwie wychowywać, nauczać, świadczyć 
osobistym przykładem, formować sumienia, a nie tylko urzędowo 
egzekwować przepisy prawa.  PW 

http://mateusz.pl/czytania/2011/201142.htm
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XXX Niedziela Zwykła, Rok A – 29.10.2017 r. 
Gdy faryzeusze dowiedzieli 
się, że Jezus zamknął usta 

saduceuszom, zebrali się 
razem, a jeden z nich, 

uczony w Prawie, zapytał , 
wystawiając Go na próbę: 

Nauczycielu, które 
przykazanie w Prawie jest 

największe? On mu 
odpowiedział: Będziesz 

miłował Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą 

swoją duszą i całym swoim 
umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie 

podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 
samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo  

i Prorocy. (Mt 22,34-40)  

Będziesz miłował… 
Albowiem bez miłości nie da się żyć. Człowiek potrzebuje miłości 
bardziej niż powietrza, chleba czy wody. Może niekiedy sobie tego nie 
uświadamiamy, ale gdy doznamy nieraz braku miłości, odtrącenia, 
nienawiści czy krzywdy, wtedy niczego tak nie pragniemy jak bliskiej, 
kochanej osoby, której możemy w pełni ufać. Bez kogoś takiego 
człowiek duchowo umiera. Ale miłość potrzebujemy nie tylko 
przyjmować i doznawać. Człowiek ma także potrzebę dawania miłości. 
Jak nieszczęśliwy jest egoista zasklepiony i zapatrzony tylko w siebie. 
Choćby opływał we wszystko, prędzej czy później przekona się, że takie 
życie nie ma sensu – gdy nie ma się dla kogo żyć. Właśnie dlatego 
u źródeł wszystkich zasad postępowania Bóg postawił miłość. No 
dobrze, powiemy, ale jak można nakazać miłość? Przecież kochać  
można tylko z dobrej woli, a nie pod przymusem czy na siłę. Tak, ale 
przykazanie miłości wcale nie oznacza przymusu, lecz zobowiązanie, 
powinność, wewnętrzny nakaz, który nas pobudza do decyzji: chcę 
kochać! Człowiek jest w stanie taką decyzję podjąć. Albowiem miłość 
jest nie tylko uczuciem, lecz także rozumnym aktem woli. Często o tym 
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zapominamy lub nawet w ogóle nie wiemy. Wydaje się nam, że miłość 
musi zrodzić się spontanicznie, sama, i sama musi trwać: gdy potem 
nasze uczucia stygną, jesteśmy przekonani, że miłość widocznie się 
skończyła i nie ma co dalej zawracać sobie głowę. A wszystkiemu jest 
winne podstawowe nieporozumienie: że miłość utożsamiamy z tylko 
z uczuciem. Tymczasem co innego jest kogoś lubić, czyli darzyć 
uczuciem i doznawać w ten sposób przyjemności; a co innego jest 
kochać, czyli chcieć czyjegoś dobra, ale ze względu na niego, a nie na 
swoją przyjemność. A to już wymaga decyzji, silnej woli, wytrwałości 
i konsekwencji. I właśnie dlatego Bóg mówi: będziesz miłował! Bez 
względu na okoliczności, samopoczucie, ochotę i cenę – kochaj! Bo 
możesz kochać, jeśli tylko chcesz kochać. Miłość jest bowiem także 
aktem woli. Bez tego byłaby niemożliwa i wszelkie ludzkie odniesienia, 
a przede wszystkim małżeństwo i rodzicielstwo byłyby niemożliwe. 
Jesteś odpowiedzialny za tego, kogo oswoiłeś – powie Mały Książę. 
Gdyby rodzina nie była zbudowana na fundamencie zobowiązania do 
miłości, a tylko na uczuciu miłości, wtedy żadne małżeństwo nie 
przetrwałoby dłużej niż kilka lat. Wzorem i niejako warunkiem miłości 
do innych ma być miłość siebie samego. Dla wielu z nas miłość siebie 
samego kojarzy się nam z samolubstwem czy próżnością. Owszem, 
fałszywa miłość siebie tak. Ale tu chodzi o miłość prawdziwą, 
samoakceptację, pozytywne nastawienie do siebie takiego, jakim się 
jest. Skoro Bóg mnie kocha i akceptuje, to i ja powinienem siebie 
pokochać. Bo dopiero gdy pokocham siebie, zechcę coś dla siebie 
zrobić, zdobyć się na trud przemiany, pracy nad sobą. W przeciwnym 
razie ciągle będę żył w wewnętrznym konflikcie, skłóceniu ze sobą,  
a w konsekwencji i ze światem. I wtedy na pewno nie potrafię nikogo 
pokochać.  Ks. Mariusz Pohl 
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XVII Dzień Papieski:  
„Idźmy naprzód z nadzieją” 

08 października 2017 r. 

„Idźmy naprzód z nadzieją!”  – 

pod takim hasłem obchodzić 

będziemy XVII Dzień Papieski, 

który odbędzie się 8 października 

2017 roku. Szczególnie widocznym 

znakiem tego święta będzie 

przykościelna i publiczna zbiórka na 

fundusz stypendialny Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

Jednak obchodom tego Dnia 

towarzyszyć będą również liczne 

wydarzenia duchowe oraz kulturalne 

organizowane w całym kraju, a 

także w środowiskach polonijnych 

poza jego granicami. Hasło ma 

stanowić zaproszenie i znak tego, że 

poprzez Dzień Papieski docieramy 

do głębi nauczania Papieża Polaka, 

który, wypowiadając te słowa, chce nas czynić świadkami nadziei. 

Podczas XVII Dnia Papieskiego w wielu miastach Polski odbędą się 

czuwania modlitewne, koncerty ewangelizacyjne, konferencje, gry 

miejskie, spektakle, musicale oraz aktywności sportowe. Wydarzenia 

nawiązują do życia św. Jana Pawła II oraz propagują Jego nauczanie. 

Centralne obchody będą miały miejsce w Warszawie. Ich głównym 

punktem będzie Msza św. w Bazylice św. Krzyża transmitowana przez 

Program 1. Polskiego Radia. Tego dnia stypendyści będą modlić się w 

intencji darczyńców Fundacji podczas Mszy św. w Świątyni Opatrzności 

Bożej, celebrowanej przez Kard. Kazimierza Nycza. Tradycyjnie, po 

Mszy św., odbędzie się także Koncert Galowy Dnia Papieskiego w 

Świątyni Opatrzności Bożej transmitowany przez TVP1. W przeddzień 

Dnia Papieskiego, 7 października, na Zamku Królewskim podczas 
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uroczystej gali transmitowanej przez TVP2, wręczone zostaną Nagrody 

TOTUS. Natomiast w Krakowie 8 października zostanie odprawiona 

Msza Św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II transmitowana przez TVP1 

oraz TVP Polonia. We wtorek, 10 października, na Zamku Królewskim 

odbędzie się konferencja naukowa pt.: „Europa-kryzys i nadzieja”. 

Dzięki tegorocznemu Dniowi Papieskiemu chcemy promować 

chrześcijańską wizję nadziei, której wyrazicielem, piewcą i świadkiem 

jest św. Jan Paweł II. 

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie 

pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja 

będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

św. Jan Paweł II, Częstochowa, 18 czerwca 1983 r. 

  Umocniony pewnością, że zło nie zwycięży, chrześcijanin żywi 

niezłomną nadzieję, która go podtrzymuje w krzewieniu sprawiedliwości 

i pokoju. Mimo grzechów osobistych i społecznych, których ślady noszą 

ludzkie działania, nadzieja nadaje wciąż nowy rozmach wysiłkom na 

rzecz sprawiedliwości i pokoju, wraz z ugruntowaną ufnością  

w możliwość zbudowania lepszego świata. 

św. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju  1 stycznia 2000 r. 

 

Intencje pogrzebowe, które odprawi  
ks. Mikołaj Szczygieł, dyrektor diecezjalnej  

pielgrzymki z Hałcnowa do Łagiewnik: 

10 int † Bronisław Pudełko, 10 int. † Józef Ormianin, 
10 int. † Michalina Szłapa i 20 int. † Władysław Gibas. 

Razem 50 intencji 

 

Intencje pogrzebowe za zm. śp. † ks. Gustawa Paranycza, 
odprawi ks. Proboszcz podczas pielgrzymki do Fatimy  

w dniach od 2.10 do 8.10.2017 ( 7 intencji ) 
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Intencje mszalne na miesiąc październik 2017 

01.10.2017 

I Niedziela  

XXVI Niedziela Zwykła 
7.00 † Stanisława Romik (greg.1) 

9.00 
1. † Ryszard Rolak (P)  
2. † Dariusz Zdrowak 

11.00 
1. † Franciszek Kasolik w r. śm. 
2. W int. Michaliny o zdrowie, Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej 

17.00 † Józef Ormianin ( P ) 

02.10.2017 
Poniedziałek  

7.00 † Stanisława Romik (greg.2) 

18.00 
O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla VI 
Róży Kobiet Marii Drożdż i ich rodzin 

03.10.2017 
Wtorek  

7.00 † Jadwiga Wszołek 

18.00 † Stanisława Romik (greg. 3) 

04.10.2017 
Środa  

7.00 † Stanisława Romik (greg. 4) 

18.00 † Ryszard Rolak (P) 

05.10.2017 
I Czwartek 

7.00 † Jarosław Janikowski (P) 

18.00 † Stanisława Romik (greg. 5) 

06.10.2017 
I Piątek 

7.00 † Edward Tatoń z synem Kazimierzem 

18.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 6) 
2. † Kazimierz Smolec w 3 r. śm. 

07.10.2017 
I Sobota 

  

8.00 
† Stanisława Romik (greg. 7) 
         Nabożeństwo Maryjne 

18.00 † Zofia Frańczuk i zmarli z rodziny 

08.10.2017 

II Niedziela 
 

XXVII Niedziela Zwykła 

7.00 † Stanisława Romik (greg. 8) 

9.00 † Stefan Puchała 

11.00 † Dominik Handzlik  

17.00 † Jadwiga Wszołek w 1 r. śm. 

09.10.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Jan i Julia Byrscy  

18.00 † Stanisława Romik (greg. 9) 

10.10.2017 
Wtorek 

7.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 10)  
2. † Jarosław Janikowski ( P ) 

18.00 † Józef Zeman 

11.10.2017 
Środa 

 

7.00 
1. † Leopold Góral w 8 r. śm. z synową Genowefą  
    w 4 r. śm.  
2. † Franciszek Jurzak 

18.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 11) 
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej dla II Róży Beaty Polak 
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12.10.2017 
Czwartek 

7.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 12) 

2. † Józef Zeman ( P ) 

18.00 
† Jan Kaczmarz ( P ) 
† Jadwiga Wszołek w 1 r. śm. 

13.0.2017 
Piątek 

Nabożeństwo 
Fatimskie 

7.00 
† Kazimierz Laskowski z rodzicami 
† Stanisław Szczęsny (P) 

18.00 
1. † Stanisława Romik (greg.13) 

2. † Franciszek Tora w 30 śm. 

14.09.2017 
Sobota 

 

7.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 14) 

2. † Janina Gibas w 4 r. śm. 
18.00 † Leszek Nowy 

15.10.2017 
III Niedziela 

 
 

XXVIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Stanisława Romik (greg. 15) 

9.00 
1. † Maria i Roman Jerzewscy z synem 

   Januszem 
2. † Stanisława Sławińska w 15 r. śm. 

11.00 
1. Janusz Wawak (P)  

2. † Henryk Kliś w 4 r. śm. 
17.00 † Józef Ormianin (P) 

16.10.2017 
Poniedziałek 

7.00 
W int Ojca św. i  Ojczyzny od VII Róży Kobiet 

Czesławy Kierpiec  
18.00 † Stanisława Romik (greg. 16)   

17.10.2017 
Wtorek 

7.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 17) 
2. † Jadwiga Mazur w 17 r. śm. 

18.00 
O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla III 

Róży Kobiet Marii Kaleka i ich rodzin 

18.10.2017 
Środa 

7.00 
† Franciszek i Helena Kowal 

† Stanisław Szczęsny (P) 

18.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 18) 

2. W int. Aliny  i Piotra z ok. 20 r. Ślubu  
    o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

19.10.2017 
Czwartek 

7.00 1. † Stanisława Romik (greg. 19) 

2. † Zdzisław Giertuga 
18.00 † Józef Zeman (P) 

† Zbigniew Bezwiński (P) 

20.09.2017 
Piątek 

7.00 1. W intencji cierpiących i konających 

2. † Edward Kubica (P) 

18.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 20) 
2. † Szymon Stanclik z rodzicami i teściami 
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21.10.2017 
Sobota 

 

7.00 1. † Stanisława Romik (greg. 21) 

2. † Stanisław Szczęsny (P) 
18.00 † Józef Zeman  

22.10.2017 
IV Niedziela 

 
 

XXIX Niedziela Zwykła 
7.00 † Stanisława Romik (greg. 22) 

9.00 
1. † Aniela Handzlik w 2 r. śm.   
2. † Kazimierz Baścik w 25 r. śm. z żoną Heleną 

11.00 

1. † Rudolf i Stanisława Handzlik w r. śm. 
2. † Władysława Smolec w 10 r. śm. z mężem  

       Emilem w 14 r. śm. 
3. W int. Heleny i Stanisława z ok. 50 r. Ślubu  

     o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
17.00 † Zdzisław Drożdż z rodzicami i teściem  

23.10.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Józef Zeman ( P ) 
18.00 † Stanisława Romik (greg. 23) 

24.10.2017 
Wtorek 

7.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 24) 
2. † Stanisław Szczęsny ( P ) 

18.00 † Józef Ormianin ( P ) 

25.10.2017 
Środa 

7.00 
1. † Franciszek i Jadwiga Żurek 

2. † Zuzanna Pabiś ( P ) 

18.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 25) 
2. W int. Anny z ok. Urodzin o Boże błog. i opiekę 

Matki Bożej 

26.10.2017 
Czwartek 

7.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 26) 

2. † Mieczysław Chrapkowicz (P) 

18.00 
1. † Jan Dyrduła 
2. W int. II Róży Mężów Włodzimierza Drożdża 

oraz ich Rodzin 

27.10.2017 
Piątek 

7.00 
1. O zdrowie, Boże błog. z ok. 70 r. Urodzin 

2.† Zuzanna Pabiś ( P ) 

18.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 27) 

2. † Franciszek i Bronisława Adamaszek  
 z dziećmi i zięciami 

28.10.2017 
Sobota 

 

7.00 
1. † Stanisława Romik (greg. 28) 

2. † Jan Dyrduła ( P ) 

18.00 

1. W int. Gabrieli z ok. 18 r. Urodzin o Boże błog. 

    i dary Ducha Świętego 
2. W int. Leny z ok. Roczku, o Boże błog., opiekę 

Matki Bożej i Anioła Stróża 
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29.10.2017 
V Niedziela 

 
 

XXX Niedziela Zwykła 
7.00 † Stanisława Romik (greg. 29) 

9.00 
1. † Stanisław Matusiak w 18 r. śm.   
2. W int. Pawełka z ok. 2 r. Urodzin, o Boże 

błog., opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża 

11.00 
1. + Józef Ormianin ( P ) 
2. W int. Wandy i Stefana z ok. 45r. Ślubu   

o zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Bożej  
17.00 † Marian i Czesława Nycz z rodzicami 

30.10.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Anna Pająk z mężem i synem 
18.00 † Stanisława Romik (greg. 30) 

31.10.2017 
Wtorek 

7.00 
1. † Stanisława Dudzik w 1 r. śm. 

2. † Mieczysław Chrapkowicz ( P ) 

18.00 
1. † Wiesława Jędrzejko ( P ) 

2. + Stanisław Rokowski z rodzicami 
 

Krzyżówka dla dorosłych 10/2017 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 9/2017 "Miłosierdzie i Miłość 

Jezusa" jest hasło: „Człowiek to 
mistyczna świątynia Boga”. 
Nagrody książkowe pt.: 
„Wydarzyło się  
w Fatimie”  wylosowały 
osoby: Piotr Dąbski  

i Maria Kaczmarz!!!  

Nagrody czekają  
w zakrystii.   

Hasło z Krzyżówki nr 10/2017 proszę 
nadsyłać do 18 października, na adres 
mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub 
proszę przynieść do zakrystii. Zostaną 
wylosowane 2 nagrody pt.: „Objawienia 

Maryjne”.  Pozdrawiam  wytrwałych i cierpliwych.    
                            ks. Proboszcz 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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POZIOMO: 1. Wierzący w Chrystusa; 9. Jeden z grzechów głównych; 10. 
Rysunek na kompasie (dwa słowa); 11. Święty Syryjczyk z IV w., wielki 
poeta; 13. Druga Osoba Trójcy Świętej; 14. „Wzbudzę Dawidowi … 
sprawiedliwą” (Jr 23,5); 17. Skrót Księgi Izajasza; 18. Epos o wojnie 
trojańskiej; 20. Ruch tłoka w silniku; 21. W pasiece; 23. … eucharystyczna; 
24. Główny obóz Kozaków zaporoskich; 26. Mamy za wszystko …; 30. 
Wspaniały król Izraela; 33. Skrót Listu do Koryntian; 34. Musi obumrzeć, by 
wydać plon; 35. Pseudonim Zdzisława Brońskiego, dowódcy AK i WiN (zginął 
1949) albo tektoniczny; 38. Skrót Listu do Galatów; 39. Inicjały świętego 
mnicha z wyspy Iona (VI w.); 40. Zebrane w kosze po cudzie rozmnożenia 
chleba; 42. Bóg wylał na nas łaskę, „aby wszystko na nowo … w Chrystusie 
jako Głowie” (Ef 1,10); 45. W językach semickich dwuliterowa cząstka 
oznaczająca Boga; 46. Obfity raduje rybaka; 47. Zbudował arkę; 49. Wit …, 
twórca Ołtarza Mariackiego w Krakowie; 51. Bije się w nią grzesznik; 52. 
Biblijny bohater doświadczony cierpieniem; 53. „ … i tajemnica”; 54. Miasto 
rodzinne Jana Pawła II 
PIONOWO: 1. Mesjasz, Pomazaniec; 2. Narzędzie walki z diabłem polecane 
przez Maryję; 3. Jezus przyszedł na świat „aby dać … prawdzie” (J 18,37); 4. 
Pierwsza część Mszy; 5. „Przykazanie … daję wam”; 6. Pątniczka z IV w., 
zostawiła opis Ziemi Świętej; 7. Skrót Księgi Micheasza;  8. Przynosić plon, 
owoc; 12. Jedna z cnót kardynalnych; 15. Iść w … zakimś; 16. „Znasz… ten 
kraj”; 19. … Baba i czterdziestu rozbójników; 22. Młoda chrześcijanka  
z „Quo vadis”; 25. „Trysną … wód na pustyni” (Iz 35,6); 27. … wstępu; 28. … 
życia dla niechcianych niemowląt; 29. Własność synów Lota (Pwt 2,9) albo 
miara powierzchni; 31. Przysłowiowa cierpliwość; 32. Niemało; 34. Pan 
wysłuchuje naszych próśb … z Jego wolą; 36. Żelazo póki gorące;  
37. W Nazarecie Jezus „… zdziałał cudów, z powodu ich niedowiarstwa”  
(Mt 13,58); 41. Gdybym … nie miał, byłbym niczym; 43. Dobra to Ewangelia; 
44. Upragniona w miejskim zgiełku; 48. Rzeka w Hiszpanii; 50. Słodki owoc 
pracy pszczół. 
 

Hasło:………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Mały  

      Apostoł                                               
Drogie   

      Dzieci ! 

W miesiącu 
październiku nasze serca 

przylgną do Maryi  
Matki Jezusa  

naszego Zbawiciela.  
Będziemy gromadzić  

w naszym kościele na 
nabożeństwach różańcowych 

codziennie o godz. 1730  
   Będziemy zgłębiać  

tajemnice życia, śmierci  
    i zmartwychwstania  

Jezusa wraz  
z Jego Matką    

  z Maryją  
Niepokalaną  

Panienką. 
Zachęcam  

wszystkich 
 do modlitwy  
różańcowej. 

Pozdrawiam  
ks. Proboszcz 
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Krzyżówka dla Dzieci 10/2017 

Rozwiązanie krzyżówki nr 9/2017:  

„JEŚLI SIĘ NIE ODMIENICIE I NIE STANIECIE JAK DZIECI  
NIE WEJDZIECIE DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.” 

Nikt nie wygrał nagrody, gdyż nikt nie nadesłał rozwiązania. Mówi się 
trudno. !!!! 

Na Rozwiązanie krzyżówki nr 10/2017 czekam do 18 
października na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com  
lub proszę przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci  

czekają nagrody książkowe. Pozdrawiam ks. Proboszcz. 
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Plan duszpasterski dla Dzieci i Rodziców kl. III przed Uroczystością I Komunii 
św.  w par. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa  2017/2018 

Lp Data Godz. Dzień Temat spotkania liturgicznego 

1. 
15.10. 
2017 

11.00 Niedziela 
„Różaniec modlitwą ewangeliczną” – znaczenie 

modlitwy różańcowej. Poświecenie różańca  
i Msza św. z kazaniem; 

2. 
19.11. 
2017 

 11.00 Niedziela 
„Modlitwa życiem duszy” – moje spotkanie  

z Chrystusem.  Poświecenie książeczek  
i Msza św. z kazaniem; 

3. 
10.12. 
2017 

11.00 Niedziela 
„Maryja w moim życiu” – Matka Jezusa 

Zbawiciela towarzyszy mi w życiu. Poświecenie 
medalików NMP Niepokalanej i Msza św. 

4. 
02.02. 
2018 

18.00 Piątek 
„Jezus światłem mojego życia” – Jezus moim 

prawdziwym Zbawicielem.  
Poświecenie świec komunijnych i Msza św. 

5. 
Wielki 
Post 

Od 4 do 7 marca 
2018   

Rekolekcje Parafialne dla wszystkich Uczniów  

6.  

od 29.03 
do 

01.04.20
18 

Od Wielkiego 
Czwartku do 

Wielkiej Nocy 

Całą Rodziną przeżywamy Uroczystości  
Triduum Paschalnego i Zmartwychwstanie Jezusa 

7. 
od 

15.04. 
2018 

Kwiecień - maj Próby liturgiczne ze śpiewem przed I Komunią św. 

8. 
05.05. 
2017 

17.00 
– 

18.00 
Sobota I Spowiedź Dzieci kl. III i ich rodzin 

9. 
06.05. 
2017 

11.00 Niedz. Uroczystość I Komunii świętej 

10. Maj  
  

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej 
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Kącik Poezji 

„Odkrywanie wiary 
- z historii naszej Parafii” 

       Zanim Parafia nasza powstała,  
gdzie pierwszy kościół – kapliczka stała. 
Część tej historii dziś tu jest z nami, 

Na tej tablicy ze znamionami. 
Wiemy, że Matkę Bożą w niej czczono, 
Śpiewy, modlitwy do niej wznoszono. 
Józef Jacobi dał podwaliny,  
że na Podlesiu Maryję czcimy. 
Trochę ludzi popytałem, 
Trochę w książkach poczytałem, 
Jak Podlesie nasze całe 
Oddawało Bogu chwałę,  
Chrystusowi  i Matce Jego, 
teraz powiem Wam dlaczego? 
           Około roku 1823 - 
przez tą naszą Sołę furmanka jechała,   
Poczmistrza Jacobiego na swym wozie miała, 
Natenczas ta rzeka była dość szeroka, 
A w niektórych miejscach też bardzo głęboka. 
Nagle i gwałtownie woda tak przybrała, 

Że wóz razem z końmi z nurtem 
porywała,  
Ratuj mnie Maryjo, głośno Józef wołał. 
Do brzegu Podlesia dotrzeć z wozem 
zdołał. 
Jako dziękczynienie, kapliczkę 
postawił 
I tam jako pierwszy modły swe 
odprawił. 
Blisko 130 lat kapliczka stała. 
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Okoliczna ludność, litanię śpiewała. 
Gdyśmy pod kaplicą teraz drenowali 
Tośmy fundatora z datą otrzymali. 
Historia się tworzy z dziejów oraz dat, 
Tablica mieć będzie wkrótce 200 lat.  
Na szczęście jest jeszcze w nienajgorszym stanie, 
By ją gdzieś wmontować, to nasze wyzwanie. 

                 Rok 1921 Państwo Saibotowie, krzyż też postawili,  
                                                   przy naszej świątyni stoi do tej chwili.  

                                                                                                            Kazimierz Żmuda  
 

„Za przyczyną Gacka Anatola” 
Z prawej strony Soły, tam jest miasto Kęty, 
W Rynku stoi Rodak, sam Jan Kanty święty. 
Z lewej strony rzeki dzielnica Podlesie, 
Najświętsza panienka jest w kapliczce w lesie. 

A to było tak: 
Jechał kiedyś kupiec sprzedać swe towary, 
Lecz go wytropiły z lasu złe chachary. 
On do Pani westchnął  - ratuj jam w potrzebie. 
Błysk nastąpił wielki, trzasnęło na niebie,  
I wnet nawałnica tak się rozpętała, 
Że hora zbójecka prędko uciekała. 
Pobożny kupczyna tak był tym wzruszony,  
No i kiedy wracał do dzieci i żony - pomyślał: 
Najświętsza Panienka mnie uratowała, 
Na tę okoliczność będzie tutaj stała. 
Potem dobrzy ludzie ją rozbudowali, 
Cała okolica dziś Panienkę chwali. 
Po wojnie, Podlesie się rozbudowało, 
Coraz więcej domów nowych przybywało. 
Do kościoła trzeba było iść do Fary, 
Młody zaszedł szybko, a pomału stary. 
Za przyczyną Pana Gacka Anatola, 
Wnet się zakończyła ta nasza niedola, 
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Tam, gdzie skrzyżowanie  tych 
kupieckich dróg, 
W małym kościołeczku mógł 
zamieszkać Bóg. 
Pan Anatol człowiek prawy oraz 
wierny, 
Rzekł: niech na nas patrzy Jezus 
Miłosierny, 
Więc ten piękny obraz przywiózł, 
aż z Krakowa, 
Niech to Miłosierdzie od Złego nas 
chowa. 
Choć w tamtym kościółku było 
bardzo miło,  
Ludzi przybywało i się nie mieściło. 
Za księdza Proboszcza Józefa 
Wanatowicza, 
Większy zbudowała Kościół ta 
dzielnica 
I on pod wezwaniem Krwi 
Chrystusa stoi, 
Kto się tutaj modli to swe bóle goi, 
Dla serca i duszy doznaje pociechy, 
Jezus miłosierny odpuszcza mu 
grzechy. 
Relikwii  w kościele wielu świętych 
mamy, 
A Matkę z Fatimy w procesji 
nosimy. 
Jakoś Pan Bóg chroni to nasze 
Podlesie, 
Choć już drzew zostało mało w 
kęckim lesie. 
                                   Kazimierz Żmuda  
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Czas na wspomnienia 
 

W sobotę, 9 września z naszej parafii wyruszyła Pielgrzymka do Leśniowa, 
Świętej  Anny, Gidl i Jasnej Góry. Oto pamiątkowe zdjęcia : 
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Widok z wieży jasnogórskiej na Częstochowę 

W sobotę, 16 września, Schola Dzieci Bożych wraz z Ministrantami  

i lektorami wypłynęli stateczkiem w rejs po Jeziorze Żywieckim. 
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Na pokładzie okrętu 
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                                                                                                                                    Oto Kapitanowie Barki: 
                                                                               Ks. Proboszcz  
                                                                               i Pan Ryszard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto ekipa ratowników  
morskich! 
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                                                                            Nie ma jak samemu! 

                                                                            Najlepsze  tylko selfie 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod wodzą kapitana  

jest bezpiecznie !!! 

Czemu się lękasz rybko? 
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Najlepsza ekipa pod  
Słońcem ! 
Albo pod pokładem ! 
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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 
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Plan katechetyczny dla Uczniów kl. II i III Gimnazjum 
przed Uroczystością Bierzmowania w 2018 roku 

Lp. Data Godz. Dzień Temat spotkania 

1. 20.10.2017 17.30 Piątek 

Prowadzenie różańca i Msza 
św.: „Różaniec modlitwą 

ewangeliczną” – znaczenie 
modlitwy różańcowej. 

2. 17.11.2017 18.00 Piątek 
„Modlitwa życiem duszy”– 

moja więź z Bogiem  

3. 15.12.2017 18.00 Piątek 
„Oczekiwanie na Boga” – moje 
oczekiwanie na Bierzmowanie  

Rok 2018 
4. 19.01.2018 18.00 Piątek „Modlitwa życiem wiary w Boga” 

5. 
od 04.03.2018 
do 07.03.2018 

Rekolekcje wielkopostne dla Gimnazjum  
„Moje nawrócenie powrotem do Boga ” 

6. 16.03.2015 17.30 Piątek 
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  
i Msza św. „Cierpienie i Śmierć 

Jezusa naszym zbawieniem” 

7. 
od 29.03.2017 
do 01.04.2018  

 

Wielki Czwartek 
Wielki Piątek 

Wielka Sobota 
Niedziela 

Zmartwychwstania 

Uroczystości Triduum 
Paschalnego Śmierci  

i Zmartwychwstania Jezusa 
( dni naszego zbawienia ) 

8.  20.04.2018 18.00 Piątek 
„Jezus zmartwychwstały moim 

Królem życia”  

9. 18.05.2018 18.00 Piątek 
„Przed Zesłaniem Ducha 

Świętego” 

10. Czerwiec 
Dni zostaną 
wyznaczone 

Próby liturgiczne przed 
Bierzmowaniem 

11. Czerwiec  
Trzy dni 

bezpośredniego 
przygotowania  

Triduum do Ducha Świętego,  
Msza św. z kazaniem  

12. Termin wyznaczy ks. Biskup Sakrament Bierzmowania 
 



 

St
ro

n
a3

9
 

Plan nabożeństw różańcowych  

w październiku 

Dzień Godz.  Prowadzący: 

01.10.2017 Niedziela  16.30 Ks. Krzysztof 

02.10.2017 Poniedziałek  17.30 I i II Róża Różańcowa  

03.10.2017 Wtorek  17.30 III i IV Róża Różańcowa  

04.10.2017 Środa  17.30 Apostolat Maryjny 

05.10.2017 I Czwartek  17.30 Klasy 5 SP z p. Katechetką  

06.10.2017 I Piątek  17.30 I i II Róża Rodziców w intencji Dzieci 

07.10.2017 I Sobota  17.30 Ks. Krzysztof 

08.10.2017 Niedziela  16.30 Ks. Krzysztof 

09.10.2017 Poniedziałek  17.30 V i VI Róża Różańcowa 

10.10.2017 Wtorek  17.30 Klasy 4 SP z p. Katechetką 

11.10.2017 Środa  17.30 VII i VIII Róża Różańcowa 

12.10.2017 Czwartek  17.30 Klasy 7 SP z ks. Krzysztofem 

13.10.2017 Piątek  17.30 Koło „Radio Maryja” z ks. Proboszczem  

14.10.2017 Sobota  17.30 Ks. Krzysztof  

15.10.2017 Niedziela  16.30 Ks. Proboszcz 

16.10.2017 Poniedziałek  17.30 Klasy 6 SP z ks. Krzysztofem 

17.10.2017 Wtorek  17.30 IX i X Róża Różańcowa 

18.10.2017 Środa  17.30 XI i XII Róża Różańcowa 

19.10.2017 Czwartek  17.30 Klasy 4 SP z p. Katechetką 

20.10.2017 Piątek  17.30 Młodzież klasy III i II Gimnazjum z ks. Krzysztofem 

21.10.2017 Sobota  17.30 Ks. Proboszcz 

22.10.2017 Niedziela  16.30 Ks. Krzysztof 

23.10.2017 Poniedziałek  17.30 XIII i XIV Róża Różańcowa 

24.10.2017 Wtorek  17.30 Klasy 1 i 2  SP z p. Katechetką  
25.10.2017 Środa  17.30 Świecki Zakon Karmelitański  

26.10.2017 Czwartek  17.30 Młodzież klasy III i II Gimnazjum z ks. Krzysztofem 

27.10.2017 Piątek  17.30 Schola dzieci Bożych z animatorami 

28.10.2017 Sobota 17.30 Oaza Rodzin z  Ks. Proboszczem 

29.10.2017 Niedziela  16.30 Ks. Proboszcz 

30.10.2017 Poniedziałek  17.30 Ks. Krzysztof 

31.10.2017 Wtorek  17.30 I i II Róża Mężów z ks. Proboszczem 
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Modlitwy  

za zmarłych  

„WYPOMINKI” 

Wypominki to tradycyjna modlitwa 
błagalna za naszych bliskich 
zmarłych, którzy oczekują jeszcze 
na zbawienie. Będziemy prosić 
Boga, by zostały skrócone ich 
męki czyśćcowe i zostali przyjęci 

do Królestwa Bożego. Z okazji tej modlitwy przyjmujemy 
na jednorazowe i roczne wypominki od 15 października 
po każdej mszy św. w  zakrystii oraz w kancelarii,  
w godzinach jej urzędowania. Wypominki roczne są 
odmawiane w każdą niedzielę przed każdą Mszą św.  
a jednorazowe odmawiamy przed mszą wieczorną  

w listopadzie. 

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 
 


