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    Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa  

Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach  
 Luty 2018                                         Wielki Post                                                   2/2018 
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OKRES WIELKIEGO POSTU 
Okres Wielkiego Postu obejmuje czas 

od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy 
Pańskiej w Wielki Czwartek wyłącznie. 
Rozpoczęciu tego czasu towarzyszy obrzęd 
posypania głów popiołem. Popiół oznacza 
przemijanie wszelkiego stworzenia, ale 
również oczyszczenie, pośrednio także 
przyszłe zmartwychwstanie. Uzyskujemy go 
ze spalonych zeszłorocznych palm, przyno - 
szonych w Niedzielę Palmową na liturgię 
jako wyraz naszych serc, którymi chcemy 
ścielić drogę Panu, i wyraz uczestniczenia w 
Jego drodze. Obrzęd posypania popiołem 
może być znakiem rozpoczynającym czas, 
ale można też w nim odnaleźć rzeczywistość 
duchową. Wchodzimy na drogę nawrócenia, 
w której poprzez słuchanie słowa 

przyłączamy się do Chrystusa w szczytowym momencie Jego życia. Nie ma 
popiołu bez wcześniejszego wypalenia materii ogniem. Znaki te 
wprowadzają nas w paschalną duchowość tych 40 dni, w czasie których 
będziemy korzystali z lekarstwa wskazanego nam przez Chrystusa, o czym 
przypomina liturgia: „Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam 
wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę” (kolekta 
Trzeciej niedzieli Wielkiego Postu). Wszystkie ćwiczenia wielkopostne mają 
nas prowadzić do rozumienia tajemnicy Chrystusa, do odrodzenia się w 
Nim, zwłaszcza w sakramentach chrztu i Eucharystii, abyśmy „dzięki Jego 
łasce prowadzili święte życie” (kolekta Pierwszej niedzieli Wielkiego Postu). 
Łaska nowego życia w Chrystusie jest darem, który otrzymujemy  
w sakramentach. Chrzest nie wyzwala naszej natury ze słabości i skłonności 
do grzechu, dlatego mocą łaski podejmujemy drogę, wysiłek nawrócenia, 
czyli zmiany sposobu myślenia i życia według Ewangelii, według Chrystusa. 
Wchodzi my na paschalną drogę „umierania” i „powstawania z martwych”, 
uświadamiania sobie rzeczywistości i wymagań własnego chrztu.       Oremus 
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Krótkie medytacje 

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2018 r. 
„Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według 
Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak 
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 
Każde pierworodne dziecko płci męskiej 
będzie poświęcone Panu.” Łk 2,22-40 

Ofiarować się Bogu…  
Prawy i pobożny starzec Symeon jest 
piękną ikoną modlitwy: Duch Święty 
spoczywa na nim, a on czule przytula 
Jezusa do swego serca. Jednocześnie 
błogosławi Boga Ojca, gdyż spełniło się 
jego największe oczekiwanie: ujrzał 
zbawienie na własne oczy. I choć 
wyrósł w tradycji starotestamentalnej, 
rozpoznaje Boga nie w płonącym 
krzewie jak niegdyś Mojżesz na pustyni, czy jak Izajasz w wizji Tronu i 
Obłoku w Świątyni, ale w maleńkim Dziecku ofiarowanym przez ubogich 
Małżonków. każdy z nas, ofiarując siebie w Jezusie, oddaje siebie Bogu, 
który „nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamo - 
we”.  Życie chrześcijanina jest naznaczone wieloma zmaganiami, 
doświadczeniami w drodze wiary. Chrystus, sam doświadczany, 
przychodzi nam z pomocą. Łaska Ducha Świętego, który jest „jak ogień 
złotnika i jak ług farbiarzy”, ma moc nas „przetapiać i oczyszczać”, 
byśmy mogli „składać Panu ofiary sprawiedliwe”. Prawdziwy uczeń 
Chrystusa to ten, którego serce i duszę głęboko jak miecz przenika 
tajemnica śmierci i zmartwychwstania Pana. Tak, jak Maryję. Ona, pełna 
łaski, godzi się na spełnienie wszystkiego, co powie Jezus w Ewangelii do 
uczniów. Maryja bowiem jest nie tylko wybraną na Matkę Pana, ale  
i Jego pierwszą uczennicą. Moc słowa Bożego, niczym miecz 
przenikający do głębi ludzkiego serca, osądza nasze pragnienia i myśli.  
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Słowo „osądzać” autor Listu do Hebrajczyków oddaje przez greckie 
„kritikos”, występujące tutaj raz jeden w całym Nowym Testamencie.  
W starożytnej grece odnosiło się ono do doświadczonego sędziego, 
którego kompetencji można zaufać. Św. Łukasz ukazuje Maryję jako Tę, 
która pierwsza zachowuje i rozważa słowa Pana, to znaczy wszystkie 
swoje myśli i pragnienia poddaje nie pod własne, ale pod Boże 
rozeznanie. Maryja jest krytyczna wobec siebie, gdyż bardziej ceni 
słowo Boga niż swoje i pozwala Bogu, by prowadził Jej życie. Oremus 

 

V Niedziela Okresu Zwykłego – 4 lutego 2017 r.  
Mk (1,29-39). Po wyjściu z 

synagogi Jezus przyszedł  
z Jakubem i Janem do domu 

Szymona i Andrzeja.  
Teściowa zaś Szymona leżała 

w gorączce. Zaraz powiedzieli 
Mu o niej. On podszedł  

i podniósł ją, ująwszy za rękę,  
a opuściła ją gorączka. 

I usługiwała im. Z nastaniem 
wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych  

i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych 
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym 
duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, 

wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył 
za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy 

Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po 

całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 

Bliskość Jezusa… 
Żalenie się Hioba to pieśń o ludzkiej nędzy i modlitwa wielu chorych 
fizycznie, cierpiących na rozmaite lęki, zniewolonych demonami, które 
karmią się ludzkim niepokojem. Dla większości osób kończący się dzień 
staje się kresem ich codziennego trudu. Dla biblijnego Hioba wieczór 
staje się początkiem nocnej udręki, dlatego woła: „Kiedyż zaświta i 
wstanę?”. W tym wyznaniu kryje się nadzieja zbawienia i wiara w 
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zmartwychwstanie. W końcu Hiob wyzna, że Jego Wybawca żyje. 
Odpowiedzią na udrękę człowieka jest Jezus. Ewangelista Marek mówi  
o chorych i opętanych, że z „nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło”, 
przyszli do Jezusa, aby skończyła się ich niewola, tak dojmująca w 
godzinie panowania ciemności. Dopiero teraz, kiedy zachodzące słońce 
zakończyło czas szabatu, mieszkańcy Kafarnaum mogli przyprowadzić 
swoich bliskich złożonych rozmaitymi chorobami i zniewolonych pętami 
złego ducha. To znamienne, że ci ludzie byli dziś w synagodze, aby 
oddać chwałę Bogu, zgodnie z prawem szabatu, ale nie mogli oddać 
swego cierpienia. Teraz dla nich rozpoczyna się prawdziwe święto, 
odmienne od tego, które – aby zachować Prawo – spełniali do tej pory; 
dokonuje się spotkanie z Jezusem, bardzo osobiste i wyjątkowe. 
Zapytajmy dziś samych siebie w sercu: czy przychodzę na Eucharystię, 
bo to obowiązek tradycji, w której wzrosłem? Czy dlatego, że mam 
wiarę potrzebną do uzdrowienia? Św. Marek zaznacza, że Jezus „nad 
ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 
pustynne, i tam się modlił”. Mówiąc o wstaniu Jezusa, używa słowa 
„anastas – anastasis”, które oznacza także zmartwychwstanie. To obraz 
Jezusa zmartwychwstałego, który w ciemnej porze nocy, zanim zaświta 
jutrzenka, zstępuje do Otchłani, aby wszystkim ogłosić wybawienie z ich 
niemocy. Tę zbawczą tajemnicę Kościół celebruje w Eucharystii. Oremus 

 
VI Niedziela Okresu Zwykłego – 11 lutego 2018 r. 

Mk (1,40-45). Pewnego dnia 
przyszedł do Jezusa trędowaty  

i upadłszy na kolana, prosił Go: 
„Jeśli zechcesz, możesz mnie 

oczyścić”. A Jezus,zdjęty litością, 
wyciągnął rękę, dotknął go  
i rzekł do niego:„Chcę, bądź 

oczyszczony!”. Zaraz trąd go 
opuścił, i został oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał  
i zaraz go odprawił, 

mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu 
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nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, 
którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po 

wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, 
tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał  

w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

Możesz mnie oczyścić…. 
Starotestamentalny nakaz postępowania z chorym na trąd wydaje się 
nieludzki. Zawiera on jednak próbę ochrony wszystkich pozostałych 
przed skutkami tej strasznej choroby. Przelęknieni ludzie izolują się od 
siebie nawzajem, gdyż nie wiedzą, jak należy postąpić, gdzie i jak szukać 
pomocy. Bóg jednak zawsze odpowiada na ludzką niedolę, choćby  
powołując takich apostołów, jak św. Damian de Veuster czy bł. o. Jan 
Beyzym, którzy nie wahali się oddać swojego życia, dzieląc je  
z trędowatymi. Dzisiaj człowiek podlega o wiele większym zagrożeniom. 
Z jednej strony towarzyszy mu lęk przed terroryzmem i „trzecią wojną  
w kawałkach”. Z drugiej – cywilizacja śmierci, której przejawy widać  
w ekspansji przeróżnych dewiacji i prób ustanawiania praw przeciwnych 
życiu ludzkiemu. Śmiertelną chorobą świata jest pragnienie 
decydowania o tym, co jest dobrem a co złem, samostanowienia bez 
Boga. Trądem toczącym człowieka od środka jest pycha, buta, duma. 
Drogę do uzdrowienia pokazuje postawa trędowatego wobec Jezusa. 
Chory pokornie klęka przed Nim. Nie mówi: „Daj mi to, ponieważ mi się 
należy, bo jestem chory”, ale zdaje się na wolę Chrystusa. Wyrażenie 
„jeśli chcesz” – „chcę” w tekście greckim oznacza nie tylko wolę 
działania, ale także pragnienie dobra dla kogoś, kogo się kocha. Chyba 
do tej miłości Zbawiciela odnosi się trędowaty, skoro św. Marek 
zaznacza, że pierwszą odpowiedzią Jezusa było Jego wzruszenie. To tak 
jakby trędowaty powiedział:  „Zdaję się na Twoją wolę, ale wiem, że 
mnie kochasz”.  Owa litość Jezusa jest w Nowym Testamencie 
synonimem miłosierdzia.  Zdumiewa możliwość innego odczytania tego 
wersetu. Niektóre rękopisy Ewangelii św. Marka zamiast „zdjęty 
litością”  zawierają „rozgniewawszy się”, co wydaje się spójne  
z surowym upomnieniem trędowatego, odesłanego z nakazem 
milczenia. Obok Bożego miłosierdzia jest bowiem gniew jako niezgoda 
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na taki stan człowieka. Grzech nie jest odpuszczany za darmo – Ktoś za 
niego płaci. Jezus, widząc zniekształcone oblicze człowieka, wie, że 
przywracając mu pierwotny stan, weźmie na siebie wszystkie tego 
skutki.  Oremus 

I Niedziela Wielkiego Postu – 18 lutego 2018 r. 
Mk (1,12-15). Duch wyprowadził Jezusa na 

pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści 
dni, kuszony przez Szatana, i był ze 

zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy 
Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do 

Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas 
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.  

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. 

Czas wyciszenia… 
Ewangelista Marek w zwięzłym opisie 
kuszenia Jezusa na pustyni skupia naszą 
uwagę na istocie wydarzenia. Chrzest 
Jezusa, podobnie jak przejście narodu 

wybranego przez Morze Czerwone wraz z pochłonięciem potęgi 
faraona, jest – według Ojców Kościoła – pokonaniem szatana i jego 
mocy. Jednak Izrael musi jeszcze pokonać pustynię. Wędrówka do ziemi 
Obietnicy trwa 40 lat. Jezus zaraz po chrzcie zostaje wyprowadzony na 
pustynię. Od razu widać tu kontrast między żyzną doliną Jordanu  
a pustynią, symbolem śmierci. Jezus zostaje poprowadzony od tego, co 
jest życiem, ku temu, co nosi znamiona śmierci. Jest w tym zapowiedź 
Jego Paschy. Św. Marek zaznaczył wcześniej, że „natychmiast” (gr. 
euthys) Duch wyrzuca Go na pustkowie. To bardzo mocny przekaz. 
Umiłowany Syn Ojca musi znaleźć się w miejscu, gdzie nie ma nikogo 
poza szatanem, zwierzętami i aniołami. Można w tym obrazie widzieć 
harmonię raju (usługujący aniołowie), ale też ogromne zmaganie  
o nasze ocalenie, gdyż w raju pierwszy Adam uległ podstępowi złego. 
Jezus zatem wychodzi na pustynię, aby walczyć o nas, byśmy nie ulegli 
pokusie niewiary w miłość. Musiał pokonać w sobie ludzki opór przed 
tym doświadczeniem. Przebywanie na pustyni zapowiada to, czego 
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dokona w tajemnicy Wielkiej Soboty. Jako Miłość Ojca, wchodzi w 
otchłań naszego opuszczenia i śmierci. Wkracza tam, gdzie nie dociera 
żadne ludzkie pocieszenie, i ogłasza ostateczne zwycięstwo nad 
śmiercią, która jest dziełem szatana. W tym kontekście pierwsze słowa 
wypowiedziane przez Jezusa w Markowej Ewangelii mają szczególne 
znaczenie:  „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. Czyli naszym 
powołaniem jest szukanie bliskości z Jezusem, ponieważ to On jest 
Królem. Dlatego wierzymy Jego Dobrej Nowinie o zbawieniu.   Oremus  

 

II Niedziela Wielkiego Postu – 25 lutego 2018 r. 
Mk (9,2-10). Jezus wziął z sobą Piotra, 

 Jakuba i Jana i zaprowadził  
ich samych osobno na górę wysoką.  

Tam się przemienił wobec 
nich. Jego odzienie stało się lśniąco  

białe, tak jak żaden na ziemi folusznik  
wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz 

z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, 

dobrze, że tu jesteśmy; postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 

Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział 
bowiem, co powiedzieć, tak byli 

przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający 
ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest 

mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”.  
I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 

już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, 
przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn 

Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając 
tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. 

Czas przemiany…  
Abraham, któremu urodził się syn obietnicy, to człowiek spełniony. 
Cieszy się z Izaaka („uśmiech Boga”) i może powiedzieć, że warto 
chodzić drogami Pana. Tymczasem Bóg wystawia go na próbę, i jest to 
kluczowe słowo w zrozumieniu jego wiary, potrzebne nie jemu, ale 



 

St
ro

n
a1

0
 

nam. Krótkiemu poleceniu, jakie słyszy, nie towarzyszy żadne 
wyjaśnienie. Nakaz rodzi napięcie, szokuje – Abraham staje nad 
przepaścią. Zderza się w nim miłość do syna z miłością do Boga, 
któremu zaufał. Biblia nic nie mówi nam o wewnętrznych przeżyciach 
Abrahama, dlatego jego milczenie i posłuszeństwo są tak wymowne. 
W tym przejmującym obrazie możemy niejako usłyszeć milczenie 
Boga, kiedy rozpoczęły się przygotowania do męki Jego Syna – milczenie 
Ojca, który nic nie mówi wobec cierpienia męki i śmierci Syna to 
jednocześnie godzina, kiedy w Jezusie sam Bóg wchodzi w ciemności po 
to, aby stać się światłem dla wszystkich przechodzących próbę wiary 
Abrahama. Milczenie to jest zaproszeniem do kontemplacji tajemnicy 
Boga Ojca, „który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 
wszystkich wydał”. Milczy Bóg aż do momentu złożenia Izaaka na 
ołtarzu, milczy Abraham, kładąc syna na kamiennym ołtarzu, milczy 
Izaak, będąc krępowanym. Milczy Maryja, stojąc pod krzyżem swego 
Syna, Jezusa. Takie milczenie jest modlitwą dzieci Abrahama w godzinie 
próby. W największe tajemnice wiary wchodzi się w ciszy. Na górze 
Tabor Ojciec mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. 
Trzeba mieć wiarę Abrahama, aby wejść z Jezusem na górę Golgoty, aby 
móc słuchać Jego siedmiu słów wypowiedzianych podczas męki. On sam 
przecież zapewnia: „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są 
życiem” (J 6,63). Czy jestem gotów oddać Bogu swego Izaaka?    Oremus 
  

Intencje mszalne na miesiąc luty 2018 

01.02.2018 
Czwartek 

7.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

18.00 
1. † Czesław Kubik (P) 
2. † Hermina i Leopold Dudek 

02.02.2018 
Piątek 

Ofiarowanie 
Pańskie  

7.00 W int Parafian, którzy przyjęli księży podczas kolędy 
17.00 † Franciszek Zeman 

18.00 
1. W int Parafian, którzy przyjęli księży podczas kolędy 
2. Dziękczynna za otrzymane łaski i o Boże błog. dla 
małżonków z ok. 60 r. Ślubu 

03.02.2018 
Sobota 

 

8.00 † Czesław Kubik (P) 

18.00 
W int. Anny z ok. 25 r. Urodzin o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej 
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04.02.2018 
Niedziela  

V Niedziela Zwykła 
7.00 † Helena Weźranowska z mężem 

9.00 
1. †Franciszek i Agata Lupa   

2. W int. Marzeny i Janusza z ok. 25 r. Ślubu o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

11.00 
1. † Franciszek i Helena Handzlik z córką Joanną 
2. † Franciszka i Tomasz Przygoda z córkami i zięciami oraz 
wnuczką Barbarą 

17.00 † Jan Kaczmarz (P) 

05.02.2018 
Poniedziałek  

7.00 † Bronisława Jurzak(P) 

18.00 † Kazimierz Komędera 
06.02.2018 

Wtorek  
7.00 † Grzegorz Dyczkowski (P) 

18.00 † Andrzej Wołoszyn 

07.02.2018 
Środa  

7.00 † Marzena Musiał (P) 

18.00 
1. †Czesław Kubik (P) 
2. W intencji Renaty i Wiesława o Boże Błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej.  

08.02.2018 
Czwartek  

7.00 † Jan Kaczmarz (P) 

18.00 † Ludwika i Władysław Bies 

09.02.2018 
Piątek  

7.00 † Bronisława Jurzak(P) 

18.00 
1. † Władysław Gibas 
2. † Joanna Jurzak 

10.02.2018 
Sobota  

7.00 † Stanisław i Jan Łysoń 

18.00 † Aniela i Bronisław Ogórek z synem Wiesławem  

11.02.2018 
Niedziela  

Światowy 

Dzień 

Chorego 

VI Niedziela Zwykła 

7.00 †  Władysława Matusiak w 14 rocznicę śmierci 

9.00 
1. † Adam Foks z teściami 
2. † Antoni Chowaniec w 6 r. śm z rodzicami 

11.00 
1. † Dominik Handzlik 
2. † O zdrowie i szczęśliwą operację dla Amelki 

15.30 W intencji chorych i cierpiących z naszej parafii 
17.00 † Jan Kaczmarz (P) 

12.02.2018 
Poniedziałek  

7.00 † Maria Kłusak z wnukiem Błażejem 

18.00 † Józefa Sander z mężem  
13.02.2018 

Wtorek  
7.00 † Grzegorz Dyczkowski (P) 

18.00 †Czesław Kubik (P) 

14.02.2018 
Środa  

Popielcowa 

7.00 † Ryszard Rolak (P) 

17.00 †Syn Rafał Góra oraz rodzice Jan i Michalina Szłapa 

18.00 
1. † Paweł Handzlik 
2. O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla VI Róży Kobiet 
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Marii  Drożdż i ich rodzin   

15.02.2018 
Czwartek  

7.00 † Marzena Musiał ( P ) 

18.00 † Andrzej Wołoszyn (P) 

16.02.2018 
Piątek  

7.00 
W intencji Ojca Świętego i ojczyzny od XII Róży Kobiet Anny 
Baron 

18.00 † Kazimierz Komędera  

17.02.2018 
Sobota 

7.00 † Franciszek Pudełko w 25 r. śm z żoną Anną 

18.00 
O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Władysława i 
Stanisławy Baścik 

18.02.2018 
Niedziela 

I Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 Za zmarłych z II róży mężów Włodzimierz Drożdża  

9.00 
† Czesław Kubik (P) 
† Anna Kasperek z rodzicami  

11.00 
† Józef i Bronisława Loranc z córka Ireną 

† Leon Orawczak oraz Irena Orawczak 

17.00 † Stanisław Wandzel  
19.02.2018 

Poniedziałek  
7.00 † Aniela Ogórek (P) 

18.00 † Józefa Wróbel 
20.02.2018 

Wtorek  
7.00 † Józef Hałat z żoną 

18.00 † Krzysztof Gołek (P) 
21.02.2018 

Środa  
7.00 † Waldemar Haczek (P) 

18.00 
1. † Czesław Kubik (P) 
2. † Stanisław Zoń  

22.02.2018 
Czwartek  

7.00 † Aniela Ogórek (P)  
18.00 † Kazimiera Adamus (P) 

23.02.2018 
Piątek  

7.00 † Stanisława Wieczorek (P) 

18.00 
1. † Elżbieta Jurzak od I róży kobiet 

2. Za zmarłe członkinie z VI Róży Kobiet Marii Drożdż 
24.02.2018 

Sobota 
7.00 † Ryszard Rolak (P) 

18.00 † Mieczysław Matejko z żoną i córką Krystyną 

25.02.2018 
Niedziela 

II Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 † Bronisława Jurzak(P) 

9.00 
† Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami 

† Kazimierz Bieda w 16 r śmierci  

11.00 
† Barbara i Bronisław Handzlik 
† Stanisław Baścik z synami  

17.00 † Klemens Dudzik  
26.02.2018 

Poniedziałek  
7.00 † Grzegorz Dyczkowski (P) 

18.00 † Czesław Kubik (P) 
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27.02.2018 
Wtorek  

7.00 † Marzena Musiał ( P ) 

18.00 † Elżbieta Jurzak 
28.02.2018 

Środa 
7.00 † Stanisława Wieczorek (P) 

18.00 
1. † Anna Matejko z mężem i córką Krystyną 
2. † Aniela Ogórek (P) 

01.03.2018 
Czwartek 

7.00 
W int Moniki o szczękliwe rozwiązanie, Boże błog. 
w nauce i opiekę Matki Bożej  

18.00 
1.† Krzysztof Gołek 
2. O nowe powołania kapłańskie i zakonne od I Róży 
Kobiet Marii Łaciak  

02.03.2018 
Piątek  

7.00 † Stanisława Wieczorek (P) 

18.00 
† Czesław Kubik (P) 

† Marian Folta  
03.03.2018 

Sobota 8.00 
† Stanisław Handzlik w 25 r śm 

† Grzegorz Dzwigoń 
18.00 † Grzegorz Dzwigoń 

 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Adam 
Lechman, Salwatorianin z Bielska – Białej, obecnie 
przebywający w sanatorium na rehabilitacji:  
+ Stanisława Romik – 10 int. 
+ Antonina Czarnik – 10 int. 
+ Danuta Byrska – 20 int. 
+ Bronisława Żmuda – 10 int.   
Te intencje zostaną odprawione w lutym i w marcu b.r. 
Podczas ferii zimowych ks. Proboszcz odprawi następujące 
intencje: 
12.02.2018 - + Edward Wawak   
13.02.2018 - + Olaf Noszka 
15.02.2018 - + Olaf Noszka 
Podczas ferii zimowych ks. Krzysztof odprawi następujące 
intencje: 
19.02.2018 - + Edward Wawak   
20.02.2018 - + Edward Wawak   
21.02.2018 - + Czesław Kubik   
22.02.2018 - + Edward Wawak   
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Kącik Poezji 

„Na złote gody” 
To pół wieku temu, 
To przed tym obrazem,              (Jezu ufam Tobie) 
Związaliśmy życie i jesteśmy razem. 
To w tamtym kościele padły przyrzeczenia, 

Które w naszym związku były do spełnienia. 
To Opatrzność Boża wciąż czuwa nad Nami  
I na Miłosierdzie  wciąż jesteśmy zdani. 
Jesteśmy Ci wdzięczni – Tobie, dobry Boże, 
Że nas nie opuszczasz w każdej życia porze. 
Też była sobota i Trzech Króli było, 
Czyli, że do dzisiaj  - nic się nie zmieniło. 
Widać Monarchowie czuwają nad nami, 
Dzięki Mędrcy Świata, że jesteście z nami! 
I wciąż podążałyby zobaczyć Dziecię, 
Już nie tu na Ziemi, lecz na tamtym świecie. 
Tak jak Ci co życie nam małżonkom dali, 
Oni – Dobry Boże – też Tobie ufali. 

Może teraz patrzą tu na swoje dzieci,   
Jak im na tej ziemi czas dalej poleci.   
Matko Przenajświętsza! Józefie Wspaniały! 
Prowadźcie nas nadal, aż do Bożej Chwały. 
Bądźcie nam pomocni na ziemskim padole, 
Dzieląc wspólne z Nami dole i niedole.  
Dzięki Wam kapłani za Mszy tej ofiarę, 
Polecając Bogu już sędziwą parę, 
Dzięki ks. Jerzy, że do nas przybyłeś  
i byłą Parafię znowu nawiedziłeś. 
   6.01.2018 r.  Kazimierz Żmuda 
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Skąd się wzięły 

walentynki? 

Ptasia sprawka 

Święty Walenty był biskupem 
męczennikiem, który żył w III wieku. 
Dlaczego właśnie on został patronem 
zakochanych? W jego życiu próżno szukać 
wytłumaczenia. Skąd wziął się zatem 
dzień zakochanych i czemu przypada 
właśnie 14 lutego? Istnieją dwie 
zasadnicze hipotezy. 

Święto wiosny 
W średniowieczu w literaturze angielskiej i 
francuskiej często pojawia się pogląd, że w 
dniu świętego Walentego ptaki łączą się w 
pary. Pisze tak m.in. Geoffrey Chaucer (ok. 
1340-1400) - najwybitniejszy poeta angielski z czasów przed 
Szekspirem. Wspomina o tym również wielu innych autorów. Zapewne 
było to popularne ludowe porzekadło.  Według tej hipotezy walentynki 
byłyby czymś w rodzaju święta wiosny. Zimowa data nie jest 
nieprawdopodobna. Pamiętajmy, że do XVI wieku obowiązywał 
kalendarz juliański, który nie uwzględniał tego, że rok kalendarzowy nie 
pokrywa się dokładnie z astronomicznym. Błąd ten naprawił dopiero 
papież Grzegorz XIII, wprowadzając 15 października 1582 roku 
kalendarz gregoriański. Niedokładność kalendarza juliańskiego sprawiła, 
że w połowie lutego mogła się zaczynać wiosna. Poza tym  
w średniowieczu klimat był cieplejszy niż obecnie. Wikingowie, gdy 
odkryli Grenlandię nazwali ją właśnie Gren land – zielony kraj, a teraz 
jest tam lodowiec. A więc wiosna mogła się zaczynać tak wcześnie 
nawet w Europie Północnej. 
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Rzymskie Lupercalia 
Druga hipoteza odwołuje się do starego rzymskiego obrzędu, dość  
tajemniczego i nie do końca zbadanego, który 
odbywał się w połowie lutego.  Luty był 
miesiącem oczyszczenia, z czym łączy się 
nazwa Februarius (łac. februum – środek 
oczyszczania od zmazy). Lupercalia miały być 
oczyszczeniem z "uroków", które – jak 
wierzono – powodowały m.in. bezpłodność. 
Było to jedno z najstarszych świąt rzymskich, 
prawdopodobnie kontynuacja greckich 
obrzędów ku czci boga Pana. W Rzymie 
odpowiadał mu Faun o przydomku Lupercus. 
Składano mu ofiary u stóp wzgórza Palatyn w 
grocie Lupercal, w której według tradycji 
wilczyca (po łacinie – lupa) miała wykarmić 
Romulusa i Remusa – legendarnych założycieli 
Rzymu. Po złożeniu ofiar kapłani Luperkowie 
(Luperci) obiegali dookoła Palatyn uderzając przechodniów rzemieniami 
ze skóry zabitego w ofierze kozła. Miał to być właśnie obrzęd 
oczyszczania ze zmazy. Uderzeniom poddawały się dobrowolnie kobiety 
bo wierzyły, że w ten sposób uchronią się przed bezpłodnością.  
Hipoteza druga wydaje się mniej prawdopodobna. Nie sposób bowiem 
wytłumaczyć, dlaczego zwyczaje walentynkowe nie są praktycznie 
znane we Włoszech i innych starych prowincjach Imperium, a tylko w 
krajach, które prowincjami rzymskimi były stosunkowo krótko. Za 
pierwszą hipotezą przemawia też pierwotna lokalność tego zwyczaju. 
Ptasie gody odbywają się w różnych terminach zależnie od panującego 
w danym regionie klimatu. W Wielkiej Brytanii i Francji było to zapewne 
rzeczywiście w połowie lutego (czyli zgodnie z obecnym kalendarzem na 
przełomie lutego i marca). Anglicy "eksportowali" zwyczaje 
walentynkowe do swych kolonii. A to, że obecnie zwyczaje te są znane 
prawie na całym świecie, to już zasługa ekspansywności kultury Stanów 
Zjednoczonych. A z tym święty Walenty ma już niewiele wspólnego.  
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Patron zakochanych 
W Kościele katolickim jest aż ośmiu świętych Walentych, przy czym 14 
lutego obchodzi się święto trzech z nich. O jednym wiadomo tylko, że 

poniósł śmierć męczeńską w Afryce. O 
dwóch pozostałych wiadomo trochę 
więcej, ale są to tak fragmentaryczne 
wiadomości, że być może chodzi o 
jedną i tę samą osobę. Obaj żyli w III 
wieku w Italii. Jeden był księdzem w 
Rzymie, a drugi biskupem w mieście 
Interamna (obecnie Terni). Ten drugi 
wsławił się nawróceniem na 
chrześcijaństwo filozofa Kratona. Obaj 

byli prześladowani przez cesarza 
Klaudiusza II. Biskup był podobno wcześniej przyjacielem imperatora, 
ale próbował go nawrócić i został wtrącony do więzienia. Uwięziony, 
według tradycji, uzdrowił niewidomą córkę jednego ze strażników. Obaj 
święci zostali skazani na karę śmierci. Jeden został zabity maczugami, a 
drugi ścięty 14 lutego 269 lub 270 roku. Informacje są tak podobne, że 
może rzeczywiście chodzi o jedną osobę? W każdym razie święty 
Walenty został zabity na wychodzącej z Rzymu drodze Via Flaminiana w 
okolicach bramy do miasta zwanej wówczas Porta Flaminiana, potem 
Bramą św. Walentego, a obecnie Porta de Poppolo (bramą ludową). 
Papież Juliusz I w miejscu śmierci świętego 
nakazał wybudować kościół. Relikwie świętego 
Walentego umieszczono natomiast w rzymskim 
kościele św. Praksedy. Jest patronem nie tylko 
zakochanych, ale również epileptyków.  

Po czym poznać św. Walentego? 
Strój biskupi 
14 lutego został wyznaczony dniem św. 
Walentego już w 496 roku. Ale pierwszy 
zachowany wizerunek tego świętego pochodzi dopiero z ilustracji 
zamieszczonej w Kronice Norymberskiej, wydanej w 1493 roku. 
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Prawdopodobnie był biskupem, więc tradycyjnie przedstawia się go w 
stroju biskupim. Jest męczennikiem, więc czasem jego atrybutem jest 
palma męczeństwa. Obok: rzeźba z rzymskiego kościoła św. Praksedy, 
gdzie znajdują się relikwie świętego.  

Ptaki i róże 
Świętego Walentego przedstawia się zwykle z ptakami. Według 
średniowiecznej tradycji w dniu tego świętego ptaki łączyły się w pary. 
Pisał o tym najwybitniejszy przed Szekspirem poeta angielski Geoffrey 
Chaucer (ok. 1340-1400), a także wielu innych autorów angielskich  
i francuskich. Warto dodać, że w średniowieczu 14 lutego przypadał w 

rzeczywistości ok. dwa tygodnie 
później. Obowiązywał wówczas 
kalendarz juliański nie uwzględniający 
dni przestępnych (gregoriański 
wprowadzono dopiero w XVI wieku. 
Rosja, która nie przyjęła nowego 
kalendarza miała później Rewolucję 
Październikową w listopadzie). W 

połowie lutego w średniowieczu 
praktycznie zaczynała się więc wiosna. Z tą symboliką początku wiosny i 
dnia zakochanych wiąże się także kolejny atrybut świętego – bukiet róż. 
http://kosciol.wiara.pl/doc/491287.Skad-sie-wziely-walentynki-Ptasia-sprawka 
 

Modlitwa do św. Walentego 
Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty, który  
z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne 
przesłanie pokoju, Ty, który - dzięki męczeństwu przyjętemu  
z miłości - zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści 
i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę: W obliczu rozdarć  
i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną 
egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości 
Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam 
przezwyciężać życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami 
do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, 
i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

http://kosciol.wiara.pl/doc/491287.Skad-sie-wziely-walentynki-Ptasia-sprawka
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 Podziękowanie  

Serdecznie dziękujemy za życzliwe  
 i gościnne przyjęcie nas kapłanów 

podczas wizyty duszpasterskiej zwanej 
kolędą. Dziękujemy tym rodzinom, 

które mimo swoich obowiązków 
przygotowały poczęstunek. 

Dziękujemy także za złożone ofiary. 
Jako wyraz naszego podziękowania  

odprawimy dwie Msze św. w intencji 
wszystkich rodzin i osób samotnych.  

Te Msze św. będą odprawione 2 lutego, w Święto  
Ofiarowania Pańskiego, o godz. 7.00 i 18.00.  ks. Proboszcz  

 

  Mały  
      Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci ! 
Już niedługo rozpoczniemy ferie 

zimowe. To czas wypoczynku i 

regeneracji sił. Jednak w środę, 14 lutego rozpoczniemy 

Wielki Post, Popielcem. W tym dniu posypiemy głowy 

popiołem na znak pokuty i nawrócenia. Zapraszam na 

nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.30  

i Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.15. 

Życzę wszystkim Dzieciom wielu łask Bożych oraz 

opieki Matki Bożej i Anioła Stróża.  

                                            Pozdrawiam ks. Proboszcz 
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                                                                               Oto Dzieci, które brały udział  
                                                                           w konkursie na  
                                                                 najpiękniejszy  lampion  
                                                                        19 grudnia 2017 r. 
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                                                                         Dzieci, które   
                                                                          otrzymały  nagrody  
                                                                                  w Roratach  
              
 
                                                                            24  grudnia 2017 r. 
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Krzyżówka dla Dzieci 01/2018 

Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2018:  
„Narodził się Jezus Chrystus, Bądźmy 

weseli.”  Nagrodę: 
„Objawienia Maryjne”, 
wylosowała Wiktoria 
Duźniak. Na Rozwiązanie 
krzyżówki nr 02/2018 
czekam do 14 lutego na 
adres mailowy:  
ketypodlesie@gmail.com  
lub proszę przynieść do 

zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czeka  
nagroda książkowa pt.:  
„Wszystko o Jezusie”.   
                          Pozdrawiam ks. Proboszcz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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 Czas na wspomnienia 
W niedzielę, 14 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Oazy 

Rodzin, Apostolatu Maryjnego, Apostolatu Margaretka, 
Wspólnoty św. Ojca Pio, Świeckiego Zakonu karmelitów 

Bosych i Zespołu charytatywnego 
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Krzyżówka dla dorosłych 02/2018 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 1/2018 "Miłosierdzie i Miłość 
Jezusa" jest hasło:  
„W Jezusie Chrystusie 
zostaliśmy uświęceni”. 

Nagrody książkowe pt.: 
„Wszystko o cudach” 
wylosowały osoby:  
Mirosław Koczur  

i Natalia Przygoda !  
Nagrody czekają w 

zakrystii. Hasło z Krzyżówki nr 02/2018 

proszę nadsyłać do 14.02.2018, na adres 
mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do 
zakrystii. Zostaną wylosowane 2 nagrody pt.: „Rzym i Watykan”.   

                 Pozdrawiam  wytrwałych i cierpliwych.  ks. Proboszcz 
POZIOMO: 1. Hebrajskie określenie Boga tłumaczone jako Pan; 4. Miała je  
s. Eugenia Ravasio; 9. Spalone przez Jozuego (Joz 8,28); 10. Młodzieniec z Troady 
wskrzeszony przez Pawła (Dz 20,9n); 12. Pierwszy sakrament; 14. Skrót Księgi 
Malachiasza; 15. Kapłan z Szilo, pod jego opieką był mały Samuel; 16. Prezent, 
podarunek; 17. „Walczący z Bogiem”, imię nadane przez Boga Jakubowi; 18. Matka 
żyjących; 19. Sprzeczka, konflikt (Dz 15,2); 21. Pora roku; 25. Fundacja Ewy Błaszczyk, 
pomagająca dzieciom w śpiączce; 26. Pokarm z nieba na pustyni; 27. Miasto w Azji 
Mniejszej, był tam św. Paweł podczas podróży misyjnej (Dz 16,8); 28. Syn Kaleba  
(1 Krn 4,15); 30. Skała wulkaniczna; 32. „Na wieki trwa Jego … dla Izraela” (Ezd 3,11);  
35. Może być niezwykłe (Wj 3,3) albo straszne (Łk 21,11); 36. Skład Apostolski albo 
…Apostolski; 38. Wysoka Rada w czasach Jezusa; 41. Etyka ekologiczna; 42. Filozofia 
Boga; 44. Skrót Księgi Nahuma; 45. Skrót Księgi Rut; 46. … Popielcowa; 47. Pierwszy 
zabójca; 48. Ukraińska preria 
PIONOWO: 1. Duchowa depresja, wypalenie, choroba mnichów; 2. Stół ofiarny;  
3. Poprzedniczka chemii; 4. Jest nim dla nas Bóg; 5. Biskup, który ochrzcił Mieszka lub 
rzeka w Palestynie; 6. Credo; 7. Filozofia piękna; 8. W muzyce żywe tempo; 11. Gaz 
szlachetny lub polski półwysep; 13. Skrót Księgi Zachariasza; 20. Synogarlic złożona  
w ofierze albo … wodna; 21. Krzyża albo drogowy; 22. Góra mnichów w Grecji; 23. 
Żadna nie mogła być złamana barankowi paschalnemu; 24. Źródło w nazwie 
uzdrowisk; 26. Taki jest Bóg; 29. Bóg … niebo i ziemię; 30. „Nawet zwierzęta polne … 
wzdychają do Ciebie” (Jl 1,20); 31. Kolor szat liturgicznych podczas Wielkiego Postu; 
22. Starzec, który rozpoznał w Dzieciątku Mesjasza; 34. Imię kardynała Casaroli;  

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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37. Skrót Księgi Daniela; 38. Dzielona na niedźwiedziu; 39. Skrót Anonimowych 
Alkoholików; 40. Drapieżny padlinożerca z Afryki; 43. Witaj po łacinie; 
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Podziękowanie  
za wystrój świąteczny kościoła 

 

Pragnę serdecznie 
podziękować Leśnym 

Dziadkom za pomoc  
w przygotowaniu 

konstrukcji szopki.  
Pani Anecie, panu 

kościelnemu - Mateuszowi  
i lektorom dziękuję za 

przygotowanie szopki i świątecznej dekoracji w naszym 
kościele. Dziękuję panu Piotrowi za ofiarowanie kwiatów – 
„gwiazd betlejemskich” do ołtarza. Dziękuję wszystkim za 

trud i poświecony czas.  Bóg zapłać.  Ks. Proboszcz 
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Sprawozdanie 
duszpasterskie  

oraz ekonomiczne   
za rok 2017 

Wszystkich mieszkańców 
naszej Parafii jest 2596 osób,  

w tym 2470 katolików. Liczba rodzin katolickich naszej 
społeczności wynosi ok. 760. Do naszej wspólnoty dołączyło 
26 ochrzczonych dzieci w tym 15 chłopców i 11 dziewczynek  
Do I Komunii św. przystąpiło 43 uczniów klas III Szkoły 
Podstawowej.  Sakrament małżeństwa zawarło 8 par 
narzeczonych.  Do wieczności odeszło 25 parafian. Sakrament 
namaszczenia przyjęło 18 chorych. W I piątki miesiąca,  
z posługi sakramentalnej skorzystało  ok. 26 chorych.  

W niedzielę, 22 października 2017 r. odbyło się liczenie 
parafian uczęszczających na Msze św. Oto tabela prezentująca 
liczby wiernych: 
 

Godzina 
Mszy św. 

Liczba wiernych 
Liczba rozdanych 

komunii 
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

7.00 52 89 21 58 
9.00 118 153 38 86 

11.00 191 297 52 92 
17.00 67 94 18 34 

RAZEM 
419 620 129 270 

1039 399 

Rok 
2016 

366               564  94               223 
930 317 
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Sprawy ekonomiczne. 
     Ze względu na zarządzenie Sanepidu, w naszej kaplicy 

pomieszczenie przeznaczone do przygotowywania zwłok 
do pochówku (czyli chłodnia) powinno posiadać 
wentylację, a ściany, posadzki i urządzenia powinny być 
łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, gładkie i nieliskie oraz 
odporne na działanie produktów dezynfekujących. 
Ponadto powinno posiadać urządzenie chłodnicze, 
zapewniające stałą temperaturę przechowywania zwłok  
i szczątków, nie wyższą niż 40C. 

Wszystkie te wymogi zostały zrealizowane: 
Doprowadziliśmy bieżącą wodę do chłodni od ul. 
Partyzantów ( t.j. ok. 50 m); 
Zamontowaliśmy podgrzewacz wody oraz wentylację; 
Zrobiliśmy odprowadzenie wody do kanalizacji oraz 
drenaż wokół kaplicy; 
Ściany chłodni zostały wyłożone płytkami po sam sufit; 
Przerobiliśmy starą instalację elektryczną na nową  
z zabezpieczeniami a licznik wraz ze skrzynką 
umieściliśmy na zewnątrz kaplicy; 
W wyniku przeróbek instalacji elektrycznej w chłodni 
i w kaplicy musieliśmy wymalować wnętrze kaplicy. 
Więźba dachowa kaplicy została zabezpieczona przed 
szkodnikami. 
Te prace wykonała Ekipa Leśnych Dziadków oraz kilku 
innych panów, którzy za wykonane prace nie pobrali 
żadnego wynagrodzenia. Należy się im ogromny szacunek 
i podziękowania. 
Zmieniliśmy pokrycie dachu – eternit został zdjęty i dach 
został pokryty blachą wraz z odgromieniem i rynnami.  
Zostały zamontowane śniegołazy. Te prace wykonała  
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firma. Dotychczasowy koszt całej inwestycji: chłodni, 
wnętrza kaplicy i dachu wyniósł  39000 zł. 
Na wiosnę planujemy wykonać zewnętrzną elewację 
kaplicy i pokryć tytanową blachą jej wieżyczkę. Na strychu 
kaplicy musimy wymienić deski podłoża, gdyż są 
zniszczone przez kornika. Koszt tej inwestycji wyniesie 
ok. 12000 zł. Zostanie on pokryty z otrzymanych składek 
na remont kaplicy.  
Pragnę serdecznie podziekowac Wam wszystkim za 
wspólnie spędzone chwile w naszej świątyni na mszach 
św. oraz nabożeństwach oddając chwałę Bogu. Za 
wszystkie wspólnie i osobiście złożne ofiary na dalszy 
rozwój,  upiekszanie i utrzymanie naszej świątyni oraz jej 
otoczenia. Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy przez 
swą ofiarnośc wspierają nasze inicjatywy i  ich realizację. 
Niech Pan obdarzy Was błosławieństwem, potrzebnymi 
łakami a Matka Boża opieką. Dziękuję wszystkim grupom 
parafialnym za zangażowanie w modlitwę i liturgię oraz 
za okzaną życzliwość i wsparcie nam posługującym tutaj 
kapłanom.   Z serca błogosławię ks. Proboszcz 
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Światowy Dzień Chorego 
11 lutego 2018 r.  

W niedzielę, 11 lutego z okazji 
wspomnienia Najświętszej Maryi Panny  
z Lourdes, w naszej parafii będziemy 
przeżywać Parafialny Dzień Chorego.   
O godz. 15.00 nabożeństwo do Bożego 
Miłosierdzia i uroczysta Msza święta  
z sakramentem namaszczenia chorych 
udzielany wszystkim, którzy będą w niej 

uczestniczyć. Zapraszam wszystkich 
naszych Parafian bez względu na wiek – chorych i cierpiących.   
Zapraszam ks. Proboszcz  

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim 

parafianom, którzy w tym miesiącu wsparli finansowo naszą 
gazetkę. Zebraliśmy 343,20 zł. Dzięki temu zakupiłem nagrody 

dla dzieci za udział w Roratach i w konkursach roratnich. 
Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami  

i błogosławi na każdy dzień.                   Ks. Proboszcz 

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 


