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    Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa  

Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach  
 Marzec 2018                                  Czas  Rekolekcji                                                   3/2018 

Nawróćcie się do Pana Boga waszego!  

On bowiem jest łaskawy, miłosierny,  
nieskory do gniewu i wielki  
w łaskawości, a lituje się  

na widok niedoli.”  
Jl 2,12-13 
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Plan rekolekcji  
Niedziela – 04 marca 2018 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 
07.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
09.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
11.00 Msza św. z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej  

15.00 
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i nauka dla 
kandydatów do Bierzmowania ( uczniowie Gimnazjum ) 

16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
17.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
18.00 Nauka stanowa dla mężczyzn 
18.45 Nauka dla młodzieży licealnej, studiującej i pracującej 

Poniedziałek – 05 marca 2018 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

07.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
08.00 Nauka stanowa dla kobiet 

09.40 – 10.20 Nauka dla Uczniów Szkoły Podstawowej 
10.30 – 11.15 Nauka dla Uczniów Gimnazjum 

18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
19.00 Nauka stanowa dla kobiet 

Wtorek – 06 marca 2018 – Dzień spowiedzi 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

07.00 - 07.30 Spowiedź dla wszystkich  
7.30 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  

08.30 – 10.00   Spowiedź dla wszystkich 
10.00 – 10.45 Przerwa w spowiedzi  

10.35 – 11.20   
Nabożeństwo pokutne z nauką dla Szkoły Podstawowej 
oraz spowiedź dla klas 4, 5 i 6 

11.30  – 12.15   
Nabożeństwo pokutne z nauką oraz spowiedź dla Klasy 
7 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

12.15 – 15.00 Przerwa w spowiedzi 
15.00 – 16.30   Spowiedź dla wszystkich  
16.30 – 17.00 Przerwa w spowiedzi 
17.00 – 18.00   Spowiedź dla wszystkich 

18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  

19.00 
Msza św. z nauką dla młodzieży licealnej, studiującej  
i pracującej 
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Środa – 07 marca 2018  
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

07.00 
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich na zakończenie 
rekolekcji 

09.00 Sakrament spowiedzi dla chorych i starszych 

09.30 
Msza św. dla chorych i osób starszych  
z sakramentem namaszczenia 

11.30 
Przygotowanie do Liturgii i Msza św. dla Uczniów Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 

18.00 
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich i zakończenie 
rekolekcji 

 

Krótkie medytacje 

 
III Niedziela Wielkiego Postu – 4 marca 2018 r.  

J (2,13-25). Zbliżała się pora Paschy 
żydowskiej  i Jezus przybył do Jerozolimy.  

W świątyni zastał siedzących za stołami 
bankierów oraz tych, którzy sprzedawali 

woły, baranki i gołębie. Wówczas, 
sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, 

powypędzał wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał monety 

bankierów, a stoły powywracał. Do tych 
zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 

„Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca 
nie róbcie targowiska!”. Uczniowie Jego 

przypomnieli sobie, że napisano: 
„Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do 
Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec 

nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im 
taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. 

Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 
wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy 

zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli 
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie 
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Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które 
czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie 

potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział,  
co jest w człowieku. 

 

Bóg świątynią chwały…. 
Ewangelia ukazuje nam Jezusa, którego człowieczeństwo jest 

świątynią Boga. Kiedy oczyszcza świątynię, dom Boży, i zapowiada, że 
zostanie ona zburzona i w trzy dni odbudowana na nowo, wszyscy się  
z Niego śmieją i pytają, jak to możliwe, żeby świątynię, którą budowano 
46 lat, On odbudował w trzy dni. On jednak mówi nie o świątyni z 
kamienia, ale o swoim człowieczeństwie i o naszym człowieczeństwie. 
Bo Bóg zbudował dla siebie świątynię, w której chce mieszkać, a którą 
jest człowiek, moje i twoje życie. Katechizm Kościoła Katolickiego w 
jednym z pierwszych punktów zaznacza, że człowiek jest „capax Dei” 
(dosł. „zdolny Boga”), to znaczy ku Bogu skierowany, na Boga otwarty, 
zdolny do komunikacji z Nim. Ale dzieje się tak dlatego, że wpierw Bóg 
jest otwarty na człowieka, że w Bogu jest możność stania się 
człowiekiem, że Bóg jest na człowieka ukierunkowany, bo nie tylko 
człowieka zapragnął stworzyć, nie tylko sam stał się człowiekiem, nie 
tylko go zbawił po grzechu, ale nawet chce w człowieku mieszkać. Św. 
Ireneusz z Lyonu pisał, że „chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem 
człowieka jest oglądanie Boga”. Właśnie z tego zapatrzenia w Boga, z 
zasłuchania w Jego słowo, z całkowitego zaufania Mu i zawierzenia się 
Jego obietnicom rodzi się piękne ludzkie życie. O tym mówi pierwsze 
czytanie, Dekalog, który Bóg daje człowiekowi przez pośrednictwo 
Mojżesza. Dekalog to nie zbiór zasad  i obowiązków do spełnienia przez 
człowieka jako obligatoryjny i wstępny warunek tworzenia relacji z 
Bogiem. Jest to niezwykłe, że w Księdze Wyjścia wszystkie przykazania 
Dekalogu nie są dane człowiekowi w trybie rozkazującym jako 
obowiązki do spełnienia, ale w czasie przyszłym, jako cudowne 
obietnice. „Jeśli tylko będziesz wpatrzony we Mnie – mówi Bóg – 
obiecuję ci, że nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie 
będziesz kradł itd.”                                                                              Oremus 
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IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2018 r. 

J (3,14-21). Jezus powiedział do 
Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył 

węża na pustyni, tak trzeba, by 
wywyższono Syna Człowieczego, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie 

wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna 
na świat po to, aby świat potępił, ale 

po to, by świat został przez Niego 
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 

podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że 

światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli 
światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi 

światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały 
ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się 

okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”. 

Bóg umiłował świat… 
Nocne spotkanie Nikodema z Jezusem jest pełne sprzeczności: do 

Jezusa przychodzi nauczyciel, a zachowuje się jak uczeń, który szuka 
odpowiedzi; przychodzi do Jezusa jako ktoś, kto wydaje się, że zna 
odpowiedzi, gdy mówi „wiemy...”, a równocześnie okazuje się, że nic 
nie wie; przychodzi uczony, a nic nie rozumie z tego, co do niego mówi 
Jezus. Przychodzi nocą, aby się ukryć, a doznaje oświecenia, bo Jezus 
objawia mu prawdę o sobie i o Ojcu. Nazywa Jezusa nauczycielem i 
Jezus cierpliwie udziela mu odpowiedzi, próbując dać do zrozumienia, 
że nie jest jedynie nauczycielem. Czego dowiedział się Nikodem w tej 
nocnej rozmowie z Jezusem? Przede wszystkim tego, że chociaż Mistrz 
będzie nauczał o Bogu, o moralnym życiu człowieka, o słowie Bożym, że 
będzie pokazywał, jak Pismo się wypełnia w Jego misji, to nie czyni tego 
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jako nauczyciel, ale jako Syn. To właśnie synostwo stanowi Jego 
najgłębszą tożsamość. Aż pięciokrotnie w tej rozmowie nazwie siebie 
Synem, a to oznacza, że najpełniej objawia Boga nie tyle przez to, co 
mówi, ale przez to, kim jest! I tylko w tej perspektywie staje się 
zrozumiała dalsza część rozmowy o konieczności nowych narodzin, 
narodzin z góry. Jan używa tu świadomie dwuznacznego wyrażenia 
„gennethe anothen”, które oznacza zarówno narodziny ponowne, jak  
i narodziny z góry. Bo Jezus jako Syn objawia Boga, który jest Ojcem, 
który rodzi do życia, dzieli się tym, kim jest, wszystko nam daje. Stać się 
wierzącym, poznać Boga, to narodzić się z Boga, mieć Jego życie, karmić 
się Jego życiem. Tym ciałem, które na krzyżu, kiedy wywyższono Syna 
Człowieczego, zostało wydane, tą krwią życia, która na krzyżu została 
przelana. One dzisiaj są naszym pokarmem eucharystycznym.   Oremus 

V Niedziela Wielkiego Postu – 18 marca 2018 r. 
 J (12,20-33). Wśród tych, 
którzy przybyli, aby oddać 

pokłon Bogu  
w czasie święta, byli też 

niektórzy Grecy. Oni więc 
przystąpili do 

Filipa, pochodzącego z 
Betsaidy Galilejskiej, i prosili 
go, mówiąc: „Panie, chcemy 
ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i 

powiedział Andrzejowi.  
Z kolei Andrzej i Filip poszli  

i powiedzieli Jezusowi. A Jezus 
dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn 

Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy,wpadłszy 
w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon 

obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym 
świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za 

Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój 
Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie 

od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław  
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imię Twoje!”. Wtem rozległ się głos z nieba: „Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. 
Stojący tłum to usłyszał i mówił: „Zagrzmiało!”. Inni mówili: „Anioł przemówił do 

Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze 
względu na was.  Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego 
świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie”. To mówił, oznaczając,  
jaką śmiercią miał umrzeć. 

 

Syn Człowieczy 
Dzisiejsza Ewangelia na pozór rodzi więcej pytań, niż daje 

odpowiedzi. Skąd Grecy w Jerozolimie? Gdzie usłyszeli o Jezusie, że chcą 
Go zobaczyć? Dlaczego Jezus nie odpowiada wprost na to pragnienie? 
Co za głos odezwał się z nieba? Dlaczego inni go nie zrozumieli, ale 
myśleli, że to był grzmot? Sporo tych pytań, a pewnie można by ich 
postawić jeszcze więcej. Ale to również jest ważna lekcja wiary. Bo w 
niej chodzi o stawianie dobrych pytań, nie tylko o szukanie odpowiedzi. 
Bo odpowiedzi często zamykają proces szukania, zadowalają nas, 
rozsadzają nas w wygodnych krzesłach przekonania, że już wszystko jest 
jasne. A pytania skłaniają do refleksji, poszukiwań, wędrówki, do 
zainteresowania Jezusem. Wiara jawi się wtedy jako szukająca zrozu- 
mienia. Warto pokusić się o choćby jedną odpowiedź na powyższe 
pytania. Do Jerozolimy przybywają na święto Grecy, a więc 
prawdopodobnie Żydzi żyjący w diasporze. W momencie, w którym 
posłannictwo Jezusa jest znane poza Izraelem, to znaczy kiedy Grecy 
pragną zobaczyć Jezusa, On rozpoznaje, że nadeszła godzina Syna 
Człowieczego, godzina, w której i Ojciec, i On zostaną uwielbieni przez 
Jego krzyżową śmierć. Jezusowi jednak w ogóle nie zależy na ludzkiej 
chwale, na tym, żeby ludzie Go uczcili, podziwiali, nosili koszulki z Jego 
wizerunkiem i skandowali Jego imię. On nie chce być gwiazdą. Jemu 
zależy tylko na chwale, którą Go otoczy Ojciec. Chociaż cała Jego misja 
jest ukierunkowana na zbawienie ludzi, afirmacji, potwierdzenia 
i chwały szuka u Ojca, ponieważ Jemu służy.                           Oremus 
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Niedziela Palmowa – 25 marca 2018 r. 
„Wielki tłum, który przybył na święto, 

usłyszawszy, że Jezus przybywa do 
Jerozolimy, wziął gałązki palmowe 
 i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: 
Hosanna! Błogosławiony, który 
przychodzi w imię Pańskie oraz 
«Król izraelski!» (…) Nie bój się, 
Córo Syjońska! Oto Król twój 
przychodzi, siedząc na oślęciu. Z 
początku Jego uczniowie tego nie 

zrozumieli. Ale gdy Jezus został 
uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu 
uczynili. Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy 
Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych. J 12,12-17 

Hosanna... 
Wjazd do Jerozolimy niespodziewanie wynosi  Jezusa do rangi  

tryumfatora, potężnego  władcy. Temu  wydarzeniu towarzyszą liczni 
świadkowie. Z jednej strony dostrzegamy zdziwienie, jakie ogarnęło 
arcykapłanów, uczonych w piśmie i faryzeuszy, dla których Jezus był 
zwykłym cieślą, biedakiem, kimś z nizin społecznych,  samozwańczym 
nauczycielem. Wiele wydarzeń związanych z życiem Jezusa – nauczaniem 
i licznymi cudami -  niepokoiło ich. Dzisiejsze natomiast wprawiło ich  
w stan irytacji. Widząc tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy stawiają 
pytania: Kim On właściwie jest, że tłum wita go jak króla?  Dlatego 
próbują wszelkich sposobów, by uciszyć wiwatujących  na cześć Jezusa 
ludzi. Z drugiej strony dostrzegamy spontaniczny zryw uczniów  
i wielbicieli Jezusa, którzy z utęsknieniem oczekują, aż ich Mistrz wreszcie 
ogłosi się Królem Izraela. Te oczekiwania związane są z nadziejami na 
wyzwolenie  Narodu z niewoli rzymskiej i utworzenie wielkiego 
imperium Izraela. Ich przekonania nie mają jednak nic wspólnego z tym, 
czego Jezus ma dopiero dokonać. Ten uroczysty, tryumfalny wjazd do 
Jerozolimy jest zapowiedzią wielkiego zwycięstwa Jezusa, które 
rozpocznie się w Wielki Piątek na drzewie krzyża, a   zakończy dniem 
Zmartwychwstania.   Śmierć początkowo wyda się klęską, ale potem 
przerodzi się w nowe życie, które nigdy nie ma końca. Śmierć  
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i zmartwychwstanie staną się największym tryumfem w dziejach świata, 
gdyż  Jezus jako jedyny pokona szatana, śmierć, grzech i potęgę piekła. 

 

Intencje mszalne na miesiąc marzec 2018 

01.03.2018 
I 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 
I Piątek 

7.00 † Stanisława Wieczorek (P) 

18.00 
1. † Czesław Kubik (P) 
2. † Marian Folta w 11 r. śm. 

03.03.2018 
I Sobota 

8.00 
1. † Stanisław Handzlik w 25 r śm 
2. † Grzegorz Dzwigoń 

18.00 † Grzegorz Dzwigoń 

04.03.2018 
Niedziela 

III Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 † Kazimierz Wanio 

9.00 

1. † Czesław Kubik (P) 
2. † Kazimierz i Helena Baścik 
3. W int. Miłosza z ok. Roczku o Boże błog. i opiekę 
Anioła Stróża 

11.00 

1. Za Parafian 
2. † Andrzej Wołoszyn 
2. W int. Mileny z ok. Roczku o Boże błog. i opiekę 
Anioła Stróża 

17.00 † Bronisław Szemik 

05.03.2018 
Poniedziałek  

7.00 1. † Marzena Musiał(P) 

18.00 
1. † Władysław Gibas (P) 
2. † Bronisława Jurzak (P) 

06.03.2018 
Wtorek  

7.00 † Waldemar Haczek (P) 

18.00 
1. † Kazimierz Komędera (P) 
2. † Ryszard Rolak (P) 

07.03.2018 
Środa  

7.00 
1. W int. Ewy i Piotra z ok. 20 r. Ślubu o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej 
†                  (P) 

18.00 
1. † Józef Biłek (P) 
2. † Danuta Byrska z mężem Kazimierzem 
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08.03.2018 
Czwartek  

7.00 † Zofia Słupecka (P) 

18.00 
W int. Adriany z ok. 18 r. Urodzin o Boże błog. i dary 
Ducha Świętego 

09.03.2018 
Piątek  

7.00 † Aniela Ogórek (P) 

18.00 
1. † Andrzej Wołoszyn 
2. † Bronisława i Karol Polak 

10.03.2018 
Sobota  

7.00 † Leon i Janina Furtak 
18.00 † Kazimiera Adamus (P)  

11.03.2018 
Niedziela  

IV Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 †  Stanisława Wieczorek (P) 

9.00 
1. † Anna Handzlik w 2 r. śm. 
2. † Agnieszka i Franciszek Foryś z synem 

11.00 
1. † Dominik Handzlik w 2 r. śm. 
2. † Tomasz Bitner 

17.00 † Antonina Szemik  
12.03.2018 

Poniedziałek  
7.00 W pewnej intencji 

18.00 † Ryszard Rolak (P)  
13.03.2018 

Wtorek  
7.00 † Teresa Flasz (P) 

18.00 † Bronisława Jurzak (P) 

14.03.2018 
Środa 

7.00 † Stanisław Jurzak w 5 r. śm. 
18.00 † Jan i Joanna Niedziela z zięciem Kazimierzem 

15.03.2018 
Czwartek  

7.00 † Teresa Flasz (P) 
18.00 † Marian Wójcik z rodzicami i rodzeństwem 

16.03.2018 
Piątek  

7.00 † Eryk Jędrzejko w 6 r. śm. 

18.00 
1. † Krzysztof Gołek  
2. W int. Ojca Świętego i ojczyzny od XIII Róży Kobiet 
Marii Kozieł 

17.03.2018 
Sobota 

7.00 
1. † Kazimierz Komędera (P) 
2. † Józef i Elżbieta Jurzak  

18.00 
Dziękczynna z pomyślne ukończenie studiów z prośbą 
o zdrowie i Boże błog. w nowej pracy dla Anny 

18.03.2018 
Niedziela 

V Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 
1. † Władysław Dziergas w 7 r. śm. 
2. † ks. Józef Wanatowicz od II Róży Mężów 
Włodzimierza Drożdża 

9.00 
1. † Kazimierz Adamus (P) 
2. † Bronisława i Bronisław Jurzak  

11.00 
† Władysław Gibas (P) 
† Władysława i Augustyn Handzlik  
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17.00 † Jerzy Pochopień   

19.03.2018 
Poniedziałek 

7.00 † Józef Piznal z żoną Antoniną 

18.00 
1. † Józefa i Antoni Kaim z dziećmi  
2. O zdrowie i Boże błog. dla Józefa Handzlika 

20.03.2018 
Wtorek  

7.00 † Stanisława Wieczorek (P) 
18.00 † Edward i Helena Nycz 

21.03.2018 
Środa 

7.00 
† ks. Józef Wanatowicz od Koła Przyjaciół  
    Radio Maryja 

18.00 
1. † Elżbieta Jurzak (P) 
2. † Aniela Ogórek (P)  

22.03.2018 
Czwartek  

7.00 † Ryszard Rolak (P)  
18.00 † Andrzej Wołoszyn (P) 

23.03.2018 
Piątek 

7.00 † Aniela Ogórek (P) 

18.00 
1. † Aniela i Stanisław Handzlik  
2. † Bronisława Jurzak (P) 
3. W int. uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 

24.03.2018 
Sobota 

7.00 † Bronisław Pudełko w 1 r. śm. 
18.00 † Grzegorz Dyczkowski (P) 

25.03.2018 
Niedziela 

Niedziela Palmowa 
7.00 † Genowefa i Jan Trzcionka z synami 

9.00 
1. † Józefa Wróbel 
2. † Jan i Anna Drewniany  

11.00 
† Kazimierz Komędera (P) 
† Janina i Zenon Pękala w r. śm.  

17.00 † Kazimierz Gaura  
26.03.2018 

Poniedziałek  
7.00 † Aniela Handzlik (P) 

18.00 † Grzegorz Dyczkowski (P) 
27.03.2018 

Wtorek  
7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 † Władysław Stopczak w r. śm. 

28.03.2018 
Środa 

7.00 † Grzegorz Dyczkowski w 3 r. śm.  

18.00 
1. W int. Iwony z ok. 40 r. Urodzin o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej 
2. † Teresa Flasz (P) 

29.03.2018 
Wielki 

Czwartek 
18.00 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej: 
1. W int. Kapłanów z naszej Parafii  
2. + Bronisława i Stanisław Krysta z rodzicami 

30.03.2018 
Wielki  

15.00 
I Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia  
i Droga Krzyżowa w intencji chorych i cierpiących  
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Piątek 
18.00 Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Krzyża 

31.03.2018 
Wielka 
Sobota 

15.00 
II Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia  
i Droga Krzyżowa w intencji chorych i cierpiących 

18.00 
Liturgia Wigilii Paschalnej: 
1. † Anna  Handzlik (P) 
2. † Maria Kubiczek  

01.04.2018 
Niedziela 

Niedziela Zmartwychwstania 
7.00 † Aniela Handzlik (P) 

9.00 
1. † Zdzisław Kaleka z rodzicami 
2. † Antoni Handzlik   

11.00 
1. Za Parafian 
2. W int. Emilki z ok. 10 r. Urodzin  o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej 

15.00 
III Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia  
i adoracja Najświętszego Sakramentu 

17.00 † Franciszek Pochopień 

02.04.2018 
Poniedziałek 

Poniedziałek Wielkanocny 

7.00 
1. † Grzegorz Dyczkowski (P) 
2. † Anna Handzlik (P) 

9.00 
1. † Józef Handzlik  
2. † Bronisław Plewniak   

11.00 
1. Za Parafian 
2. † Józef Ormianin  

15.00 IV Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia  
15.30 Msza św. : † Tadeusz Łabędzki w 1 r. śm. 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Tomasz Stec na 
studiach doktoranckich z bioetyki na UPJPII w Krakowie w 
miesiącu marcu:  
+ Kazimierz Komędera – 10 int. 
+ Czesław Kubik – 10 int. 
+ Wiesława Jędrzejko – 10 int. 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Piotr Radziko - 
wski  na studiach doktoranckich z muzyki kościelnej na UPJPII 
w Krakowie w miesiącu marcu:  
+ Janusz Wawak – 10 int. 
+ Bronisława Żmuda – 10 int. 
+ Danuta Byrska – 10 int. 
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Kącik Poezji 

„Pożegnanie śp. Antoniego” 

Przeszedłeś nasz Bracie już na tamtą stronę, 
Twoje ziemskie życie jest już dopełnione. 

Teraz tylko modlić Bracie się potrzeba, 

Żeby Twoja Dusza dosięgnęła nieba. 
Za życia służebny byłeś dla bliźniego 
Naprawiając pojazd czy zegar dla niego. 
Póki sił starczało, miałeś dość ochoty, 
Złotą rączką byłeś u Pana Szyjoty. 
Nawet WFMkę Antoś mnie naprawiał 
A szczególnie dobrze zapłony ustawiał. 
Młoteczek, kowadełko przerwę mieć musiało 
Przez okular patrzył, lepiej się widziało. 
Pamiętam Warszawę, Ty czerwoną miałeś 
I z żoną Heleną w Klasztorze bywałeś. 
Pan Bóg Cię obdarzył tymi talentami, 
Więc wiele zrobiłeś swoimi rękami. 
Kto teraz odkręci zapieczony korek? 
Już nic nie naprawi nasz Antek – Motorek. 
Pozostaniesz u nas na długo w pamięci, 
Wszyscy Twym odejściem jesteśmy przejęci. 
Dziś po raz ostatni jesteśmy tu z Tobą, 
Dziś po raz ostatni powiozą Cię drogą, 
Po której jeździłeś za życia swojego, 
A teraz odeszłeś do życia wiecznego. 
O święty Antoni patronie zmarłego 
Pomóż zbawić duszę imiennika Twego. 
Niech nasza modlitwa Tobie dopomoże 
O to dzisiaj wszyscy prosimy Cię Boże. 

     9.01.2018 r.  Kazimierz Żmuda  
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  Mały  
      Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci ! 
Wielki Post trwa. To czas szczególny  
w Liturgii Kościoła. Dzięki temu możemy zatrzymać się nad swoim życiem  
i przypatrzeć się sobie. Wiem, że nikt z nas nie lubi patrzeć na siebie. Wolimy 
patrzeć na innych, by ich oceniać i porównywać z innymi. Nie lubimy oceniać 
siebie. Wielki Post ma nam pomóc w ocenie siebie samego, by móc stanąć w 
prawdzie i nawrócić się do Boga. Każdy z Nas powinien obrać sobie za cel 
konkretne postanowienie lub wyrzeczenie i trzymać się go do końca Wielkiego 
Postu. 

Już w niedzielę, 4 marca rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne w naszej 
Parafii. Zachęcam wszystkie dzieci i młodzież do udziału w naukach rekolekcyj- 
nych.                                                     Pozdrawiam ks. Proboszcz  
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Krzyżówka dla Dzieci 03/2018 

Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2018:  
„ W Środę Popielcową post rozpoczynamy 

wtedy słodyczy się wyrzekamy.”  Nagrodę: 
„Wszystko o Jezusie”, 
wylosowała Weri Przygoda. 
Na Rozwiązanie krzyżówki nr 

03/2018 czekam do 18 
marca na adres mailowy:  
ketypodlesie@gmail.com  
lub proszę przynieść do 
zakrystii. Dla wytrwałych 

dzieci czeka nagroda książkowa pt.:  
„ Uczniowie Jezusa”.                      Pozdrawiam ks. Proboszcz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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          Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie – wędrówka w nocy, 
samotności i milczeniu. Człowiek zdany jest wyłącznie na siebie i własne 
siły. Dostaje do ręki mapę i rozważania - 14 stacji męki Jezusa. 
Doświadcza bólu, zmęczenia, ale dzięki temu sprawdza i przekracza 
siebie. To ćwiczenie fizyczne i duchowe, po którym każdy może zostać 
odmieniony. W tym roku w Kętach dostępne będą dwie trasy. Pierwsza 
pełna trasa EDK Świętego Jana Kantego długości 36 km. Prowadzi  
z kościoła w Kętach Podlesiu przez Kobiernice ,Porąbkę, górę Kiczerę  
i Kocierz ,Trzonkę , Czaniec do kościoła w Kętach na osiedlu. Druga trasa 
na wzór EDK 24 km.(łatwiejsza) biegnie przez Pisarzowice, 
Hecznarowice, Zasole Bielańskie, Bielany, Nowa Wieś i zakończenie  
w klasztorze Sióstr Klarysek w Kętach. Rozpoczynamy 23 marca od Mszy 
Świętej w naszym kościele o godz.18.00, a po Mszy każdy wyrusza w 
kierunku wybranej trasy.  Jeśli potrzebujesz chwili dla siebie, na 
przemyślenia. 
Może masz do 
podjęcia ważne 
decyzje, albo 
po prostu 
chcesz 
sprawdzić,  
czy sprostasz 
wyzwaniu.  
Nie zwlekaj – 
wyrusz… 
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Orędzie Papieża Franciszka 

na Wielki Post 

 „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12) 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam 

każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia”[1], który zapowiada i 

urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem. Również w 

tym roku – przez to przesłanie – pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z radością 

i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję się w tym słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza: 

„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24, 12). To zdanie zawarte jest w 

mowie dotyczącej końca czasów, wygłoszonej w Jerozolimie, na Górze Oliwnej, właśnie 

tam, gdzie rozpocznie się męka Pana. Jezus, odpowiadając na pytanie uczniów, zapowiada 

wielkie udręki i opisuje sytuację, w jakiej może znaleźć się wspólnota wierzących: w obliczu 

bolesnych wydarzeń pewni fałszywi prorocy wielu wprowadzą w błąd, tak iż grozić będzie 

wygaśnięcie w sercach miłości, która jest istotą całej Ewangelii. 

            Fałszywi prorocy 
Słuchamy tego fragmentu i zastanawiamy się: jakie postaci przybierają fałszywi prorocy? 

Przypominają oni „zaklinaczy węży”, to znaczy wykorzystują ludzkie emocje, aby zniewalać 

ludzi i prowadzić ich tam, gdzie chcą. Ileż dzieci Bożych daje się zwieść powabom trwającej 

parę chwil przyjemności, którą bierze się za szczęście! Iluż mężczyzn i ile kobiet żyje jakby 

pod urokiem iluzji pieniądza, który w rzeczywistości czyni ich niewolnikami zysku lub 

niegodziwych interesów! Ileż osób żyje, sądząc, że same sobie wystarczają, i padają ofiarą 

samotności! Inni fałszywi prorocy to „szarlatani”, którzy proponują łatwe i natychmiastowe 

sposoby zaradzenia cierpieniom, środki, które okazują się jednak zupełnie nieskuteczne – 

jakże wielu młodym ludziom proponowane jest fałszywe remedium w postaci narkotyków, 

relacji „jednorazowego użytku”, zarobków łatwych, ale nieuczciwych! Jak wielu jest wciąż 

zaplątanych w sieć życia całkowicie wirtualnego, w którym relacje wydają się łatwiejsze i 

szybkie, a potem okazują się dramatycznie pozbawione sensu! Ci oszuści, proponujący 

rzeczy bez wartości, odbierają natomiast to, co jest najcenniejsze, jak godność, wolność i 

zdolność kochania. To pokusa próżności prowadzi nas do tego, że puszymy się jak paw… i 

potem się ośmieszamy; a ze śmieszności nie ma powrotu. Nic dziwnego: od zawsze diabeł, 

który jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44), przedstawia zło jako dobro, a fałsz jako 

prawdę, aby zmylić serce człowieka. Dlatego każdy z nas jest wezwany do tego, by w swoim 

sercu rozeznawał i badał, czy jest zagrożony przez kłamstwa tych fałszywych proroków. 

Trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale 

rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy 

rzeczywiście naszemu dobru. 

                Zimne serce 
Dante Alighieri w swoim opisie piekła wyobraża diabła siedzącego na lodowym tronie[2]; 

mieszka on w mrozie stłumionej miłości. Zastanówmy się zatem: w jaki sposób stygnie w nas 

miłość? Jakie sygnały wskazują nam, że miłość w nas może wygasnąć?  Tym, co gasi miłość, 

jest przede wszystkim chciwość pieniądza, będąca „korzeniem wszelkiego zła” (1 Tm 6, 10); 

jej następstwem jest odrzucenie Boga, a zatem szukania pociechy w Nim – wolimy nasze 

przygnębienie niż pokrzepienie Jego Słowa i sakramentów[3]. To wszystko przeradza się w 
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przemoc, obracającą się przeciwko tym, których uważamy za zagrożenie dla naszych 

„pewników”, jak nienarodzone jeszcze dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem, 

cudzoziemiec, a także bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Również świat 

stworzony jest milczącym świadkiem tego oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez 

odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, 

niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w 

zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które zrzucają narzędzia 

śmierci. Miłość stygnie również w naszych wspólnotach; w adhortacji apostolskiej Evangelii 

gaudium starałem się opisać najbardziej ewidentne oznaki tego braku miłości. Są nimi: 

egoistyczna gnuśność, jałowy pesymizm, pokusa izolowania się i angażowania w nieustanne 

bratobójcze wojny, mentalność światowa, która skłania do zajmowania się tylko tym, co 

pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny[4]. 

                Co robić? 
Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed chwilą oznaki, to właśnie Kościół, 

nasza matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam w 

tym okresie Wielkiego Postu słodki środek – modlitwę, jałmużnę i post. Gdy poświęcamy 

więcej czasu na modlitwę, pozwalamy naszemu sercu odkryć ukryte kłamstwa, którymi 

zwodzimy samych siebie[5], by ostatecznie szukać pociechy w Bogu. On jest naszym Ojcem 

i chce, abyśmy mieli życie. Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam 

odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo 

bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia! 

Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład z apostołów i widzieli w 

możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką 

żyjemy w Kościele. Odnośnie do tego posłużę się napomnieniem św. Pawła, kiedy zachęcał 

Koryntian do zbiórki na rzecz wspólnoty w Jerozolimie: „To przyniesie pożytek wam” (2 Kor 

8, 10). Dotyczy to w sposób szczególny Wielkiego Postu, kiedy to liczne organizacje 

przeprowadzają zbiórki dla Kościołów i społeczności znajdujących się w trudnych 

sytuacjach. Jak bardzo bym chciał, abyśmy również w naszych codziennych relacjach, za 

każdym razem, kiedy brat prosi nas o pomoc, pomyśleli, że jest to wezwanie Bożej 

Opatrzności: każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć w Opatrzności Boga 

względem Jego dzieci; a jeżeli On dziś posługuje się mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro 

nie zatroszczy się także o moje potrzeby – On, który nie daje się prześcignąć w hojności?[6]  

Post, na koniec, odbiera siłę naszej przemocy, rozbraja nas i stanowi wielką okazję do 

wzrastania. Z jednej strony, pozwala nam doświadczyć tego, co odczuwają ludzie, którym 

brakuje nawet tego, co niezbędnie potrzebne, i których na co dzień dręczy głód; z drugiej 

strony, wyraża stan naszego ducha, złaknionego dobroci i spragnionego życia Bożego. Post 

nas przebudza, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na 

nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód. Chciałbym, aby mój 

głos dotarł poza granice Kościoła katolickiego, aby dosięgnął was wszystkich, mężczyzn i 

kobiety dobrej woli, otwartych na słuchanie Boga. Jeżeli tak jak my jesteście zasmuceni 

szerzeniem się niegodziwości w świecie, jeżeli niepokoi was lodowacenie paraliżujące serca i 

działania, jeżeli widzicie, że słabnie poczucie wspólnego człowieczeństwa, przyłączcie się do 

nas, byśmy razem błagali Boga, by razem z nami pościć i razem dawać, ile możecie, żeby 

pomóc braciom! 

                  Płomień Paschy 

Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, 

czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie 
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w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli 

znów zacząć kochać. Dobrą okazją będzie, również w tym roku, inicjatywa „24 godziny dla 

Pana”, która jest zachętą do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście 

adoracji eucharystycznej. W 2018 r. odbędzie się ona w piątek 9 i w sobotę 10 marca, a 

inspiracją do niej będą słowa z Psalmu 130, 4: „Ty udzielasz przebaczenia”. W każdej 

diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy, co 

stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej. W noc 

Zmartwychwstania Pańskiego będziemy na nowo przeżywać sugestywny rytuał zapalenia 

paschału: światło, odpalone od „nowego ognia”, stopniowo rozproszy mrok i oświetli 

zgromadzenie liturgiczne. „Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, 

rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”[7], abyśmy wszyscy mogli na nowo przeżyć 

doświadczenie uczniów z Emaus – słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem 

eucharystycznym sprawi, że nasze serce będzie mogło znów płonąć wiarą, nadzieją  

i miłością. Błogosławię wam z serca i modlę się za was. Nie zapominajcie modlić się za 

mnie.                                                                                                       Papież Franciszek 

                                                                             

Zaplanowaliście coś specjalnego na 
Wielki Post? Poznajcie 5 

niezawodnych wskazówek 
Franciszka, które pomogą 
wam lepiej przeżyć ten czas. 
 >>Kogo obowiązuje ścisły 
post w Środę opielcową?<< 
 Papież Franciszek w swoim 
zeszłorocznym wielkopostnym 
orędziu napisał, że kluczem do 
Wielkiego Postu powinny być 

uczynki miłosierdzia. "Miłosierdzie Boże 
zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, 
sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia" - napisał papież. OK. Ale co to 
znaczy? Po lekturze orędzia mamy dla was 5 wskazówek Franciszka na post: 
            1. Odkryj Boże Miłosierdzie w Biblii 
 "...by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa Bożego"  
 Twarz Jezusa pełna miłosierdzia ukazuje się, gdy czytamy Ewangelię. Lektura 
Pisma wcale nie jest trudna. Spróbuj codziennie poświęcić 10 minut na czytanie 
codziennej Ewangelii. Jeśli możesz poświęcić więcej czasu - zrób to. 
              2. Przyjmij Boże Miłosierdzie w spowiedzi 
 "Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu!" 
 Papież bardzo często daje do zrozumienia, że spowiedź nie jest "salą tortur", ale   
miejscem uzdrowienia, lekarstwem na nasze grzechy. Podczas tego Wielkiego 

https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,3343,kogo-obowiazuje-scisly-post-w-srode-popielcowa.html?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,3343,kogo-obowiazuje-scisly-post-w-srode-popielcowa.html?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/oredzia-papieskie/art,31,oredzie-papieza-franciszka-na-wielki-post.html?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
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Postu spróbuj przyłożyć się do tej spowiedzi, pamiętając o głębokim miłosierdziu 
Boga, o tym, że twoje grzechy już się nie liczą. To bardzo ważne! 
              3. Codziennie myśl o tym, co miłosiernego robiłeś 
"Uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie 
oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim człowieku ciała 
Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik może otrzymać w darze uświadomienie 
sobie, że on sam jest biednym żebrakiem".  Dlaczego nie przywiązujemy wagi do 
uczynków miłosierdzia? Czy umiesz powtórzyć je z pamięci? Czy jesteś w stanie 
przywołać działania, które zmierzały w tym kierunku?  Spróbuj zrobić codziennie 
jeden taki uczynek - względem ciała lub ducha (i tak nie trzeba ich od siebie 
oddzielać!). Ofiaruj jedzenie lub jakąś książkę napotkanemu bezdomnemu, 
zaangażuj się w wolontariat, porozmawiaj z kimś o Bogu... Jest wiele opcji, 
dobrze zacząć je praktykować w tym Wielkim Poście. 
             4. Odkryj ciszę na nowo 
"Tylko ta miłość może zaspokoić pragnienie nieskończonego szczęścia i miłości, 
które człowiek usiłuje osiągnąć, łudząc się, że je znajdzie w kulcie wiedzy, 
bogactwa i władzy".  Kiedy spróbujesz posłuchać Słowa Bożego, odkryjesz że 
bardzo ważnym elementem modlitwy jest cisza - brak muzyki czy rozprasza- 
jących dźwięków. Cisza, podobnie jak uczynki miłosierdzia, ma swój wymiar 
cielesny, jak i duchowy.  Spróbuj wyciszyć swoje pragnienia: dążenie do wiedzy, 
do pieniędzy czy - jak mówi Franciszek - do władzy. Nie myśl o pracy, ani o 
problemach materialnych, pozbądź się rozmaitych planów i pragnień, gdy 
siądziesz do modlitwy. Ofiaruj je wszystkie Bogu. 
              5. Wyjdź do ubogich i odrzuconych 
 "Najnędzniejszym ubogim jest ten, kto nie chce przyznać, że nim jest. Wydaje 
mu się, że jest bogaty, a w rzeczywistości jest najuboższy z ubogich. A to dlatego, 
że jest niewolnikiem grzechu, który każe mu używać swego bogactwa i władzy 
nie po to, by służyć Bogu i bliźnim, ale by zagłuszyć w sobie głęboką świadomość, 
że i on w rzeczywistości jest tylko ubogim żebrakiem". Aby otworzyć się na 
miłosierdzie, trzeba samemu go doświadczyć. To nie może być tylko teoria. 
Najprostszym i zarazem najtrudniejszym sposobem na doświadczenie go, jest... 
bycie miłosiernym. Spróbuj podczas tego Wielkiego Postu porozmawiać z kimś, 
kogo kiedyś negatywnie oceniłeś, skrytykowałeś. Spróbuj wyjść do osób, które 
zostały wykluczone - starszych, ubogich, niepełnosprawnych czy bezdomnych. 
Zobacz, jak obecność przy nich, takie proste bycie z drugim człowiekiem, rodzi 
miłosierdzie. To naprawdę działa. 
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,2336,5-porad-papieza-
na-wielki-post.html 
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Krzyżówka dla dorosłych 03/2018 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 2/2018 "Miłosierdzie i Miłość 
Jezusa" jest hasło: „Ojciec Miłosierdzia  
i Bóg wszelkiej pociechy.” 
Nagrody książkowe pt.: 
„Rzym i Watykan”.   
 wylosowały osoby:   
Maria Ryłko i Janina   
Zielińska !  Nagrody czekają 
w zakrystii od 4 marca b.r. 
Hasło z Krzyżówki nr 

02/2018 proszę nadsyłać do 18.03.2018, na 
adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub 
proszę przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane 2 nagrody pt.: 

„Święty Józef”.  Pozdrawiam  wytrwałych i cierpliwych. ks. Proboszcz 

POZIOMO: 1. Post albo Tydzień; 4. Symbol wiary lub Skład …, 9. … possumus;  
10. … Hebronu albo Tatry; 11. „Dzień Pański przyjdzie tak, jak … w nocy” (1 Tes 5,2); 
12. Spuścizna, spadek; 13. „… jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto” (Tb 12,8); 
14. Osiem dni świętowania Zmartwychwstania; 16. „Sprawiedliwych … ich prawość” 
(Prz 11,6); 20. Skrót księgi spisanej przez św. Łukasza; 23. Uświęcająca; 24. Dopóty … 
wodę nosi, dopóki ucho się nie urwie; 26. Sieroca jest ciężka; 29. Wysoka …, inaczej 
Sanhedryn; 31. Skrót Księgi Malachiasza; 32. Autor najkrótszej Ewangelii;  
33. Schronienie rzymskich chrześcijan; 35. … się powoli; 37. … i rządź; 38. Jakuba  
o drabinie; 40. Płynie przez Bory Tucholskie; 42. Wiódł … kulawego; 43. Szach –…;  
45. Stworzona na początku; 47. Kraj, w którym głosił Ewangelię św. Tomasz Apostoł; 
50. Przełożony synagogi w Kafarnaum, którego córkę wskrzesił Jezus; 51. Dobra 
Nowina; 52. Rycerz Okrągłego Stołu, który odnalazł kielich Chrystusa – święty Graal 
PIONOWO: 1. Paschalna albo Bożego Narodzenia; 2. Nasz kontynent; 3. Początkowa, 
ozdobna litera; 4. Anioł po łacinie; 5. Rekolekcyjny wyjazd Ruchu Światło-Życie; 6. 
Mamy je przerzucić na Jezusa (1 P 5,7); 7. Klaudiusz … – trybun, który wysłał 
uwięzionego Pawła do Cezarei (Dz 23,26); 8. Eliasz po rosyjsku; 12. Posiłek pasterza; 
15. …, to nie wypada; 17. Oto wielka … wiary; 18. Skrót Listu św. Jakuba Apostoła; 19. 
… Grey, gatunek herbaty albo tytuł angielskiego arystokraty; 21. Na niebie albo 
drogowe; 22. Skrót Księgi Joela; 24. Miasto, do którego jechał Szaweł, aby 
prześladować chrześcijan; 25. Naturalny ul; 27. Wyspa, np. .. Lednicki; 28. Łuk na 
filarach; 30. Słowo Boże jest żywe i … (Hbr 4,12); 31. „…, mową, uczynkiem  
i zaniedbaniem”; 34. Tylko liturgiczne powinny być śpiewane podczas Mszy; 36. Skrót 
Księgi Nehemiasza; 38. Imię w tytule jednej z ksiąg mądrościowych;  39. Pierwszy 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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władca Babilonu, dzielny myśliwy (Rdz 10,8-10); 41. Spowił górę Synaj, gdy Pan na nią 
zstąpił (Wj 19,18); 43. …, tekel, fares; 44. Indiański namiot; 46. Nasza zaczęła się od 
narodzin Chrystusa; 48. Skrót Księgi Daniela; 49. Hebrajska miara objętości, ok. 40 l 
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Pielgrzymka do Sanktuarium 

Krzyża Świętego w Mogile  
oraz Sanktuarium Jana 

Pawła II w Łagiewnikach   

W sobotę, 24 marca jest organizowana 
pielgrzymka do Sanktuarium Krzyża Świętego 
w Krakowie Mogile. W planie Msza św. o 
godz. ok. 11.00, zwiedzanie sanktuarium i 
opactwa cystersów pod opieką przewodnika 
oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ok. 14.00 
przyjazd do Sanktuarium Jana Pawła II w 
Łagiewnikach. Zwiedzanie pod opieką 

przewodnika i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Powrót do 
Kęt Podlesia ok. 19.00. Koszt wyjazdu i oprowadzania po 
sanktuariach wynosi 50 zł.                             Zapraszam ks. Proboszcz 

 

                                                                         Opactwo    
                                                                       Cystersów  
                                                                         w Mogile 

 

 

 

 

 Sanktuarium  
 Jana Pawła II 
w Łagiewnikach 
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Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim 
parafianom, którzy w tym miesiącu wsparli finansowo naszą 

gazetkę. Zebraliśmy 384,50 zł. Dzięki temu zakupiłem 
materiały na nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci. 

 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 

 


