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           i Miłość Jezusa        
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Co uczynić, by przeżyć 
wakacje z Bogiem ? 
Każdy dzień rozpocznij  

i zakończ modlitwą. 
Uczęszczaj w niedziele na Msze 

święte i przyjmuj Jezusa  
w komunii świętej. 

Uczęszczaj do spowiedzi św. 

w I piątki miesiąca. 
Nie wykonuj prac  

w niedziele i święta. 
Czytaj Ewangelię 
i prasę religijną. 

Przypominaj sobie treść małego 
katechizmu – jest w każdym modlitewniku. 

Rozmawiaj z innymi o Bogu, 
Bądź rozsądny, mądry, życzliwy, uczynny  

i wyrozumiały dla innych. 
  Pamiętaj o dobrych uczynkach! – Pomagaj innym.  



 

St
ro

n
a3

 

Święto Matki Bożej Szkaplerznej 

Święto zwraca nas ku Maryi objawiającej się na 
górze Karmel, znanej już z tekstów Starego 

Testamentu – z historii proroka Eliasza (1 Krl 17, 1 – 
2 Krl 2, 25). W XII wieku po Chrystusie do Europy 
przybyli, prześladowani przez Turków, duchowi 
synowie Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne 
na Karmelu. Również w Europie spotykali się  
z niechęcią. Jednakże Stolica Apostolska, doceniając 
wyrzeczenia i umartwienia, jakie podejmowali 
zakonnicy, ułatwiała zakładanie nowych klasztorów. 
Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do 
czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. 
Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu 

karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej 
z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę 
w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając 
jednocześnie słowa: Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego 
braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie 
zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, 
przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Szymon Stock z radością przyjął 
ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem 
również w świecie. W XIV wieku Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII, 
polecając mu w opiekę „Jej zakon” karmelitański. Obiecała wówczas obfite łaski i 
zbawienie osobom należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała 
również wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca  
w pierwszą sobotę po ich śmierci. Cały szereg papieży wypowiedziało się  
z pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i uposażyło to nabożeństwo 
licznymi odpustami. Wydali oni około 40 encyklik i innych pism urzędowych w tej 
sprawie. Do spopularyzowania szkaplerza karmelitańskiego przyczyniło się 
przekonanie, że należących do bractwa szkaplerza Maryja wybawi z płomieni 
czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Tę wiarę po części potwierdzili 
papieże swoim najwyższym autorytetem namiestników Chrystusa. Takie 
orzeczenie wydał jako pierwszy Paweł V 29 czerwca 1609 r., Benedykt XIV je 
powtórzył (+ 1758). Podobnie wypowiedział się papież Pius XII w liście do 
przełożonych Karmelu z okazji 700-lecia szkaplerza. Nie ma jednak ani jednego 
aktu urzędowego Stolicy Apostolskiej, który oficjalnie i w pełni aprobowałby ten 
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przywilej. O przywileju sobotnim milczą najstarsze źródła karmelitańskie. Po raz 
pierwszy wiadomość o objawieniu szkaplerza pojawia się dopiero w roku 1430. 
Nabożeństwo szkaplerza należało kiedyś do najpopularniejszych form czci Matki 
Bożej. Jeszcze dzisiaj spotyka się bardzo wiele obrazów Matki Bożej Szkaplerznej 
(z Góry Karmel), ołtarzy i kościołów. We Włoszech jest kilkaset kościołów Matki 
Bożej z Góry Karmel, w Polsce blisko setka. Wiele obrazów i figur pod tym 
wezwaniem zasłynęło cudami, tak iż są miejscami pątniczymi. Niektóre z nich 
zostały koronowane koronami papieskimi. 
Szkaplerz w obecnej formie jest bardzo 
wygodny do noszenia. Można nawet 
zastąpić go medalikiem szkaplerznym. Z 
całą pewnością noszenie szkaplerza 
mobilizuje i przyczynia się do 
powiększenia nabożeństwa ku 
Najświętszej Maryi Pannie. Szkaplerz 
nosili liczni władcy europejscy i niemal 
wszyscy królowie polscy (od św. 
Jadwigi i Władysława Jagiełły 
poczynając), a także liczni święci, 
również spoza Karmelu, m.in. św. 
Jan Bosko, św. Maksymilian Maria 
Kolbe i św. Wincenty a Paulo. Sama 
Matka Boża, kończąc swoje 
objawienia w Lourdes i Fatimie, 
ukazała się w szkaplerzu, wyrażając przy tym 
wolę, by wszyscy go nosili. Na wzór szkaplerza karmelitańskiego 
powstały także inne, jednakże ten pozostał najważniejszy i najbardziej 
powszechny. W wieku 10 lat przyjął szkaplerz karmelitański także Jan Paweł II. 
Nosił go do śmierci. Święto Matki Bożej z Góry Karmel karmelici obchodzili od XIV 
w. Benedykt XIII (+ 1730) zatwierdził je dla całego Kościoła. W Polsce otrzymało 
to święto nazwę Matki Bożej Szkaplerznej. Szkaplerz początkowo był wierzchnią 
szatą, której używali dawni mnisi w czasie codziennych zajęć, aby nie brudzić 
habitu. Spełniał więc rolę fartucha gospodarczego. Potem przez szkaplerz 
rozumiano szatę nałożoną na habit. Pisze o nim już reguła św. Benedykta w 
kanonie 55 dotyczącym ubrania i obuwia braci. Wszystkie dawne zakony noszą 
po dzień dzisiejszy szkaplerz. Współcześnie szkaplerz oznacza strój, który jest 
znakiem zewnętrzn ym przynależności do bractwa, związanego z jakimś 
konkretnym zakonem.  
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Tak więc istnieje szkaplerz: brunatny – karmelitański (w. XIII); czarny – 
serwitów (w. XIV), od roku 1860 kamilianów; biały – trynitarzy, mercedariuszów 
(w. XIV), Niepokalanego Serca Maryi (od roku 1900); niebieski – teatynów (od 
roku 1617) i Niepokalanego Poczęcia Maryi (w. XIX); czerwony – męki Pańskiej; 
fioletowy – lazarystów (1847) i żółty – św. Józefa (w. XIX). Ponieważ było 
niewygodnie nosić szkaplerz taki, jaki nosili przedstawiciele danego zakonu, 
dlatego z biegiem lat zamieniono go na dwa małe kawałki płótna, zazwyczaj z 
odpowiednim wizerunkiem na nich. Na dwóch tasiemkach noszono go w ten 
sposób, że jedno płócienko było na plecach (stąd nazwa łacińska scapulare), a 
druga na piersi. Taką formę zachowały szkaplerze do dnia dzisiejszego. W roku 
1910 papież św. Pius X zezwolił ze względów praktycznych na zastąpienie 
szkaplerza medalikiem szkaplerznym. 
W przypadku szkaplerza karmelitańskiego na jednym kawałku powinien być 
umieszczony wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim – Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Jedna część powinna spoczywać na piersiach, a druga – na 
plecach. Szkaplerz musi być poświęcony według specjalnego obrzędu. 
Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze 
szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy 
potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoją obronę. 
Pytania i odpowiedzi dotyczące szkaplerza świętego  

1. Jakie są warunki przyjęcia szkaplerza? 
Istnieje jeden zasadniczy warunek: niewymuszone, szczere i świadome 
pragnienie przyjęcia szkaplerza oraz zawierzenia siebie Maryi w tym znaku. 
Zawierzenie to obejmuje decyzję dzielenia z Maryją własnej 
codzienności i naśladowania Jej stylu życia. 
2. Jak przygotować się do przyjęcia szkaplerza? 
Przygotowanie powinno wyrazić się odbyciem sakramentalnej 
spowiedzi, aby w czasie przyjmowania szkaplerza znajdować 
się w stanie łaski uświęcającej. Umożliwi to Maryi 
skuteczniejsze oddziaływanie i pomoc oddanemu Jej 
człowiekowi. 
3. Czy do przyjęcia szkaplerza konieczna jest spowiedź? 
Jeżeli spowiedź jest możliwa i nie ma żadnej przeszkody, by ją 
odbyć, powinna poprzedzić przyjęcie szkaplerza. Istnieją 
jednak sytuacje, w których spowiedź nie jest możliwa: np. związek 
niesakramentalny, którego stanu nie da się obecnie uregulować z powodu 
istniejącej przeszkody kanonicznej. W takich okolicznościach można przyjąć 
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szkaplerz wyrażając pragnienie, by Maryja w tym znaku pomogła wytrwać w 
dobrym i – gdy ustanie przeszkoda – uregulować życie sakramentalne. 
4. Czy szkaplerz trzeba przyjąć osobiście?   
Tak, szkaplerz trzeba przyjąć osobiście. Domaga 
się tego powaga samego znaku jak i charakter 
relacji z Maryją, która pragnie nawiązać z 
każdym z nas indywidualną, intymną i 
niepowtarzalną relację. 
5. Czy osoba świecka może ważnie przyjąć do 
szkaplerza? 
Osoba świecka nie może ważnie przyjąć innej 
osoby do szkaplerza. 
6. Kto może mnie przyjąć do szkaplerza? 
Do szkaplerza może ważnie przyjąć każdy 
kapłan zakonny lub diecezjalny oraz diakon, 
posługując się zatwierdzonym przez Stolicę 
Świętą obrzędem. 
7. Czy mogę nałożyć szkaplerz osobie starszej 
 lub chorej? 
Można nałożyć szkaplerz osobie starszej lub 
chorej. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to oficjalne przyjęcie do szkaplerza. 
Gdy ustanie przeszkoda choroby, osoba powinna udać się do kapłana z prośbą o 
nałożenie szkaplerza. Jeśli z powodu starości nie może tego uczynić, trzeba 
poprosić kapłana do domu, aby takiego nałożenia dokonał. 
8. Gdzie mogę znaleźć obrzęd nałożenia szkaplerza? 
Tekst obrzędu można znaleźć na stronie internetowej http://www.karmel.pl. 
Znajduje się on również w Nowennie Szkaplerznej, którą można zamówić w 
karmelitańskim Wydawnictwie, pisząc na adres: Wydawnictwo Karmelitów 
Bosych, ul. Z. Glogera 5, 31-222 Kraków, lub dzwoniąc na numer telefonu: 
(012) 416 85 00. 
9. Skąd wziąć szkaplerz? 
Szkaplerz można nabyć w każdym klasztorze karmelitów bosych i karmelitanek 
bosych udając się tam osobiście lub pisząc na adres któregoś z tych klasztorów. 
10. Co to jest księga szkaplerzna? 
Księga Szkaplerzna to dokument zawierający wykaz osób, które przyjęły 
szkaplerz. 
11. Czy muszę wpisać się do księgi szkaplerznej? 
Księga Szkaplerzna to dokument świadczący o ludzkiej wierze w pośrednictwo 

http://www.karmel.pl/
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Maryi. Wszyscy przyjmujący szkaplerz zachęcani są do pozostawienia w niej 
swych podstawowych danych: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania. Wpis 
do Księgi Szkaplerznej nie jest jednak warunkiem przyjęcia szkaplerza i jeśli ktoś 
nie chce, nie musi takiego wpisu dokonywać. 

12. Jak wpisać się do księgi szkaplerznej? 
Jeśli osoba przyjmuje szkaplerz w innym 
miejscu niż klasztor karmelitański, który 
posiada Księgę Szkaplerzną, a chce do takiej 
Księgi być wpisana, wystarczy, że prześle 
informację o fakcie przyjęcia szkaplerza na 
adres: Karmelici Bosi, Czerna 79, 32-065 
Krzeszowice. Informacja powinny obejmować 
dane: a) miejsce i datę przyjęcia szkaplerza;  
b) imię, nazwisko i wiek osoby, która przyjęła 
szkaplerz; c) imię i nazwisko kapłana, który 
szkaplerz nakładał. 
13. Co zrobić ze zniszczonym szkaplerzem? 
Jeśli osoba nosiła szkaplerz sukienny, który 
uległ zniszczeniu i chce założyć nowy, stary 
szkaplerz najlepiej spalić. Nie powinno się go 
wyrzucać do śmieci ze względu na szacunek 
dla Maryi, od której ten znak otrzymaliśmy. 
14. Czy ponownego nałożenia szkaplerza 
musi dokonać kapłan? 

Osoba, która zmienia stary szkaplerz na nowy czyni to sama. Nie potrzeba prosić 
o to kapłana. W sytuacji, gdy szkaplerz został odrzucony z pogardy, ponowne 
nałożenie go, po dobyciu spowiedzi, powinno dokonać się rękami kapłana. 
15. Czy potrzebny jest obrzęd nałożenia szkaplerza? 
Forma noszonego szkaplerza (z sukna czy medalik) jest osobistym wyborem 
konkretnego człowieka. Natomiast uczestnictwo w łaskach z nim związanych 
wymaga przyjęcia według obrzędu zatwierdzonego przez Stolicę Świętą. 
Oczywiście każdy może sobie założyć medalik szkaplerzny na szyję i z pewnością 
Maryja będzie mu w życiu towarzyszyć. Jednak uczestnictwo w łaskich 
związanych z szkaplerzem karmelitańskim wymaga pełnej formy przyjęcia tego 
znaku. 
16. Kiedy mogę przyjąć szkaplerz? 
Szkaplerz można przyjąć w dowolnym, wybranym przez siebie dniu. Szczególnej 
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jednak wymowy nabiera jego przyjęcie w jakieś święto maryjne. Wówczas 
związek z Maryją staje się jeszcze bardziej wyraźny. 
17. Czy przyjęcie szkaplerza można co jakiś czas odnawiać? 
Raz dokonanego obrzędu przyjęcia szkaplerza z rąk kapłana nie trzeba 
powtarzać. Istnieje natomiast piękny zwyczaj ponawiania swego oddania się 
Maryi każdego roku, w rocznicę przyjęcia szkaplerza. Zwyczaj ten nie ma 
określonej formy. Najczęściej wyraża go nawiedzenie kościoła, podziękowanie 
Maryi za łaskę przyjęcia Jej znaku oraz ponowienie w sercu aktu zawierzenia  
się Jej.                                                                           Opracował: Jerzy Zieliński OCD 
 

Jan Paweł II o Szkaplerzu 

"Noście zawsze święty szkaplerz. Ja zawsze mam szkaplerz na sobie i odniosłem 
wiele dobra z tego nabożeństwa. Jest moją siłą". św. Jan Paweł II. 

  
Święty Jan Paweł II we wspomnieniach 
zawartych w książce ,,Dar i tajemnica" 
wspomniał,  że wadowicki klasztor 
karmelitów odegrał ważną rolę w 
kształtowaniu jego pobożności maryjnej. 
Duchowe siły czerpał – jak pisał – przez 
więź z zakonem i przez noszenie 
szkaplerza. 
Noszenie szkaplerza karmelitańskiego, jak 
mówił Jan Paweł II oznacza: „styl 
chrześcijańskiego, utkanego z modlitwy 

życia wewnętrznego". Szkaplerz wyraża nieustanną opiekę Dziewicy Maryi, ale 
również przypomina, że nabożeństwo do Matki Bożej powinno powodować styl 
chrześcijańskiego życia z pogłębioną modlitwą. 
W nauczaniu Jana Pawła II znajdują się wypowiedzi doktrynalne zawierające 
teologię szkaplerza. Celebrując 16 lipca 1988 r. Mszę św. na szczycie Adamello w 
Alpach Papież potwierdził, że „dzień święta Matki Bożej Szkaplerznej był mu 
zawsze bardzo drogi”. 
W przemówieniu przed modlitwą "Anioł Pański" w niedzielę 24 lipca 1988 r., 
kiedy w kontekście Roku Maryjnego pielgrzymował duchowo do słynnych 
sanktuariów maryjnych świata powiedział: "Szkaplerz jest przewodnikiem czułej i 
synowskiej pobożności maryjnej, poprzez który czciciele Maryi (...) wyrażają  

http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/nauczanie1/2108-qnocie-zawsze-wity-szkaplerz-ja-zawsze-mam-szkaplerz-na-sobie-i-odniosem-wiele-dobra-z-tego-naboestwa-jest-moj-siq-w-jan-pawe-ii-
http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/nauczanie1/2108-qnocie-zawsze-wity-szkaplerz-ja-zawsze-mam-szkaplerz-na-sobie-i-odniosem-wiele-dobra-z-tego-naboestwa-jest-moj-siq-w-jan-pawe-ii-
http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/nauczanie1/2108-qnocie-zawsze-wity-szkaplerz-ja-zawsze-mam-szkaplerz-na-sobie-i-odniosem-wiele-dobra-z-tego-naboestwa-jest-moj-siq-w-jan-pawe-ii-
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pragnienie kształtowania swojego życia w oparciu o Jej przykład jako Matki, 
Opiekunki, Siostry, Przeczystej Dziewicy, przyjmując z czystym sercem Słowo 
Boże i oddając się służbie braciom". 
Papież nie zdjął brązowej szaty Maryi, wtedy gdy otrzymał czarną sutannę 
kapłańską, fioletowe szaty biskupie, czerwone kardynalskie i białe papieskie. W 
przemówieniu do młodzieży podczas wizytacji parafii Matki Bożej Szkaplerznej w 
Mostacciano pod Rzymem 15 stycznia 1989 r. podkreślił, że szata szkaplerzna 
jest dla nas darem Matki Jezusa. „Współpracujcie – zachęcał Jan Paweł II - z tą 
dobrą Matką, Matką szkaplerza świętego, która dba bardzo o wasze szaty,  
a szczególnie o tę szatę, którą jest łaska uświęcająca w duszach Jej dzieci”. 
Teologiczną i duchową wymowę szkaplerza Jan Paweł II przedstawił w orędziu 
wydanym z okazji 750-lecia daru Maryi. Przypomniał wówczas, że „przyjmujący 
szkaplerz zostają włączeni lub stowarzyszeni w mniej lub więcej ścisłym stopniu z 
Zakonem Karmelu, poświęconym służbie Matki Najświętszej (...), aby 
doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie, by 
wewnętrznie się przyoblekać w Jezusa Chrystusa i ukazywać Jego życie w samych 
sobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości". 

 

Kącik Poezji 
 

„Pożegnanie Józefa” 

Swoją postawą byłeś dla nas wzorem 

Dążąc do celu z wielkim uporem. 

Ile Ty razy byłeś w Krakowie, 

By potem stanąć na tej budowie, 

Gdzie teraz stoi świątynia Boga. 

I dziś ostatnia do niej twa droga, 

Gdzie Miłosierny z tego ołtarza 

Swymi łaskami wiernych obdarza. 

Tam gdzie skrzyżowanie jest Podlesia dróg, 

Też wieńczyłeś dzieło, w którym mieszkał Bóg. 

Pan Anatol czeka tam na ciebie w niebie. 

Przy tamtej budowie byłeś mu w potrzebie. 

http://szkaplerz.pl/szata/index.php?go=list_JPII
http://szkaplerz.pl/szata/index.php?go=list_JPII
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Teraz odpocząłeś w swym pierwszym kościele,  

Który nawiedzałeś w święta i niedziele, 

A i w dni tygodnia Józefie kochany  

Kościół był przez Ciebie często  

nawiedzany. 

I stąd taka wielka siła w tobie była, 

Która dwa kościoły wiernym postawiła. 

Matka Boża przewspaniała w swoje  

święto Cię zabrała. 

Chce byś w Jej miesiącu maju  

śpiewał litanię w raju. 

Boś był dla niej tak oddany jako  

syn umiłowany. 

Rozmawiając z ludźmi nie szukałeś 

zwady, 

Byłeś mądrym członkiem parafialnej rady. 

Bóg zawsze mądrością dobrych ludzi darzy. 

Stanąłeś na czele przy budowie Straży, 

I przez całe życie przy świętym Florianie 

Wypełniałeś swoje społeczne zadanie. 

Pan Bóg dał Ci dożyć dosyć wiele lat, 

Bo dla niewidomych otworzyłeś świat. 

I choć twoje oczy też słabo widziały 

Zawsze dla bliźniego miały błysk wspaniały. 

Za Tobą szło dobro, serce dla bliźniego, 

Ze smutkiem żegnamy dziś Ciebie kolego. 

Mocno tez wierzymy Ty nasz przyjacielu 

Że już jesteś w niebie Twego życia celu. 

Zostań z Bogiem.                                            Kazimierz Żmuda 

                                                  5.05.2018 r. 
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Intencje mszalne na miesiąc lipiec i sierpień 2018 

01.07. 
2018 

Niedziela  

XIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Emilia Baścik z rodzicami 

9.00 † Antoni Handzlik 

11.00 † Marian Handzlik z rodzicami 

17.00 † Ryszard Rolak 

02.07.2018 
Poniedziałek 

18.00 † Rozalia Żurek w 8 r. śm. 

03.07.2018 
Wtorek  

7.00 † Władysław Gibas (P) 

04.07.2018 
Środa 

18.00 † Maria Zmilczak (P) 

05.07.2018 
I Czwartek 

18.00 † Barbara Niemczyk (P) 

06.07.2018 
I Piątek 

18.00 † Maria Zmilczak od Apostolatu Maryjnego  

07.07.2018 
Sobota 

8.00 † Wiktor i Władysława Szczepańczyk w 20 r. śm. 

08.07. 

2018 
Niedziela 

 

XIV Niedziela Zwykła 

7.00 
W int. IV Róży Kobiet Jadwigi Chowaniec o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

9.00 † Władysław Dobrociński z żoną i synem  
11.00 † Benedykt Wołek (P)  

17.00 † Piotr Frydrych  

09.07.2018 
Poniedziałek 

18.00 † Genowefa Jankowska ( P ) 

10.07.2018 
Wtorek 

7.00 † Władysław Gibas (P) 

11.07.2018 
Środa 

18.00 † Władysław Adamski (P) 

12.07.2018 
Czwartek 

7.00 † Lucyna Orlicka 

13.07.2018 
Piątek 

18.00 
W int. Haliny z ok. Imienin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

14.07.2018 
Sobota 

7.00 
 
† Zofia Kliś (P) 
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15.07. 
2018 

Niedziela 

 

XV Niedziela Zwykła 

7.00 
W int. członków I Róży Mężów i ich rodzin o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

9.00 † Ryszard Rolak w 1 r. śm. 

11.00 † Władysław Adamski (P) 

17.00 † Izydor Kasperek z żoną 

16.07.2018 
Poniedziałek 

18.00 
W int. Ojca św. i Ojczyzny od I Róży Rodziców Wandy 
Dusik 

17.07.2018 
Wtorek 

7.00 † Henryk Kliś z rodzicami i rodzeństwem  

18.07.2018 
Środa 

18.00 † Władysław Adamski (P) 

19.07.2018 
Czwartek 

7.00 † Jan i Maria Kudziełko z córką Genowefą 

20.07.2018 
Piątek 

18.00 † Józef Zeman w 1 r. śm. 

21.07.2018 
Sobota 

7.00 † Marian i Czesława Nycz 

22.07. 

2018 
Niedziela 

XVI Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz Romik z żoną Stanisławą  

9.00 † Maria Zmilczak (P)  

11.00 
W int. Zbigniewa  z ok. 60 r. Urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

17.00 † Paweł Kłaput ( P ) 
23.07.2018 

Poniedziałek 
18.00 

W int. Włodzimierza Drożdża  z ok. Imienin o Boże błog. 
 i opiekę Matki Bożej 

24.07.2018 
Wtorek 

7.00 † Szymon Stanclik z synem Tadeuszem 

25.07.2018 
Środa 

18.00 † Dominik Handzlik 

26.07.2018 
Czwartek 

7.00 † Cecylia Góral w 7 r. śm. 

27.07.2018 
Piątek 

18.00 † Czesław Kubik w 1 r. śm. 

28.07.2018 
Sobota 

7.00 
 
† Franciszek i Anna Pudełko  
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29.07. 
2018 

Niedziela 

XVII Niedziela Zwykła 

7.00 
W int. IV Róży Kobiet Jadwigi Chowaniec i ich rodzin  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 † Antoni Handzlik (P) 

11.00 
W int. Franciszka  z ok. 80 r. Urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

17.00 † Władysław Adamski (P) 
30.07.2018 

Poniedziałek 
18.00 † Elżbieta Bagazińska 

31.07.2018 
Wtorek 

7.00 † Kazimierz Żaczek ( P ) 

01.08.2018 
Środa 

18.00 
W int. Anny z ok. Imienin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

02.08.2018 
I Czwartek 

18.00 † Jan Dyrduła w 1 r. śm. 

03.08.2018 
I Piątek 

18.00 † Władysław Adamski (P) 

04.08.2018 
I  Sobota 

8.00 
W int. Wiktorii i Michała Kuczeńskich  z ok. 3 r. Ślubu  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz w int. Daniela 
Płonkę w 22 r. Urodzin 

05.08. 

2018 

Niedziela 

XVIII Niedziela Zwykła 

7.00 † Jan Mierzwa w r. śm.  

9.00 † Zygmunt Warchoł w 34 r. śm. 

11.00 † Antoni Handzlik   

17.00 
W int. Marysi z ok. Roczku o Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej oraz Anioła Stróża 

06.08.2018 
Poniedziałek 

18.00 † Eugeniusz i Genowefa Pindel w r. śm. 

07.08.2018 
Wtorek 

7.00 † Józef Zaręba ( P ) 

08.08.2018 
Środa 

18.00 † Dominik Handzlik 

09.08.2018 
Czwartek 

7.00 † Kazimierz Żaczek (P) 

10.08.2018 
Piątek 

18.00 † Tomasz Mydlarz w r. śm. 

11.08.2018 7.00 W int. Lucyny z ok. Imienin z podziękowaniem za 
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 Sobota otrzymane łaski o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla jej 
rodziny 

12.08. 
2018 

Niedziela 

 

XIX Niedziela Zwykła  

7.00 † Eugeniusz w 1 r. śm.  

9.00 † Szymon Stanclik z synem Tadeuszem 

11.00 † Jerzy Szeremeta (P)   

17.00 † Władysław Adamski (P) 
13.08.2018 

Poniedziałek 
18.00 † Bronisław Konieczny  

14.08.2018 
Wtorek  

7.00 † Józef Zaręba ( P ) 

15.08. 
2018 

Środa 
Apel Maryjny 
o godz. 20.45 

Uroczystość  Wniebowzięcia NMP 
7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik 

9.00 † Helena i Antoni Kolasa 

11.00 † Antoni Handzlik  

17.00 † Zdzisław Drożdż z rodzicami  
16.08.2018 
Czwartek 

7.00 † Władysław Jędrzejko w 13 r. śm. 

17.08.2018 
Piątek 

18.00 † Joanna Jurzak z bratem Józefem  

18.08.2018 
Sobota 

7.00 †  Ludwika Bies (P) 

19.08. 
2018 

Niedziela 

XX Niedziela Zwykła  
7.00  

9.00 † Leon Orawczak i Irena Orawczak 

11.00 † Władysława i Antoni Góra  

17.00 † Kazimierz Komędera w 1 r. śm. 
20.08.2018 

Poniedziałek 
18.00 † Mieczysław Jarząbek w r. śm. 

21.08.2018 
Wtorek 

7.00 † Adrian Handy  (P) 

22.08.2018 
Środa 

18.00 
W int. Gabrieli z ok. Urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski o Boże błog. i opiekę Matki Bożej  

23.08.2018 
Czwartek 

7.00 † Adrian Handy  (P) 

24.08.2018 
Piątek 

18.00 † Czesław Kubik 
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25.08.2018 
Sobota 

18.00 † Kazimierz Żaczek (P) 

26.08. 

2018 
Niedziela 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 

7.00 
† Ks. Gustawa Paranycza od VI Róży Kobiet Marii 
Drożdż 

9.00 † Kazimierz Byrski w r. śm. 
11.00 † Franciszek i Elżbieta Komorek 

17.00 † Maria Zmilczak (P) 
27.08.2018 

Poniedziałek 
18.00 † Kazimierz Komędera ( P ) 

28.08.2018 
Wtorek 

7.00 † Jadwiga  Wszołek ( P ) 

29.08.2018 
Środa 

18.00 † Józef Handzlik ( P ) 

30.08.2018 
Czwartek 

7.00 † Jadwiga  Wszołek ( P ) 

31.09.2018 
Piątek 

18.00 
W int. Julii z ok. 18 r. Urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

1.09.2018 
Sobota 

8.00 
1. † Ryszard Rolak ( P ) 
2. † Maria Zmilczak (P) 

18.00 † Ludwika i Stefan Kozina 
 

 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Wacław w czasie wakacji: 
 

25.06.2018 
Poniedziałek 

† Franciszek Jurzak ( P ) 
11.07.2018 
Środa 

† Irena Orawczak ( P ) 

26.06.2018 
Wtorek  

† Franciszek Jurzak ( P ) 
12.07.2018 
Czwartek 

† Konrad Pakuła ( P ) 

27.06.2018 
Środa 

† Franciszek Jurzak ( P ) 
13.07.2018 
Piątek 

† Konrad Pakuła ( P ) 

28.06.2018 
 Czwartek 

† Edward Wawak ( P ) 
14.07.2018 
Sobota 

† Konrad Pakuła ( P ) 

29.06.2018 
I Piątek 

† Edward Wawak ( P ) 
15.07.2018 
Niedziela 

† Konrad Pakuła ( P ) 

30.06.2018 
Sobota 

† Edward Wawak ( P ) 
16.07.2018 
Poniedziałek 

† Konrad Pakuła ( P ) 

1.07.2018 
Niedziela 

† Edward Wawak ( P ) 
17.07.2018 
Wtorek 

† Konrad Pakuła ( P ) 
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02.07.2018 
Poniedziałek 

† Edward Wawak ( P ) 
18.08.2018 
Środa 

† Stanisław Mika ( P ) 

03.07.2018 
Wtorek 

† Edward Wawak ( P ) 
19.08.2018 
Czwartek 

† Stanisław Mika ( P ) 

04.07.2018 
Środa 

† Edward Wawak ( P ) 
20.08.2018 
Piątek 

† Stanisław Mika ( P ) 

05.07.2018 
Czwartek 

† Edward Wawak ( P ) 
21.08.2018 
Sobota 

† Stanisław Mika ( P ) 

06.07.2018 
Piątek 

† Irena Orawczak ( P ) 
22.08.2018 
Niedziela 

† Stanisław Mika ( P ) 

07.07.2018 
Sobota 

† Irena Orawczak ( P ) 
23.07.2018 
Czwartek 

† Stanisław Mika ( P ) 

08.07.2018 
Niedziela 

† Irena Orawczak ( P ) 
24.07.2018 
Piątek 

† Stefania Zając ( P ) 

09.07.2018 
Poniedziałek 

† Irena Orawczak ( P ) 
25.07.2018 
Sobota 

† Stefania Zając ( P ) 

10.07.2018 
Wtorek 

† Irena Orawczak ( P )   

 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Krzysztof w czasie wakacji: 
25.07.2018 
Środa 

† Kazimierz Domasik ( P ) 
09.08.2018 
Czwartek 

† Wanda Góra ( P ) 

26.07.2018 
Czwartek 

† Kazimierz Domasik ( P ) 
10.08.2018 
Piątek 

† Wanda Góra ( P ) 

27.07.2018 
Piątek 

† Kazimierz Domasik ( P ) 
11.08.2018 
Sobota 

† Feliks Foryś ( P ) 

28.07.2018 
Sobota 

† Kazimierz Domasik ( P ) 
12.08.2018 
Niedziela 

† Feliks Foryś ( P ) 

29.07.2018 
Niedziela 

† Kazimierz Domasik ( P ) 
13.08.2018 
Poniedziałek 

† Feliks Foryś ( P ) 

30.07.2018 
Poniedziałek 

† Kazimierz Domasik ( P ) 
14.08.2018 
Wtorek 

† Feliks Foryś ( P ) 

31.07.2018 
Wtorek 

† Kazimierz Domasik ( P ) 
15.08.2018 
Środa 

† Stefan Kierczak ( P ) 

01.08.2018 
Środa 

† Kazimierz Domasik ( P ) 
16.08.2018 
Czwartek 

† Stefan Kierczak ( P ) 

02.08.2018 
Czwartek 

† Kazimierz Domasik ( P ) 
17.08.2018 
Piątek 

† Stefan Kierczak ( P ) 

03.08.2018 
Piątek 

† Kazimierz Domasik ( P ) 
18.08.2018 
Sobota 

† Stefan Kierczak ( P ) 

04.08.2018 
Sobota 

† Wanda Góra ( P ) 
19.08.2018 
Niedziela 

† Stefan Kierczak ( P ) 
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05.08.2018 
Niedziela 

† Wanda Góra ( P ) 
20.08.2018 
Poniedziałek 

† Stefan Kierczak ( P ) 

06.08.2018 
Poniedziałek 

† Wanda Góra ( P ) 
21.08.2018 
Wtorek 

† Stefan Kierczak ( P ) 

07.08.2018 
Wtorek 

† Wanda Góra ( P ) 
22.08.2018 
Środa 

† Stefan Kierczak ( P ) 

08.08.2018 
Środa 

† Wanda Góra ( P ) 
23.08.2018 
Czwartek 

† Stefan Kierczak ( P ) 

  
24.08.2018 
Czwartek 

† Stefan Kierczak ( P ) 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Edward Lasek, Salwatorianin  
z Bielska – Białej w miesiącu lipcu i sierpniu:  

+ Genowefa Malarz – 10 int. 
+ Leszek Nowy – 10 int. 
+ Feliks Foryś – 10 int. 
+ Barbara Wanio – 10 int.              
+ Stanisława Handzlik – 10 int.   
+ Danuta Byrska – 10 int.   

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Tomasz Stec na studiach 
doktoranckich z bioetyki na UPJPII w Krakowie w miesiącu lipcu i sierpniu:  

+ Stanisława Oczko – 10 int. 
+ Józef Zaręba – 10 int. 
+ Stanisława Handzlik – 10 int. 
+ Danuta Byrska – 10 int 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Piotr Radzikowski  na studiach 
doktoranckich z muzyki kościelnej na UPJPII w Krakowie w miesiącu lipcu i 
sierpniu:  

+ Bronisław Pudełko – 10 int. 
+ Krzysztof Gołek – 10 int. 
+ Kazimiera Adamus – 10 int. 
+ Janina Ligęza – 10 int 
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Wakacyjny Dyżur na Parafii  
w miesiącu lipcu i sierpniu: 

Ks. Krzysztof – od 25 czerwca do 25 lipca  
Ks. Wacław  – od 25 lipca do 25 sierpnia    

W wyznaczonych dniach, kapłan dyżurujący pełni 
posługę Słowa Bożego i sakramentów św., przyjmuje  

w kancelarii parafialnej i odwiedza chorych. 

Porządek Mszy świętych w tygodniu  

od 1 lipca do 31 sierpnia 

Poniedziałek 18.00 
Wtorek 7.00 
Środa 18.00 

Czwartek 7.00 
Piątek 18.00 
Sobota  7.00 

Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 

Godziny  urzędowania kancelarii parafialnej 

        Dzień: Godzina urzędowania: 
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.   

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  

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

 


