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           i Miłość Jezusa        

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
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J 11,25  

„Ja jestem zmartwychwstaniem  
i życiem. Kto we Mnie wierzy,  

choćby i umarł, żyć będzie.”  



 

St
ro

n
a2

 

 

Życzenia: 

W radosne święto 

zwycięstwa Jezusa 

nad śmiercią, grzechem  

i Szatanem,  życzę Wam 

drodzy Parafianie mocy 

wiary w Jezusa Syna 

Bożego, który obdarza 

życiem bez końca, 

wlewa  nadzieję w obolałe serca 

i wzbudza radość  

w chwilach nieszczęścia. 

Niech zwycięstwo Jezusa rozproszy lęki  

oraz obawy o teraźniejszość i przyszłość.  

Niech Jego obecność wleje pokój w nasze dusze 

i da poczucie bezpieczeństwa. 

Życzę wszystkim mocy Zmartwychwstania  

aby nie ustały w nas siły do zwyciężania zła dobrem. 

Z kapłańskim błogosławieństwem.  

                                                               ks. Proboszcz 
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Triduum Paschalne  

w naszej Parafii 

Wielki Czwartek – 29 marca 2018 r. 

1800 – Msza święta 
Wieczerzy 

Pańskiej. 
Pamiątka ustanowienia 
Sakramentu Eucharystii  

i Kapłaństwa. 
Po uroczystej celebracji następuje przeniesienie 

Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.  

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: 

19.00 – Apostolat Maryjny i Oaza Rodzin; 
20.00 – Róże Różańcowe;  
21.00 – Zakończenie Adoracji. 

Wielki Piątek –  30 marca 2018 r. 

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: 

07.00 – Świecki Zakon Karmelitański, 
08.00 – I, II, III i IV Róża Różańcowa, 
09.00 – V, VI i VII Róża Różańcowa, 

10.00 – Droga Krzyżowa dla Dzieci – ks. Prob. 
11.00 – Droga Krzyżowa dla uczniów klas VI  

 i VII Szkoły Podst. i Gimnazjum – ks. Krzysztof 
12.00 – VIII, IX i X Róża Różańcowa, 
13.00 – Róże Mężów i Róże Rodziców, 
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14.00 – Apostolat Maryjny i Oaza Rodzin, 

15.00 – Godz. Miłosierdzia i I Dzień Nowenny 
          do Bożego Miłosierdzia – ks. Proboszcz 
15.45 – XI, XII, XIII i XIV Róża Różańcowa, 

17.30 Droga Krzyżowa – ks. Krzysztof, 

18.00 – Liturgia Męki  
  i Śmierci Pana Jezusa: 

 Liturgia Słowa, 
 Adoracja Krzyża, 
 Komunia święta, 
 Przeniesienie Najświętszego  

     Sakramentu do Grobu. 

20.00 Gorzkie Żale – III części; 

Adoracja Pana Jezusa w Grobie: 

21.00 – os. Dębowe i Miodowe, 
22.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży, 

23.00 – ul. Szkolna i Partyzantów,  

Wielka Sobota – 31 marca 2018 r. 
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Adoracja Pana Jezusa w Grobie: 
24.00 – os. Wrzosowe, ul. Bukowa i Malinowa,  
01.00 – ul. Baściki i Smoliki, 
02.00 – ul. Ks. Popiełuszki i św. M. Kolbego, 

03.00 – ul. ul. Szkotnia, 
04.00 – ul. Żeromskiego i Kasoliki, 
05.00 – os. Leśne Duże i Małe, 

06.00 – ul. Młynek, Kępa Prawa i Kępa Lewa,  
07.00 – Świecki Zakon Karmelitański, 

08.00 – I, II, III i IV Róża Różańcowa, 
09.00 – V, VI i VII, Róża Różańcowa, 
10.00 – Adoracja dla Dzieci – ks. Proboszcz 
11.00 – Adoracja dla uczniów klas VI i VII  

   Szkoły Podst. i Gimnazjum – ks. Krzysztof,  

12.00 – VIII, IX i X Róża Różańcowa, 
13.00 – Róże Mężów i Róże Rodziców, 
14.00 – XI, XII, XIII i XIV Róża Różańcowa, 

15.00 – Godzina Miłosierdzia i II Dzień 

Nowenny do Bożego Miłosierdzia  
15.45 – Apostolat Maryjny i Oaza Rodzin, 

16.45 – Zakończenie Adoracji. 

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: 

10.30 

11.30 

12.00 

14.30  
15.00 
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1800  Uroczysta Wigilia Paschy: 

1.  Liturgia Światła,            

 

 

 

 
 

                                                    2. Liturgia  
                                                              Słowa,   
          

       
3. Liturgia Odnowienia  

               Chrztu Świętego, 
                                                  

 

 

               4. Liturgia Eucharystyczna 

                                      5. Procesja Rezurekcyjna  
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Dla Przypomnienia…. 

Pascha Jezusa Chrystusa 
 

Co to jest 

Pascha ? 
Pascha oznacza 
przejście z niewoli do 
wolności, od zła do 
dobra, od ciemności 
do światła, od grzechu 
do łaski, od śmierci do 
życia. Dla naszego 
zbawienia Chrystus 
umarł i powstał z 
martwych w chwale 
nieśmiertelności. Jezus przeszedł ze śmierci do nowego życia i to 
przejście teologia nazywa paschą lub tajemnicą paschalną albo też 
misterium paschalnym, gdyż hebrajskie słowo „pesach” oznacza 
„przejście”. Zapowiedzią tego „przejścia” Chrystusa do chwały Ojca było 
wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, uroczyście wspominane w czasie 
żydowskiego święta Paschy. Śmierć Chrystusa i Jego przejście do chwały 
zmartwychwstania dokonało się w okresie tego właśnie święta.  
W każdym z nas dokonała się Pascha w sakramencie 

chrztu świętego - Rz 6,3-14. W sakramencie chrztu zostaliśmy 
zjednoczeni z Chrystusem, który umarł i powrócił do życia przez 
zmartwychwstanie. Zostaliśmy zatem włączeni w tajemnicę Jego śmierci  
i zmartwychwstania. „Czyż nie wiadomo wam - poucza św. Paweł - że 
my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa 
Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest 
zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, 
abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych 
dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego 
śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim 
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złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie” (Rz 6,3-5). Dzięki 
zatem łączności z Chrystusem możemy także w przyszłości przejść przez 
śmierć do nowego życia i do chwały zmartwychwstania.     ks. Proboszcz 
 

Krótkie medytacje 

Niedziela Zmartwychwstania – 1 kwietnia 2018 r. 

J  20,1-9. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 

kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego 

Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu 
 i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr 

i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i 

przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 

środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący 
za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 

leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. Ujrzał 
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,  

które mówi, że On ma powstać z martwych. 

Życie zwycięża śmierć 
To, co się wydarzyło, co dzisiaj uobecnia liturgia, przekroczyło wszelkie 

oczekiwania i wyobraźnię uczniów. Również nam nie za bardzo mieści się  
w głowie. Dlatego nie zawsze umiemy pojąć konsekwencje zmartwychwstania. 
Chrystus jako pierwszy złamał śmierć, zwyciężył jej prawa. Zrobił to nie dla siebie, 
lecz dla nas, ze względu na nas. On wie, jak trudno nam w to uwierzyć, dlatego 
cierpliwie podąża za nami, aby przekonać nas, że nie musimy się bać tego, co 
trudne, wobec czego jesteśmy bezsilni. Wciąż, tak jak uczniom, na nowo 
tłumaczy, że śmierć to nie koniec, że grób to nie kres naszego życia. I chociaż 
może nas przerażać, to mocą Chrystusa, w Jego obecności, możemy się z nim 
zmierzyć, nie uciekać, lecz wyjść mu na spotkanie, ze świadomością, że Bóg jest 
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większy niż śmierć. Po śmierci Jezusa uczniowie postrzegali Jerozolimę jako 
miejsce straszne. Ich ludzkie nadzieje i oczekiwania legły w gruzach. Dlatego 
jedni pochowali się w rożnych zakamarkach, inni postanowili uciec, byle dalej od 
miasta. Jezus jednak cierpliwie odnajduje swoich uczniów, by na nowo ich zebrać 
i napełnić nową nadzieją. Jakby chciał powiedzieć, im i nam, że to miejsce wokół 
nas i w nas samych, które nas przeraża, które kojarzy się nam z beznadziejnością, 
przed którym uciekamy, jest miejscem, w którym On może objawić swoją moc. 
Te najciemniejsze zakamarki naszego serca, w których jesteśmy bezradni czy 
poniżeni, są miejscem, w których może objawić się Jego moc i chwała. Wystarczy 
odrobina wiary, odrobina światła, które daje Jego słowo, aby mieć siłę, Jego siłę, 
do zmierzenia się z grobem i śmiercią, jakie w sobie nosimy. Tak aby naprawdę 
żyć i już więcej nie pozwolić, aby lęk nad nami panował.                               Oremus 

Poniedziałek Wielkanocny –   2 kwietnia 2018 r. 

Mt 28,8-15. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od 
grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić 
to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: 
„Witajcie!”. One podeszły do Niego, 
objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. 
A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! 
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: 
niech udadzą się do Galilei, tam Mnie 
zobaczą”. Gdy one były w drodze, 
niektórzy ze straży przyszli do 
miasta i powiadomili 
arcykapłanów o wszystkim, co 
zaszło. Ci zebrali się ze starszymi,  
a po naradzie dali żołnierzom 
sporo pieniędzy  i rzekli: 
„Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w 
nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu 
namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”. Ci więc wzięli pieniądze 
i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do 
dnia dzisiejszego.  

Nieoczekiwane spotkanie 
Wiarę poznaje się po owocach. Nie jest ona czymś statycznym, ideą 

schowaną w umyśle. Jej potwierdzeniem są nie słowne deklaracje, lecz fakty. 
Ona wprawia w ruch, usuwa lęk i otwiera usta (2 Kor 4,13), gdyż chce się 
udzielać. Podobnie jest z prawdziwym spotkaniem Chrystusa. Nawet jeśli 
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dokonuje się ono w głębi serca, przynosi owoce w decyzjach, sposobie bycia, 
mówienia. Kobiety po spotkaniu Zmartwychwstałego idą z radością i opowiadają 
o tym spotkaniu, narażając się na odrzucenie, śmieszność czy niedowierzanie. 
Piotr, wcześniej ukrywający się z przerażenia, teraz wychodzi, by mówić do 
Żydów mocne słowa i głosić Zmartwychwstałego. Prawdziwa wiara sprawia, że 
człowiek przestaje kalkulować, ile może stracić lub zyskać. Starsi ludu mieli dużo 
do stracenia: prestiż, przekonania, swoiście rozumianą powagę. Dlatego nie 
poruszyło ich świadectwo strażników. Nie zadali sobie trudu, by sprawdzić, co 
naprawdę się stało. Wybrali to, co im najbardziej odpowiadało, co pasowało do 
ich planu. Wybrali kłamstwo. Zanim okażemy czy wyrazimy nasze oburzenie ich 
postępowaniem, zastanówmy się, czy sami nie jesteśmy do nich podobni, 
wybierając to, co „mieści nam się w głowie”, co łatwiejsze, bardziej pasujące do 
naszych schematów, co jest „strawniejsze” i bardziej wygodne. Przyjęcie na serio 
Chrystusa i Jego słowa mogłoby nas zbyt wiele kosztować, naruszałoby nasz 
komfort, wystawiając na ryzyko „utraty twarzy”, popularności czy jakiejś wygody. 
Być może nie zależy nam, by coś w naszym życiu się zmieniło dzięki prawdzie 
zmartwychwstania. I tak zamknięci na poruszenia Ducha wciskamy największą 
prawdę wiary w ciasne pudełko naszego małego światka, gdzie wszystko jest 
uszyte na miarę naszego małego rozumu. A przecież Jezus pragnie, byśmy byli 
naprawdę wolni. Ofiaruje nam tę wolność, pewność bycia kochanym i zdolność 
do kochania. Wystarczy pozwolić Mu działać w nas. Perspektywa, która się 
otworzy, jest tak piękna, że nie da się jej opisać. Wystarczy zrobić choćby krok, 
by przekonać się, że On nas nie zawiedzie.                                                      Oremus 

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 8 kwietnia 2018 r. 

„ A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz  [domu] i Tomasz z 
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 

«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do 
mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» 

 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział 
mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 
 J 20,26-29 

 Pan mój … 
To, co zobaczył Tomasz, zupełnie go przerosło. 

Nie mógł uwierzyć, że zmaltretowane, przebite 
gwoźdźmi  i włócznią, martwe ciało Jezusa teraz jest 
pełne życia i blasku. Tomasz wiedział, o co prosi, chcąc 
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mieć dowód, że to naprawdę Jezus. Nazywamy go potocznie niewiernym, choć 
jako jedyny wyraził odczucia innych, nie mogąc uwierzyć, że Pan żyje. Może więc 
lepiej nazywać go odważnym, szczerym, prostym, gdyż otwarcie przyznał się do 
swojej niewiary. Jeden moment prawdziwego spotkania sprawił, że wiara 
wróciła: solidna, gotowa nawet na męczeństwo. Zanim więc osądzimy Tomasza z 
poczuciem wyższości, przyjrzyjmy się sobie. Ile razy wystawiamy Boga na próbę? 
Ile razy domagamy się od Niego znaku, rozwiązania problemów za nas? Ile razy 
gorszymy się Bogiem, nie rozumiejąc Go? Ile razy domagamy się dowodów, by 
uwierzyć, że jest Ojcem, i że jest nieskończenie miłosierny, kochając nas 
bezgranicznie? Spójrzmy na pierwszych chrześcijan, na ich odwagę, hojność i 
wielkoduszność. Byli tacy jak my. I jak my mieli podobne problemy, cierpieli, 
dźwigali rożne ciężary. I choć uważamy się za bardziej cywilizowanych, 
owoczesnych, to czy odważylibyśmy się sprzedać wszystko, oddać pieniądze na 
potrzeby wspólnoty, jak dzieci ufając Bożej opatrzności? A może w głębi serca 
nosimy w sobie tęsknotę za taką wolnością? Nawet ci, którzy nazywają się 
konsekrowanymi, nie zawsze mają taką odwagę i wiarę. Jednak Bóg miłosierny 
zna nas, nie obraża się, ale ciągle przekonuje, że może uczynić nas wolnymi, że 
tak jak Faustyna, prosta siostra zakonna, nie zważając na niezrozumienie, lęk, 
odrzucenie i kpiny, można zaufać Bogu, którego miłosierdzie trwa na wieki.    
                                                                                                                                   Oremus 

III Niedziela Zmartwychwstania – 
  15 kwietnia 2018 r. 

Ł 24,35-48. Uczniowie opowiadali, co 
ich spotkało w drodze i jak poznali 
Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy 

rozmawiali o tym, On 
sam stanął pośród nich i rzekł do 

nich: „Pokój wam!”. Zatrwożonym 
i wylękłym zdawało się, że widzą 

ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego 

wątpliwości budzą się w waszych 
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie 

się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im 
swoje ręce i nogi.Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł 

do nich: „Macie tu coś do jedzenia?”. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i 
spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do 
was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie  
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w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby 
rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 

dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami ego”. 
 

Popatrzcie na moje ręce…. 
„Wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia.” Czy 

Piotrowi chodziło tylko o wzbudzenie poczucia winy wśród Żydów, czy też 
przekazał głębszą prawdę? Barabasz, o którym wspomina, być może walczył  
z Rzymianami jako okupantami o wolność. Pewnie miał jej określoną wizję. Tak 
więc w czasie procesu przed ludem stanęli dwaj ludzie obiecujący wyzwolenie. 
Barabasz – rewolucjonista zdawał się głosić swoją postawą, że trzeba zmienić 
system zewnętrzny, strukturę polityczną, by być wolnym. Jezus głosił inne 
wyzwolenie, które czyni człowieka wolnym w każdym systemie. On przynosi 
wolność, której nie zabiją ani nie ograniczą żadne kraty, więzienia czy obozy. Bez 
tej wolności nawet najlepszy system w końcu ulega korozji, zepsuciu czy 
degradacji. Dlaczego? Chodzi o serce człowieka. Jeśli ono jest nienawrócone, jeśli 
ono nie doświadczy prawdziwego życia w Chrystusie, to nie oprze się pokusom, 
które daje władza, prestiż czy bogactwo. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje, że 
zwyciężył największego tyrana, jakim jest śmierć i prowadzący do niej grzech. To, 
co proponuje Barabasz (Bar Abbas – syn ojca), ostatecznie nie daje życia, nie 
wyzwala od śmierci i przemija. A Mesjasz (Syn Ojca) otwiera na miłość Boga, na 
przemianę, której żadna zewnętrzna struktura nie zapewni. Trudno nam w to 
uwierzyć, trudno uwierzyć w aż taką wolność, którą możemy się cieszyć, jeśli 
tylko uwierzymy Jezusowi. Ta wolność niczego, prócz grzechu, nam nie zabiera. 
Przeciwnie: uwypukla to, co w nas najważniejsze i najpiękniejsze, czyni nas 
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odważnymi. Dzięki niej możemy wyjść z więzienia naszych leków, rozświetlić nią 
mroki naszego serca, by słowem i czynami głosić zmartwychwstanie w Jezusie 
Chrystusie. Prawdziwa i głęboka relacja z Nim sprawia, że przykazania Boga 
przestają być ciężarem i przykrą koniecznością, a stają się życiodajną wodą 
i słodkim brzemieniem.                                                                                       Oremus 
 

IV Niedziela Zmartwychwstania – 
  22 kwietnia 2018 r. 

J 10,11-18. Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym 
pasterzem. Dobry pasterz  daje życie swoje za owce. 

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego 
owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, 

opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 
najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie 

zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i 
znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak 

Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję 
za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej 

zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać 
głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden 

pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje 
oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. 

Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem  
od mojego Ojca”. 

Pan mym pasterzem… 
Pasterz idzie na czele stada, pokazuje drogę, dając poczucie 

bezpieczeństwa owcom. Najemnik jest skoncentrowany na sobie i własnych 
korzyściach. Pasterz jest widoczny, daje poczucie pewności uzyskania 
schronienia. Dba o zdrowe owce, umie rozpoznać chorobę i zranienia chorej, 
bierze na ręce tę, która już iść nie może. Pasterz broni przed drapieżnikami 
i zapewnia stosowny pokarm. Wie, jak mówić do owiec. Takim Pasterzem jest 
Jezus Chrystus. On jest wzorem dla tych, którym powierzył troskę o swój Kościół. 
Dzisiaj spróbujmy jednak zapytać siebie, jakimi my jesteśmy owcami. Owca rusza 
w drogę, bo pragnie prawdziwego pokarmu. Czy chcemy wyruszyć w drogę, 
czy nasza wiara jest rzeczywistością dynamiczną, czy tylko biernym 
obserwowaniem? Może przyjście do kościoła jest dla nas jak wizyta  
w supermarkecie, gdzie należy nam się cały szereg usług? Czy Chrystus jest 
naszym przewodnikiem, światłem i najważniejszym punktem odniesienia? Czy 
może służy nam tylko w realizacji naszych pomysłów? Czy znam mojego Pasterza 
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i czy mam z Nim relację? Chętnie modlimy się o powołania, dopóki nie „dotkną” 
one kogoś z najbliższych: syna, córkę, wnuka, brata. Ile szlachetnych serc, które 
odczuły powołanie do seminarium czy zakonu, zostało stłamszonych przez 
najbliższych, którzy uznali, że takie powołanie jest życiową klęską, porażką 
oczekiwań wiedzących lepiej, jak powinno wyglądać życie ich pociech? Kto wie,  
być może odpowiedź na Boże wołanie zaczyna się od wielkoduszności rodziców i 
bliskich, którzy zamiast ubolewać ucieszą się powołaniem ich dziecka. Skąd taka 
negatywna postawa? Być może już nie porusza nas perspektywa oddawania 
życia dla Boga, za Kościół, tak jak nie porusza nas fakt, że sam Jezus Chrystus, 
Syn Boży oddał za nas życie z miłości. Hojnego dawcę miłuje Bóg. Nasza 
wielkoduszność jest najpiękniejszą odpowiedzią na łaskę Boga.                 Oremus 

V Niedziela Zmartwychwstania – 29 kwietnia 2018 

J 15,1-8. Jezus powiedział do swoich uczniów:  
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,  

a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. 
Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie 

owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, 
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy 

już jesteście czyści dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, 

a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl 
nie może przynosić owocu sama z siebie – 

jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja 
jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 

owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, 
 i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek 

chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 

przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. 

Zjednoczenie z Jezusem… 
Kiedy mamy się dobrze i wszystko układa się po naszej myśli, czujemy się 

silni i mocni. Wydaje się nam, że jest w nas życie. Inteligencja, wykształcenie, 
ciekawe pomysły, powodzenie zdają się potwierdzać, że źródło życia bije w nas i 
z nas. Gdy przychodzą pierwsze porażki, nieporozumienia, a nasze projekty się 
rozpadają, czujemy się wypaleni, ocieramy się o depresję lub poczucie bezsensu. 
Wzniosłe wizje przyszłości, plany nie znajdują potwierdzenia w życiu. Czujemy się 
słabi, już nie wyrywamy się do wielkich działań. Pytamy: dlaczego? Zmęczeni 
sobą, możemy próbować się pocieszać na rożne sposoby, ale nasze serce nie 
znajduje spokoju. Taki stan może dotyczyć każdej sfery życia, również tej 
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związanej z działalnością w Kościele. Wtedy dociera do nas, że źródło życia jest 
gdzie indziej, poza nami. To pierwszy krok, by odkryć, że prawdziwe życie ma 
źródło w Bogu. Zrozumienie tego jest ogromną łaską. Jezus mówi: Ja jestem 
życiem, które nie przemija. Jeśli będziesz we Mnie wszczepiony, twój owoc nigdy 
nie obumrze. Tylko w jedności ze Mną nauczysz się naprawdę kochać. Tylko taka 
jedność sprawi, że nie dotknie cię znużenie i zwątpienie. Przekonał się o tym 
chociażby św. Paweł. Upadek i utrata wzroku w drodze do Damaszku, pokorne 
stanięcie wobec tych, którymi pogardzał – to doświadczenie sprawiło, że narodził 
się nowy człowiek, który z mocą głosił Dobrą Nowinę wśród Żydów i pogan, 
z mocą i skutecznością, jakiej do tej pory nie znano. Bóg, korty zna nasze serce, 
jest większy niż nasze projekty i pomysły. To On jest w stanie uzdolnić nas nawet 
do miłości nieprzyjaciół, która może złamać każdą nienawiść. Jezus mówi: 
będziecie prawdziwie żyć, jeśli we Mnie trwać będziecie. Bo tylko w Nim jest 
życie. Poza Nim wszystko jest chwilowe i pozorne. W Nim naprawdę żyjemy. 

 

Okres 
Wielkanocny 

Okres wielkanocny trwa 50 
dni i kończy się Pięćdziesiątnicą, 
czyli niedzielą Zesłania Ducha 
Świętego, w której dopełnia się 
misterium paschalne (prefacja). 
Ten czas obchodzi się z wielką 
radością jako jeden dzień 

świąteczny. Stopniowo będzie on wprowadzał nowo ochrzczonych i wszystkich, 
którzy odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne, w to, co otrzymali w noc 
paschalną. W czasie oktawy wielokrotnie będzie powracało słowo: „Zatem przez 
chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, 
abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych 
dzięki chwale Ojca” (Rz 6,4). Liturgia wzywa nas w tym okresie przede wszystkim 
do scalania swojego życia z otrzymanymi darami, ale też wkłada w usta słowa 
prośby, byśmy zdołali pojąć otrzymany dar nowego życia. Na zakończenie oktawy 
Kościoł będzie modlił się słowami kolekty z drugiej niedzieli wielkanocnej: 
„pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest 
Chrzest, przez ktory zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego  
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zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy 
odkupieni”. Przez siedem tygodni Wielkanocy Chrystus ukazuje się swoim 
uczniom, by im i nam otworzyć oczy na świat zmartwychwstania. Okres 
wielkanocny jest również czasem Ducha Świętego, co wymownie podkreślają 
teksty euchologijne. Szczególnie w ostatnim tygodniu przed uroczystością 
Zesłania Ducha Świętego teksty wskazują na obecność i działanie Ducha. To także 
czas Kościoła, który zrodził się z przebitego serca Chrystusa, a który Duch Święty 
jednoczy i wprowadza w rozumienie misterium Chrystusa (kolekta ze środy 
siódmego tygodnia). Uzdalnia do bycia synami, do przyjmowania z wiarą woli 
Ojca (kolekta z poniedziałku siódmego tygodnia), stwarza w nas nowe serce 
(kolekta z czwartku siódmego tygodnia). Od tej pory życie Chrystusa trwa w Jego 
uczniach. Chrześcijanie są Kościołem – Ciałem zmartwychwstałego Chrystusa.  
W okresie Pięćdziesiątnicy czytane są Dzieje Apostolskie, które są świadectwem 
narodzin, początków i okrzepnięcia Kościoła apostolskiego. W czasie tych 50 dni 
Jezus zmartwychwstały ukazuje się wielokrotnie apostołom, uczy rozumienia 
nowych znaków swojej obecności i działania w świecie. Po Wniebowstąpieniu 
znaki te stają się przedłużeniem chwalebnego Ciała w słowie i w sakramentach, 
zwłaszcza w Eucharystii (godzina czytań z soboty drugiego tygodnia). Okres 
wielkanocny ukierunkowuje nas również na wymiar eschatologiczny. Udział  
w Eucharystii wielkanocnej – jak zaznaczają teksty modlitw po Komunii – jest 
zadatkiem udziału w chwale zmartwychwstania (niedziela wielkanocna 
Zmartwychwstania Pańskiego), w uczcie życia wiecznego (czwarta niedziela 
wielkanocna). Celem tego okresu jest wprowadzenie w doświadczenie, że 
Chrystus i Kościół to jedno. Ten, kto został ochrzczony, ma przywilej 
przyjmowania Ciała Pańskiego, żyje w światłości, żyje już w tym Dniu, który nie 
zna zachodu (Orędzie paschalne). 

Intencje mszalne na miesiąc kwiecień 2018 

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. 
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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 naszej Parafii od wspólnot 
     i grup  parafialnych  
2. + Bronisława i Stanisław Krysta z rodzicami 

30.03.2018 
Wielki  
Piątek 

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

18.00 Liturgia Męki Pańskiej 

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 

Wielkanocna 

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. 

03.04.2018 
Wtorek 

7.00 † Aniela Handzlik 

18.00 
O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
dzieci i rodzin z I Róży Rodzin 
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04.04.2018 
Środa 

7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 
1.† Ryszard Polak 
2. Za zmarłe członkinie z XII Róży Kobiet Anny Baron 

05.04.2018 
Czwartek 

7.00 † Aniela Handzlik (P) 

18.00 
1.† Kazimierz Komędera  
2.† Józef Grabski z synem Zbigniewem 

06.04.2018 
Piątek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 
1. † Andrzej Wołoszyn 
2. † Bronisława Żmuda w pierwszą  rocznicę śm. 

07.04.2018 
Sobota 

7.00 
1. † Bronisława Jurzak (P) 
2. † Kazimierz Tatoń z ojcem Edwardem. 

18.00 1. † Genowefa i Eugeniusz Pindel w rocznice śm. 

08.04.2018 
Niedziela 

Odpust 
Parafialny 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 
7.00 † Genowefa i Jan Kasperek z synami 

9.00 
1. † Józefa Wróbel 
2. † Kazimierz Smolec 

11.00 

1.  W int. Panów z Rady Parafialnej o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej. 
2. † Dominik Handzlik 
3, O Boże Błogosławieństwo i wszelkie łaski dla 
rodziny Handzlik. 

15.00 Godzina Miłosierdzia i Adoracja Najśw. Sakramentu. 
17.00 † Alicja Pochopień 

09.04.2018 
Poniedziałek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 † Grzegorz Dyczkowski (P) 
10.04.2018 

Wtorek 
7.00 † Aniela Handzlik (P) 

18.00 † Bronisława Jurzak (P) 

11.04.2018 
Środa 

7.00 † Aniela Handzlik (P) 

18.00 
1.† Marzena Musiał(P) 
2. † Zmarłe członkinie z IX Róży Kobiet Kazimiery 
Góralczyk  

12.04.2018 
Czwartek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 
18.00 † Franciszek Jurzak w 3 r. śm.  

13.04.2018 
Piątek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 
1.† Władysław Gibas (P) 
2. † Teresa Flasz (P) 

14.04.2018 
Sobota 

7.00 † Anna Handzlik (P) 
18.00 † Zofia Sztafińska z mężem Władysławem 

15.04.2018 3 Niedziela Wielkanocna 
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Niedziela 7.00 † Jarosław Honkisz z ojcem 
9.00 1.† Andrzej Wołoszyn 

2. W int. Klary z ok. 18 r. ur. o Boże błog., dary Ducha 
Świętego na czas matury. 

11.00 1. O zdrowie i Boże błog. w dniu urodzin 
2. O zdrowie i Boże błog. dla Władysława 
i Stanisławy Baścik 

17.00 † Krystyna i Mieczysław Konior 

16.04.2018 
Poniedziałek 

7.00 † Aniela Handzlik (P) 
18.00 W intencji Ojca Świętego i ojczyzny od XIV  Róży 

Kobiet Marii Dusik 
17.04.2018 

Wtorek 
7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 † Kazimiera Adamus (P) 

18.04.2018 
Środa 

7.00 † Aniela Handzlik (P) 
18.00 1.† Stanisław Handzlik 

2. † Edward Kućka z żona Jolantą 
19.04.2018 
Czwartek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 
18.00 † Bronisława Jurzak (P) 

20.04.2018 
Piątek 

7.00 Za cierpiących i konających 
18.00 1.† Ryszard Rolak (P) 

2.† Stefania Pudełko z mężem 
21.04.2018 

Sobota 
7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Kazimierza i Marii. 

22.04.2018 
Niedziela 

4 Niedziela Wielkanocna 
7.00 † Karolina i Władysław Gawęda 
9.00 1. † Józefa Wróbel 

2. † Józef Nycz w 18 r. śm 
11.00 1. † Krzysztof Gołek 

2. † Feliks Foryś w 2 r. śm.  
17.00 † Władysława Wojtusiak 

23.04.2018 
Poniedziałek 

7.00 † Aniela Handzlik (P) 
18.00 † Marzena Musiał (P) 

24.04.2018 
Wtorek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 
18.00 † Grzegorz Dyczkowski (P) 

25.04.2018 
Środa 

7.00 † Aniela Handzlik (P) 
18.00 † Rudolf i Stanisława Handzlik 

26.04.2018 
Czwartek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 
18.00 † Krzysztof Gołek (P) 

27.04.2018 7.00 † Aniela Handzlik (P) 
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Piątek 18.00 1. † Paweł i Franciszka Ryłko z córką Stefanią 
i synem Janem 
2. † Stanisław Hałat w 50 r. śm. z rodzicami 
Katarzyną i Władysławem i siostrą Marią. 

28.04.2018 
Sobota 

7.00 † Anna Handzlik (P) 
18.00 † Jan Kasolik z żoną Anną i rodziną 

29.04.2018 
Niedziela 

5 Niedziela Wielkanocna 
7.00 † Edward Strządała w 23 r. śm 
9.00 1. † Antoni Handzlik (P) 

2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla całej 
rodziny. 

11.00 1. † Waldemar Haczyk (P) 
2. † Genowefa Malarz z mężem Kazimierzem  

17.00 † Edward Sikora z rodzicami, bratem i bratankiem 
30.04.2018 

Poniedziałek 
7.00 † Anna Szczepańczyk  

18.00 † Władysław Gibas 
 

Intencje, które otrzymał ks. profesor Andrzej Dobrzyński pracujący  
w Ośrodku Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Otrzymane intencje  
ks. Andrzej  odprawi w najbliższych tygodniach: 

† Janusz Wawak – 20 int 
† Wiesława Jędrzejko – 10 int 
† Czesław Kubik – 10 int. 
† Kazimierz Komędera + 10 int  

Intencje, które otrzymali księża z Domu Emerytów w Bielsku-Białej 
1. Ks. Józef Mrowiec: 

† Benedykt Wołek – 10 int. 
† Paweł Kłapyta – 20 int. 

2. Ks. Adam Stopa: 
† Józefa Wróbel – 20 int.  
† Antoni Handzlik – 10 int.  

Intencje zostaną odprawione  

w najbliższym czasie. 
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Kącik Poezji 

„Księże Misjonarzu” 

Księże Misjonarzu, wzmocniłeś  
w nas wiarę, 
Przebywając z nami tych pięknych dni 

parę. 
Twoja nauka dla nas przejrzysta i prosta, 
O nas, dzieci Boże, Twoja była troska. 
Przypomniałeś Ojcze dokąd my zmierzamy, 
Czy właściwą drogę życia dobieramy. 
Twe słowa, to ziarna siane w tej Parafii, 
Na pewno niejedno w żyzną glebę trafi, 
Bo w naszej wspólnocie pobożność 
przeważa, 
Modlimy się często tu, u stóp ołtarza. 
Patrzymy w oblicze nam Miłosiernego, 
Jezu ufam Tobie, mówimy do Niego. 
Niech to Miłosierdzie też spłynie na 
Ciebie, 
Duch Święty wspomaga, gdy będziesz  
w potrzebie, 
Byś prowadził nadal chrześcijaństwa 
lekcje,  
A ludzie słuchali twoje rekolekcje. 
Niech Pan Bóg błogosławi i doda Ci 
siły, 
Ks. Robert z Gilowic, to jest kapłan miły. 
       P.S. 
Miej tyle zaparcia co Tomek Adamek, 
W następnym kościele znowu zrób przystanek. 
     7 marca 2018 r. Kazimierz Żmuda  
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„Coś dla Jezusa” 
Różne wyrzeczenia i postanowienia,  
To są dla Chrystusa najlepsze życzenia.  
Jezus się ucieszy, że człowiek nie grzeszy 
Na drogę krzyżową, gorzkie żale spieszy. 
Da więc coś od siebie w Trójcy Jedynemu  
Należysz do niego szczerze ufaj Jemu. 
To co ofiarujesz z życia doczesnego 
Będzie ci pomocne do zbawienia twego. 
Jeśli nie zdążyłeś jeszcze nic uczynić 
To w wielkim tygodniu możesz to 
odmienić. 
Zbliż się do Jesusa i zrób coś dla Niego  
a będziesz się cieszył ze 
zmartwychwstania Jego . 
On wtedy otworzy dla Ciebie swoje pełne miłości serce.                                              
                                                                 11.03.2018    Kazimierz Żmuda 

Kwiecień  2018 
Niedziela – 01.04.2018 – 02 Róża Beaty Polak 
Poniedziałek – 02 04.2018 – 03 Róża Marii Kaleka 
Niedziela – 08 .04.2018 – 04 Róża Jadwigi Chowaniec 
Niedziela – 15 .04.2018 – 05 Róża Czesławy Duźniak 
Niedziela – 22 .04.2018 – 06 Róża Marii Drożdż 
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Niedziela – 29 .04.2018 – 07 Róża Czesławy Kierpiec  

Maj 2018 
Niedziela – 06.05.2018 – 08 Róża Marii Baścik 
Niedziela – 13.05.2018 – 09 Róża Kazimiery Góralczyk 
Niedziela – 20.05.2018 – 10 Róża Anny Wawak 
Niedziela – 27.05.2018 – 11 Róża Heleny Handzlik 
Czwartek – 31.05.2018– 12 Róża Anny Baron         
 

Krzyżówka dla dorosłych 04/2018 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 3/2018 "Miłosierdzie i Miłość 
Jezusa" jest hasło: „Obmyj mnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego.” 
Nagrody książkowe pt.: „Święty Józef”.   
 wylosowały osoby: Agnieszka 
Majda i Ireneusz Sosna !  
Nagrody czekają w zakrystii od 6 
kwietnia b.r.  

Hasło z Krzyżówki nr 04/2018 proszę 

nadsyłać do 18.03.2018, na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść 
do zakrystii. Zostaną wylosowane 2 nagrody pt.: 
„Polskie chrześcijaństwo”.  Pozdrawiam  

wytrwałych i cierpliwych. ks. Proboszcz 
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Liturgiczne ABC 
ZNAK KRZYŻA 

Na początku liturgii wszyscy wykonują znak 
krzyża. Celebrans wypowiada głośno słowa „W imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, na co wszyscy 
odpowiadają „Amen”. Takie rozpoczęcie Mszy 
jesteśmy chyba skłonni traktować jako coś 
oczywistego, jako naturalne otwarcie każdej liturgii, a 
nawet każdej modlitwy. Istnieje więc ryzyko czysto 
mechanicznego wykonywania tego gestu. Warto 
zatem przez chwilę nad nim się zatrzymać. 
Kreślenie na sobie znaku krzyża jest gestem bardzo 
głęboko zakorzenionym w chrześcijańskiej pobożności 
już od czasów starożytnych. Sposób jego  wykonywa- 
nia zmieniał się w ciągu wieków, najstarszą jego formą było kreślenie znaku 
krzyża na samym czole. Od najdawniejszych czasów znak krzyża jest 
związany przede wszystkim z liturgią chrzcielną. Dorosły kandydat do chrztu 
otrzymuje znak krzyża na czole w ramach obrzędu wejścia do 
katechumenatu jako symbol przyjęcia na własność przez Chrystusa. 
Podobnie kreśli się znak krzyża na czole dziecka podczas wstępnej części 
liturgii chrztu. Wykonywanie na sobie znaku krzyża jest więc nawiązaniem 
do chrztu. Warto wiedzieć, że niektóre starożytne pisma chrześcijańskie 
zalecały, aby wykonując znak krzyża, zwilżyć sobie palce śliną na 
przypomnienie wody chrzcielnej albo dmuchnąć na znak pogardy wobec 
złego ducha, co z kolei było przypomnieniem poprzedzającego chrzest 
egzorcyzmu.  Zwyczaj dodawania do znaku krzyża słów „W imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego” jest o wiele późniejszy, ale również i jego genezy 
trzeba szukać w liturgii chrzcielnej. Słowa te są wprost zaczerpnięte z 
Ewangelii według św. Mateusza, gdzie zmartwychwstały Jezus poleca 
apostołom, aby idąc na cały świat, czynili Mu uczniów i udzielali im chrztu w 
imię Trójcy Świętej (Mt 28,19). Chrzest wszczepia nas w Chrystusa, czyni nas 
dziećmi Ojca i świątynią Ducha Świętego. Może się wydawać, że to wszystko 
nie ma żadnego związku z początkiem liturgii Mszy świętej, gdyż sakrament 
chrztu przyjęliśmy już bardzo dawno. Ale chrzest i Eucharystia to 
sakramenty ściśle ze sobą związane. „Najświętsza Eucharystia – jak czytamy 
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w Katechizmie Kościoła Katolickiego – dopełnia wtajemniczenie 
chrześcijańskie” (KKK 1322). Chrzest jest bramą otwierającą drogę do 
Eucharystii. Jak pisał w II wieku św. Justyn, nikt nie może spożywać 
Eucharystii, jeśli najpierw nie uwierzył w Jezusa Chrystusa i nie został 
ochrzczony na odpuszczenie grzechów („Apologia pierwsza”, 66). Dwa 
sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest i bierzmowanie, 
przyjmujemy raz w życiu. Obydwa stanowią fundament, na którym ma 
zostać zbudowane całe nasze dalsze życie jako chrześcijan. Eucharystia zaś 
jest w pewnym sensie sakramentem ciągłego chrześcijańskiego 
wtajemniczania, które tak naprawdę nigdy się nie kończy. Dlatego każda 
Eucharystia wciąż na nowo aktualizuje i rozwija łaskę przyjętych przez nas 
kiedyś sakramentów chrztu i bierzmowania. Otwierający liturgię znak 
krzyża, któremu towarzyszy pochodząca z Ewangelii formuła, to zatem coś o 
wiele więcej niż tylko zwyczajowe rozpoczęcie każdej modlitwy. 
Uczestniczymy w Eucharystii i modlimy się jako chrześcijanie. Wykonany 
przez nas znak przypomina przyjęty kiedyś przez nas pierwszy sakrament, 
który otworzył nam drogę do Eucharystii i upoważnił nas do uczestnictwa  
w niej.                                                                                                             Oremus  

 

    Mały  
      Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci !   
Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

to najważniejsze wydarzenie zbawcze 

dla wszystkich ludzi, dlatego 
gromadzimy się na Liturgii TRIDUUM PASCHALNEGO w Wielki 

Czwartek, Piątek i Sobotę o godz. 18.00 aby uczcić zbawcze 
wydarzenia Jezusa Chrystusa. W Wielką sobotę poświecimy 

pokarmy świąteczne a wieczorem gromadzimy się w kościele na 
Wigilii Paschalnej i podążymy w procesji rezurekcyjnej  

z zapalonymi świecami, by uwielbić Boga za Jego miłość i dar 
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zbawienia. W Niedzielę Zmartwychwstania zgromadzimy się w 

kościele na sprawowaniu Liturgii Eucharystii. 

Krzyżówka dla Dzieci 04/2018 
Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2018:  
„ Niedziela Palmowa radość zapowiada więc  

z palmą w kościele zjawić się 

wypada.”  Nagrodę: „Uczniowie 
Jezusa”, wylosował Oliwier 

Sosna. Na Rozwiązanie 
krzyżówki nr 04/2018 czekam 

do 20 kwietnia na adres 
mailowy:  
ketypodlesie@gmail.com  

lub proszę przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych 

dzieci czeka nagroda książkowa pt.: „ Tajemnice 
imion biblijnych”.        Pozdrawiam ks. Proboszcz 
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Z życia naszej Parafii 
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Ks. Robert Samsel podczas Rekolekcji Parafialnych 

 

 

Dzieci ze Scholii upiększyły Liturgię Mszy św. swoim 

śpiewem 
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Renowacja ławek sprowadzonych z Parafii Wspomożenia 
Wiernych z Czechowic - Dziedzic.  
Oto niektórzy Panowie przy  wykonywanych pracach.  
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Uroczystość Miłosierdzia Bożego 
Odpust Parafialny 

W Niedzielę, 8 kwietnia, nasza parafia 
będzie przeżywać Odpust ku czci 
Miłosierdzia Bożego. W to święto 
parafialne Słowo Boże wygłosi ks. Robert 
Samsel. Podczas Sumy Odpustowej 
będziemy modlić się w min. w int. Panów z 
Rady Parafialnej dziękując im za 
wieloletnią posługę dla naszej społeczności 
i kościoła. Będziemy wypraszać dla nich 
wiele łask Bożych i opieki Matki Bożej.  

Zapraszam wszystkich Parafian do 
świętowania Odpustu parafialnego.   

                      Pozdrawiam ks. Proboszcz. 
 

V Diecezjalna Pielgrzymka do Łagiewnik 

W poniedziałek, 30 kwietnia wyruszy  
z Bielska-Białej Diecezjalna Pielgrzymka do 
Łagiewnik. Nasza Parafia będzie przeżywać w tym 
dniu radosne święto. Będziemy gościć 
pielgrzymów, którzy przybędą do naszego małego 
Sanktuarium Miłosierdzia, na modlitwę i krótki 
odpoczynek. Jak to w tradycji naszej Parafii 
przystało ugościmy pielgrzymów gorącą strawą, 
herbatą, kawą oraz słodkimi, wspaniałymi 
wypiekami. Zwracam się z gorącą prośbą do 
wszystkich Parafian dobrej woli o pomoc  
w przygotowaniu gościny. Mężczyzn i młodzież 

proszę o pomoc techniczną, organizacyjną i kulinarną tego przedsięwzięcia  
(przygotowanie stołów, gorącej strawy oraz rozdawanie posiłków  
i napojów).  Panie, proszę o przygotowanie smacznych wypieków oraz 
pomoc w rozdawaniu posiłków i napojów.      Pozdrawiam ks. Proboszcz 
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Pielgrzymka do Sanktuarium 

Krzyża Świętego w Mogile  
oraz Sanktuarium Jana 

Pawła II w Łagiewnikach   

W sobotę, 14 kwietnia 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. 
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 362,00 zł. Dzięki temu zakupiłem nagrody 

dla dzieci za udział w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej. 

Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami i błogosławi  
                            na każdy dzień.                   Ks. Proboszcz 

Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 

Godziny  urzędowania kancelarii parafialnej 

Dzień Godzina urzędowania 
Poniedziałek od 19.00 do 19.30 

Wtorek od    7.45 do   8.30 
Środa od 19.00 do 19.30 

Czwartek od    7.45 do   8.30 
Piątek od 19.00 do 19.30 

Pozdrawiam wszystkich czytelników. Niech Bóg Wam błogosławi na każdy dzień  
a Matka Boża otacza opieką. Szczęść Wam Boże, ks. Proboszcz;   

ketypodlesie@gmail.com;  Tel. kom.: 797279788 

    Parafia p.w. Najdroższej Krwi Naszego  
Pana Jezusa Chrystusa ,  

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie ;  

Tel.: 33 / 841 05 45;  Tel. kom.: 797279788 


