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Święto Podwyższenia  

Krzyża Świętego 
 – 14 września –  

Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły 
się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po 
ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, 
kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach 
Krzyż odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia historycy nie są zgodni; 
najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie 
źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w 
Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników 
(Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika 
Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 
września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i 
przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. 
Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września 
uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później 
przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ 
tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii 
Krzyża na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji 
Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po 
poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono najpierw 
dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, 
potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego. Ważnym 
wkładem w historię dzisiejszego święta jest świadectwo mniszki Egerii, która  
w Itinerarium Egeriae relacjonuje obchody Podwyższenia Krzyża połączone ze 
świętem dedykacji, czyli poświęcenia kościoła Męczenników (Martyrium) na 
Golgocie: "Dniami Eucenii (dedykacji) zwą się te dni, w których święty kościół 
stojący na Golgocie, zwany Martyrium, poświęcony został Bogu. Także święty 
kościół znajdujący się w Anastasis, to jest w miejscu, gdzie Pan po męce 
zmartwychwstał, tego samego dnia został Bogu poświęcony. Rocznica 
poświęcenia tych świętych kościołów jest obchodzona z całą czcią, bo i Krzyż 
znaleziono tego samego dnia [...]" W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie 
pod wodzą Chozroeza. Zburzyli wówczas wszystkie kościoły, także i kościół 
Bożego Grobu, a wiedząc, jak wielkiej czci doznaje Krzyż Pana Jezusa, zabrali go 
ze sobą. Cały świat modlił się o odzyskanie Krzyża Świętego. Po zwycięstwie, 
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jakie cesarz Herakliusz odniósł nad Chozroezem, w traktacie pokojowym 
Persowie zostali zmuszeni do oddania świętej relikwii (628). Podanie głosi, że 
kiedy sam cesarz chciał na swoich ramionach zanieść Krzyż Chrystusa na 
Kalwarię, mógł to uczynić dopiero wówczas, kiedy zdjął swoje królewskie szaty. 
Jest to legenda, gdyż ze świadectwa św. Cyryla Jerozolimskiego (+ 387) wiemy, że 
już za jego czasów czcigodną relikwię podzielono na drobne części i rozesłano je 
niemal po wszystkich okolicznych kościołach. Kościół w Krzyżu Jezusa widział 
zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego 
cząstka, tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze 
szczególnej czci. Nie chodzi w tym wypadku o autentyczność poszczególnych 
relikwii, ale o fakt, że przypominają one Krzyż 
Chrystusa i wielkie dzieło, jakie się na nim dokonało dla 
dobra rodzaju ludzkiego. O ukrzyżowaniu Pana Jezusa 
piszą wszyscy Ewangeliści. Co więcej, podają bardzo 
szczegółowe okoliczności tego wydarzenia. Według 
świadectwa Ewangelistów Pan Jezus został 
ukrzyżowany około godziny 12, a umarł o godzinie 15. 
Jego pogrzeb odbył się ok. godziny 17.  Kara 
ukrzyżowania była u Żydów znana, chociaż w prawie 
mojżeszowym nie była przewidziana. Aleksander 
Janneusz (103-76 przed Chrystusem) użył jej dla 
ukarania zbuntowanych przeciwko niemu faryzeuszów. 
Taką karę stosowali powszechnie Fenicjanie, 
Kartagińczycy, Persowie i Rzymianie. Ci ostatni jednak 
nie stosowali jej wobec obywateli rzymskich. Była to bowiem kara uznawana za 
hańbiącą i bardzo okrutną. Skazańca odzierano z szat, rzucano go na ziemię, 
rozciągano mu ramiona i nogi, przybijając je do krzyża. Skazaniec konał  
z omdlenia i gorączki, dusił się. Na domiar złego wisielca nękało mnóstwo 
komarów, a bywało, że konającego rozrywały sępy. Krzyż miał zwykle kształt 
litery T (tau). Ponieważ śmierć na krzyżu miała wszystkie znamiona hańby, 
dlatego cesarz Konstantyn Wielki zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie (316). 
Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie kościół św. Guduli  
w Brukseli. Bazylika św. Piotra w Rzymie przechowuje część relikwii, którą 
cesarze bizantyjscy nosili na piersi w czasie największych uroczystości. W skarbcu 
katedry paryskiej jest cząstka Krzyża świętego, podarowana przez polską królową 
Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od króla Jana Kazimierza. Największą część 
Krzyża świętego w Polsce posiadał kościół dominikanów w Lublinie (zostały one 
skradzione w roku 1991, chociaż nadal w kościele tym znajdują się dwa inne 
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relikwiarze Krzyża świętego). Stosunkowo dużą część Krzyża świętego posiada 
kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją podarować 
benedyktynom św. Emeryk (+ 1031), syn św. Stefana, króla Węgier (+ 1038). Od 
tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa "Góry Świętokrzyskie". Wreszcie dość 
znaczna relikwia Krzyża świętego znajduje się w bazylice Krzyża Świętego  
w Rzymie. Ku czci Krzyża Świętego wzniesiono mnóstwo kościołów. W samej 
Polsce jest ich ponad 100. Istnieje również kilka rodzin zakonnych - męskich  
i żeńskich - pod nazwą Świętego Krzyża. Wśród nich najliczniejsze to 
Zgromadzenie Św. Krzyża, założone w 1837 r., a zatwierdzone przez Rzym  
w 1855 r. Na czele czcicieli Krzyża stoi św. Paweł Apostoł. Szczególnym 
nabożeństwem do Krzyża wyróżniała się św. Helena, cesarzowa. Jednak na 
wielką skalę kult Krzyża zapoczątkowało średniowiecze, kiedy to bardzo żywo  
i powszechnie rozwinął się kult męki Pańskiej. Wśród świętych wyróżnili się tym 
nabożeństwem: św. Bernard z Clairvaux (+ 1153), św. Franciszek z Asyżu  
(+ 1226), św. Bonawentura (+ 1274), św. Filip Benicjusz (+ 1285), a w latach 
późniejszych bł. Władysław z Gielniowa (+ 1505), św. Piotr z Alkantary (+ 1562), 

św. Jan od Krzyża (+ 1591) i św. Paweł od 
Krzyża (+ 1775). W nagrodę za serdeczne 
nabożeństwo do swojej męki Jezus 
obdarzył wielu świętych darem 
stygmatów. Dzieje Kościoła znają aż 330 
podobnych wypadków. Pierwszy 
stwierdzony historycznie fakt stygmatów 
spotykamy u św. Franciszka z Asyżu.  
W ostatnich czasach mówiło się głośno  
o stygmatykach: Teresie Neumann  
z Konnersreuth (+ 1962) i o św. o. Pio  
(+ 1969). Od I w. spotykamy krzyże 
wypisywane, rysowane czy ryte graficznie - 

i to w najróżnorodniejszych formach  
i symbolice, której postacią naczelną jest zawsze Chrystus. Od IV w. spotykamy 
krzyże bez Ukrzyżowanego, ale za to bogato wykładane szlachetnymi kamieniami 
i złotem (crux gemmata). Ich forma jest także różna. Spotykamy między innymi 
krzyże Chrystusa, Piotra, Andrzeja, św. Pachomiusza, krzyż etiopski, ormiański, 
jerozolimski itp. We wczesnym średniowieczu zwykło się wyrabiać krzyże (pasje) 
z wizerunkiem Chrystusa, ale z koroną królewską (diademem) na głowie. Od 
wieku XII datują się krzyże współczesne, pełne wyrazu cierpienia i grozy. 
Najdawniejszy krzyż znaleziono w Herkulanum, w jednym z domów zasypanego 
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przez wulkan (Wezuwiusz) w roku 63 i 79, którego to odkrycia dokonano w 1748 
roku. Na jednej ze ścian domu znaleziono wyraźny odcisk dużego krzyża, który 
tam wisiał. Jest nawet otwór po gwoździu w ścianie, na którym ten krzyż był 
umieszczony. Krzyż Chrystusa czci się także czyniąc znak krzyża. Początkowo 
czyniono krzyż nad przedmiotami, kreśląc go dłonią. Miał on być wyznaniem 
wiary, chronić od nieszczęść, sprowadzać Boże błogosławieństwo. Zwyczaj ten 
sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Był on traktowany jako credo 
katolickie, streszczenie najważniejszych prawd wiary. Słowami podkreślano 
wiarę w Boga w Trójcy Świętej jedynego, a ruchem ręki podkreślano nasze 
zbawienie przez Chrystusową mękę i śmierć. O znaku krzyża świętego pisze już 
Tertulian (+ ok. 240). Św. Hieronim mówi o nim w liście do Eustochii. Pierwsi 
chrześcijanie tym znakiem posługiwali się bardzo często. Kościół zachował ten 
zwyczaj, kiedy w liturgii błogosławi swoich wiernych. 
Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu 
chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako 
elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu 
elementów naszego codziennego stroju. 
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Krótkie medytacje 
 

XXII Niedziela Zwykła – 02 września 2018 r. 
Mk (7,1-8a.14-15.21-23). 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku 
uczonych w Piśmie, którzy przybyli  

z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy 
z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, 

to znaczy nie obmytymi rękami. 
Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, 
trzymając się tradycji starszych, nie 

jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, 
rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, 

nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest 
jeszcze wiele innych zwyczajów, które 

przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń 
miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi 

uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”. 
Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest 

napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci 
Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie 

Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł 
do niego: „Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz 

w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to 
czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 

nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 
wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni 

człowieka nieczystym”. 

Jakie jest moje serce? 
Przesłanie dzisiejszej liturgii wydaje się dosyć śmiałe, a nawet szokujące. Okazuje 
się bowiem, że można codziennie bywać w kościele i nie być człowiekiem 
religijnym. Można przestrzegać tradycji i nie być człowiekiem religijnym. Co 
więcej, można znać fragmenty Biblii na pamięć i mimo to nie być człowiekiem 
religijnym, a jedynie „słuchaczem oszukującym samego siebie”. Tak twierdzi 
Apostoł Jakub. Jakub podaje nam dwa kryteria prawdziwej religijności. 
Pierwszym z nich jest otwarcie na ludzi, zwłaszcza na tych, którzy – jak sieroty 
i wdowy w Izraelu – niewiele znaczą w danej społeczności, a potrzebują wsparcia 
innych. To na tym kryterium przewrócili się faryzeusze, którzy zachowując 
przepisy prawa, uznali się za lepszych od innych i zamknęli dla nich swoje serca. 
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Jest to dla nas wszystkich wezwanie do zastanowienia się, czy rzeczywiście nasze 
praktyki religijne prowadzą nas do coraz większej miłości.  
Ale jest też drugie kryterium prawdziwej religijności – zachowanie siebie od 
wpływów świata. W dzisiejszym świecie nikt nie zaprzecza, że należy pomagać 
potrzebującym, natomiast kwestionuje się, czy rzeczywiście potrzebny jest nam 
do tego Bóg. Obraz hipokryty, który modli się w kościele, a następnie odmawia 
współczucia innym, zaczyna być stereotypem rozciąganym na wszystkich 
wierzących. Prawdziwa religijność polega także na tym, by wbrew tym opiniom 
trwać w przekonaniu, że to Bóg jest źródłem wszystkiego dobra, a odcinając się 
od Niego, prędzej czy później padniemy łupem tych namiętności naszych serc, 
które wylicza dzisiejsza Ewangelia.                    Oremus 

XXIII Niedziela Zwykła 09 września 2018 r. 
Mk (7,31-37).  

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad 
Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby 
położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od 

tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu 
języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do 

niego: „Effatha”, to znaczy: Otwórz się. Zaraz 
otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały  
i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby 

nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym 
gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem 
mówili: „Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym 

słuch przywraca i niemym mowę” 
 

Otwórz się… 
Dzisiejszą Ewangelię czyta się katechumenom podczas obrzędu „Effeta”, na 
krotko przed udzieleniem im sakramentu chrztu. Po odczytaniu Ewangelii 
celebrans dotyka kciukiem obu uszu oraz zamkniętych ust każdego  
z kandydatów, mówiąc: „Effeta, to znaczy: Otwórz się, abyś na cześć i chwałę 
Boga wyznawał wiarę, którą ci głoszono”. Obrzęd ten wyraża przekonanie 
Kościoła, że aby człowiek żyjący do tej pory mentalnością tego świata otworzył 
się na głos Boga i potrafił dać Mu odpowiedź wiary, potrzebny jest cud 
porównywalny z przywróceniem słuchu i mowy głuchoniememu. Wiara nie jest 
przecież tylko teoretycznym uznaniem pewnych prawd, ale wiąże się ze zmianą 
myślenia, przyjęciem zupełnie nowej hierarchii wartości – jak uczy nas tego 
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Apostoł Jakub, stawiając w centrum wspólnoty chrześcijańskiej nie bogatych  
i wpływowych, ale „ubogich tego świata”. Tej nowej optyki nie da się przyjąć bez 
łaski, bez osobistego spotkania z Jezusem, bez Jego dotyku, bez rozpoznania, że 
On „dobrze wszystko uczynił” i czyni tak dalej. Szansą takiego spotkania jest dla 
nas dzisiejsza Msza święta, podczas której modlimy się, by Bóg obdarzył 
wierzących w Chrystusa – nas – „prawdziwą wolnością i wiecznym 
dziedzictwem”. Jeśli pomimo wysiłków nie jesteśmy w stanie wyrwać się  
z naszych zniewoleń, a bycie dziedzicem królestwa niebieskiego jest pustą frazą 
niebudzącą naszego entuzjazmu, to znaczy, że naprawdę potrzebujemy Jezusa  
i Jego „Otwórz się”, na które rozwiązują się więzy. A jeśli tego szczerze 
zapragniemy, On na pewno nie pozostanie głuchy na naszą prośbę.                                                                   
Oremus 

XXIV Niedziela Zwykła 16 września 2018 r. 
Mk (8,27-35)  

Jezus udał się ze swoimi 
uczniami do wiosek pod 

Cezareą Filipową.W drodze 
pytał uczniów: „Za kogo 
uważają Mnie ludzie?”. 

Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, 

jeszcze inni za jednego   
z proroków”. On ich zapytał:  

„A wy za kogo Mnie 
uważacie?”. Odpowiedział Mu 

Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.  
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony 

przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie;  
że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie 

te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się 
 i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, 

szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Potem przywołał do siebie tłum 
razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze 

samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”. 

Kim jest dla Ciebie Jezus? 
W przeciwieństwie do Mateusza i Łukasza ewangelista Marek podczas opisu 
pobytu Jezusa na pustyni nie przedstawia Jego dialogu z szatanem, ograniczając 
się do krótkiej wzmianki o tym, że Jezus był kuszony. U Marka „Zejdź Mi z oczu,  
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szatanie” pada w zupełnie innym kontekście – w rozmowie z jednym  
z najbliższych uczniów, Piotrem, który dopiero co uznał w Jezusie Mesjasza. Czym 
naraził się Piotr Jezusowi? Otóż Piotr – podobnie jak inni uczniowie – rozumiał 
rolę Mesjasza zupełnie inaczej niż Jezus. Zadaniem Mesjasza miało być 
zaprowadzenie królestwa Bożego już tu i teraz, na ziemi. Miał ogłosić się królem, 
obalić obce panowanie i zapewnić powszechne szczęście – oczywiście, 
rozpoczynając od swoich najbliższych przyjaciół! Kiedy więc Jezus zaczął 
rozwiewać tę idyllę zapowiedziami męki, Piotr zainterweniował, a Jezus usłyszał 
w tym echo pokusy szatana, który kiedyś proponował Mu lekkie, łatwe  
i przyjemne sposoby zbawiania świata jako alternatywę pełnienia woli Ojca. Jak 
mamy rozumieć to upomnienie Jezusa my, ktorzy, podobnie jak Piotr, idąc za 
Jezusem, wciąż probujemy załatwiać z Nim na boku swoje własne interesy? 
Jezusowe: „Zejdź Mi z oczu” było czym innym niż „Precz, szatanie!”. W oryginale 
greckim Jego słowa brzmią „hypage opisō mou satana”, czyli „Odejdź za Mnie, 
przeciwniku”. Jezus nie odrzucił Piotra, ale kazał Mu z powrotem zająć pozycję 
ucznia, czyli tego, ktory idzie za Mistrzem, a nie przed Nim. Bogu nie da się służyć 
na swoich własnych warunkach. Na tym świecie nie da się żyć bez krzyża. Ale ten 
krzyż, przyjęty i przeżywany wraz z Jezusem, daje życie.                                Oremus 

XXV Niedziela Zwykła 23 września 2018 r. 
Mk (9,30-37).  

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On 
jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. 

Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: 
„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.  Ci 

Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach 
zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli 
tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich:  

„O czym to rozprawialiście w drodze?”. Lecz oni 
milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je 

przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje  
w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje  

Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”. 

Być jak dziecko… 
Człowiek pełen miłosierdzia, ustępliwy, wolny od względów ludzkich i obłudy nie 
zawsze budzi w innych pozytywne uczucia. Bywa niewygodny, gdyż samym 
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swoim istnieniem wywołuje niepokój i wyrzuty sumienia. Nie da się przy nim 
powiedzieć: „Wszyscy tak robią”, czy „Teoria teorią, a życie życiem”. Najlepiej 
więc byłoby udowodnić, że także on jest grzesznikiem – wystawić na próbę, 
sprowokować, zagrozić, po to tylko, by ściągnąć go do swojego poziomu 
i uznać, że nie było komu zazdrościć. Jezus był także chwilami niewygodny dla 
swoich uczniów. Mówił rzeczy trudne, których na wszelki wypadek woleli nie 
rozumieć, więc nawet nie zadawali pytań. Nie mogli dopuścić Go do wszystkich 
swoich rozmów, przeczuwając, że na pewno będzie miał do nich zastrzeżenia. 
Jego radykalizm boleśnie kłuł ich sumienia. Widzieli, że w żaden sposób nie są  
w stanie do Niego doskoczyć, jednak w przeciwieństwie do bezbożnych 
opisanych w Księdze Mądrości kochali Go i czuli, że nie mogą od Niego odejść. 
W podziale na sprawiedliwych i bezbożnych nie chodzi tylko o zakwalifikowanie 
ludzi do określonej kategorii. Podział ten przechodzi tak naprawdę przez serce 
każdego z nas. Każdemu zdarza się żywić chorobliwą zazdrość, pożądać tego, co 
mają inni, czy nie rozumieć słów Jezusa i w gruncie rzeczy nie starać się za bardzo 
o to, aby je zrozumieć. Jeśli jednak mimo wszystko pójdziemy za Nim tacy, jacy 
jesteśmy, On nas w tym stanie nie pozostawi, jak nie pozostawił swoich uczniów 
– gdyż przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam dar przemiany 
serca, abyśmy mogli wejść do Jego chwały.                                                     Oremus 

XXVI Niedziela Zwykła 30 września 2018 r. 
Mk (9,38-43.45.47-48). 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, 
widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 

w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy 
mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz 
Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, 

bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie 
jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam 

poda kubek wody do picia, dlatego że 
należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by 

się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu 
lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja 

ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść 
do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli 

twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym 
wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla 
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa 
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Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich  
nie ginie i ogień nie gaśnie”. 

Odciąć się od … 
„Kto jednak widzi swoje błędy?” – ubolewa psalmista, prosząc Pana, aby oczyścił 
go z ukrytych grzechów i uwolnił od pychy. Być może i my nie raz powtarzaliśmy 
ten sam okrzyk przed spowiedzią, kiedy trudno było nam jasno nazwać  
i zobaczyć swoje grzechy. Jeśli jednak na serio chcemy poznać swoje błędy, to 
słowo Boże robi nam dzisiaj naprawdę ostry rachunek sumienia. Pyta, czy nie 
reaguję zazdrością i oburzeniem,  gdy Bóg obdarza swoją łaską ludzi, których 
strony moim zdaniem brać nie powinien. Czy nie żyję wygodnie, uważając to za 
coś, co mi się należy, i wycinając ze świadomości tragiczny los wielu ludzi 
żyjących blisko i daleko ode mnie? Czy nie stałem się powodem do grzechu dla 
drugiego człowieka? I czy rzeczywiście uważam grzech za coś tak strasznego, że 
jestem gotów bronić się przed nim za wszelką cenę? Pojęcie grzechu staje się 
dzisiaj coraz bardziej mgliste. Słysząc, że Bóg jest miłosierny, dochodzimy nieraz 
do mylnego wniosku, że zbawienie otrzymuje się w pakiecie, przychodząc na 
świat. Powoli przestaje być dla nas oczywiste to, co było absolutnie jasne dla św. 
Faustyny – że miłosierdzie Boże jest dla grzeszników. I że nie będziemy  
w stanie go przyjąć, dopóki nie zrozumiemy, że jest nam ono naprawdę 
potrzebne. Dzisiejsza kolekta zaczyna się słowami: „Boże, Ty przez przebaczenie  
i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc”. Jeśli usłyszane słowo uderza  
w moje sumienie, mam szansę już w tej chwili doświadczyć radości spotkania  
z Bożym miłosierdziem. A jeśli trudno mi zobaczyć w sobie grzech, pozostaje mi 
dzisiejszy psalm – szczera modlitwa człowieka, który czuje, że potrzebuje 
pomocy, aby skonfrontować się ze swoim sercem i zobaczyć, co oddziela go od 
Boga.   Oremus 
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Intencje mszalne na miesiąc wrzesień 2018 

01.09.2018 
I Sobota  

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

18.00 † Ludwika i Stefan Kozina   

02.09.2018 

I Niedziela  

XXII Niedziela Zwykła 
7.00 Za zmarłe członkinie z IV Róży Kobiet Jadwigi Chowaniec 

9.00 
1. † Paweł Kłaput (P) 
2. † Maria Honkisz w 4 r. śm. 

11.00 
1. † Maria Zmilczak (P) 
2. † Jerzy Szeremeta (P) 

17.00 † Władysław Adamski (P) 

03.09.2018 
Poniedziałek  

7.00 W int. Anny z ok. 70 r. Urodzin o zdrowie i i Boże błog. 

11.15 Msza na rozpoczęcie roku szkolnego 

18.00 † Genowefa Jankowska (P) 

04.09.2018 
Wtorek  

7.00 † Władysława Haręźlak  

17.00 
W int. Wspólnoty Świeckiego Karmelu z podziękowaniem za 
25 lat kapłaństwa ks. Wacława 

18.00 † Kazimierz i Stefania Wadoń z córką Janiną 

05.09.2018 
Środa  

7.00 † Waleria Matejko od IX R. Kobiet Kazimiery Góralczyk 

18.00 
1. W int. Mariana Handzlika z ok. 70 r. Urodzin o zdrowie i 
Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
2. † Julian Gibas (P) 

06.09.2018 
I Czwartek 

7.00 † Franciszek Jurzak (P) 

18.00 
1. † Józef Handzlik (P) 
2. W int. Członkiń i sympatyków Radio Maryja o zdrowie  

i Boże błog. 

07.09.2018 
I Piątek 

7.00 † Stefania i Stanisław z rodzicami 

18.00 
1. W int. XIV Róży Kobiet o zdrowie, Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej oraz ich rodzin, 
2. W int. ks. Krzysztofa o Boże błog. i opiekę matki Bożej  

08.09.2018 
Sobota 

7.00 † Władysław Gibas  

18.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej  

09.09.2018 

II Niedziela 
 

XXIII Niedziela Zwykła 

7.00 
1. † Stanisław Wołoszyn w r. śm. 
2. † Stanisław Ryłko od Rady Parafialnej 

9.00 
1. † Władysław Gibas (P)  
2. † Paweł Kłaput (P) 

11.00 
1. † Antoni Grzegorczyn w 13 r. śm.  
2. † Dominik Handzlik  
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17.00 † Kazimierz Komędera (P)  

10.09.2018 
Poniedziałek 

7.00 †  Anna Pająk z mężem i synem 

18.00 † Barbara Niemczyk (P) 

11.09.2018 
Wtorek 

7.00 1. † Franciszek Jurzak (P)   

18.00 
† W intencji ks. proboszcza Wacława o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo  (P) 

12.09.2018 
Środa 

 

7.00 † Edward Wawak (P)  

18.00 
1. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla II Róży Rodziców 
Marii Dusik 
2. † Szczepan Baścik (P) 

13.09.2018 
Czwartek 

Nabożeństwo 
Fatimskie 

7.00 †  Janusz Wawak  ( P ) 

18.00 
1. † Stanisław Wicherek w r. śm. 
2. † Czesław Kubik (P) 

14.09.2018 
Piątek 

7.00 † Franciszek Jurzak (P) 

18.00 
1. † Józef Handzlik (P) 
2. † Julian Gibas (P) 

15.09.2018 
Sobota 

 

7.00 † Genowefa Jankowska (P) 

18.00 †† Karol i Karolina Pietrasina oraz Zofia i Karol Kanik 

16.09.2018 
III Niedziela 

 
 

XXIV Niedziela Zwykła 
7.00 † Józef Handzlik (P) 

9.00 
1. † Anna Handzlik  
2. O zdrowie i Boże błog. dla Józefa 

11.00 
1. † Władysław Adamski (P) 
2. W int. Ojca św. i Ojczyzny od II Róży Rodziców Marii Dusik 

17.00 † Stanisława Romik z mężem 

17.09.2018 
Poniedziałek 

7.00 † Barbara z synem Marcinem  

18.00 † Tadeusz Stanclik   

18.09.2018 
Wtorek 

7.00 † Edward Wawak (P) 

18.00 
W int. kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne 
z naszej parafii od IX Róży Kobiet 

19.09.2018 
Środa 

7.00 † Franciszek Jurzak (P) 

18.00 
1. † Józef i Anna Kasperek  
2. † Szczepan Baścik  (P) 

20.09.2018 
Czwartek 

7.00 † Józef Handzlik (P)  

18.00 † Marian Gibas w 13 r. śm.  

21.09.2018 
Piątek 

7.00 W int. Mateusza Maruszczaka z ok. Imienin 

18.00 
1. † Jerzy Szeremeta (P) 
2. Za cierpiących i konających  
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22.09.2018 
Sobota 

7.00 † Kazimierz Komędera (P) 

18.00 † Józefa Wróbel (P) 

23.09.2018 
IV Niedziela 

 
 

XXV Niedziela Zwykła 
7.00 † Józef Handzlik (P) 

9.00 
1. † Maria Zmilczak  (P)   
2. † Antoni i Maria Witek z rodzicami wnuczką Ireną  

11.00 

1. W int. Gabrieli i Kazimierza z ok. 25 r. Ślubu  o zdrowie | 
i Boże błog. i opiekę Matki Bożej  
2. W int. Marii I Szymona z ok. 7 r. Ślubu  o zdrowie i Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 
3. + Kazimierz Żaczek w r. śm. 

17.00 † Czesławę Nycz z ok. 4 r. śm. z mężem Marianem 

24.09.2018 
Poniedziałek 

7.00 † Józef i Jadwiga Surma 

18.00 † Czesław Pająk z rodzicami 

25.09.2018 
Wtorek 

7.00 † Edward Wawak (P) 

18.00 † Helena Zielińska 

26.09.2018 
Środa 

7.00 †  Adam Palma (P) 

18.00 1. † Barbara Niemczyk (P) 
2. † Szczepan Baścik  (P) 

27.09.2018 
Czwartek 

7.00 † Franciszek Jurzak (P) 

18.00 † Alojzy i Jadwiga Fabia 

28.09.2018 
Piątek 

7.00 † Edward Wawak (P) 
18.00 1. W int. ks. Wacława Proboszcza z ok. imienin od Parafian 

2. W pewnej intencji 

29.09.2018 
Sobota 

 

7.00 
1. † Tadeusz Stanclik   
2. † Franciszek Skudrzyk z żoną, synem i wnukami 

18.00 † Franciszek Kasolik w r. śm. 

30.09.2018 
V Niedziela 

 
 

XXVI Niedziela Zwykła 
7.00 Za zmarłe Członkinie z IX Różę Kobiet Kazimiery Góralczyk 

9.00 
1. † Paweł Kłaput (P)   
2. † Jerzy Szeremeta (P)  

11.00 
1. Dziękczynna za otrzymane łaski w 60 r. Urodzin z prośbą 
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
2. † Julian Gibas (P) 

17.00 † Józefa Wróbel (P) 

01.10.2018 
Poniedziałek  

7.00 † Edward Wawak (P) 

18.00 † Helena Zielińska   
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Intencje pogrzebowe: 

† Szczepan Baścik – 60 int odprawi Ks. Jacek Waligorski  

w duszpasterstwie polonijnym w Glasgow 

† Szczepan Baścik – 38 int odprawi ks. Zbigniew Kierpiec  

w Nowicjacie księży Sercanów w Stopnicy 
† Szczepan Baścik – 15 int odprawi ks. Mieczysław Jonik  

w Katedrze św. Mikołaja w Bielsku- Białej 

 
† Feliks Foryś – 10 int              odprawi ks. Adam Lechman 

† Barbara Wanio  – 10 int                  salwatorianin  

† Leszek Nowy – 10 int                     z Bielska- Białej 

† Danuta Byrska – 10 int  
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Kącik Poezji 

„Pożegnanie Szczepana” 

Nasz parafianinie, drogi nam 
Szczepanie. 
Ty już wypełniłeś ziemskie swe 
zadanie. 

W tej świątyni często z żoną swą bywałeś 
W miłosierdziu Pana otuchy szukałeś. 
Byłeś człowiekiem ogromnej wiary 
A Bóg zażądał z życia ofiary. 
Tak bardzo byłeś nam tu potrzebny 
Dla tej parafii i swoich krewnych, 
Dla swojej żony, dzieci i brata 
Zostanie teraz ogromna strata. 
I jeszcze droga tobie teściowa 
Żałość i smutek w swym sercu chowa. 
Trzeba się zgodzić z tą wolą Pana, 
Która nam wszystkim dziś jest zadana. 
Niech nikt z nas tutaj się nie zachwieje 
I Bogu miejmy nadal nadzieję. 
Bo Szczepan jest już u taty, mamy 
A my tez wkrótce się doczekamy. 
Patrz ile ludzi na twym pogrzebie, 
Którym służyłeś, byłeś w potrzebie. 
Za twą służebność prosimy Boga 
By się otwarła do nieba droga. 
Jak święty Szczepan, ty też cierpiałeś 
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Gdy pod ciężarem wielkim leżałeś. 
I tam na łące, gdzieś w wielkiej trawie 
W końcówce życia był w twojej sprawie. 
I prosił Boga wszechmogącego 
By wziął do nieba sługę swojego. 
I my dziś wszyscy Pana prosimy 
By nie poczytał ci żadnej winy. 
Żegnaj nam bracie drogi Szczepanie 
Pamięć o tobie wśród nas zostanie. 
Za twoją pracę wznieśmy wołanie … 
Otwórz mu niebo nasz dobry Panie. 
On swoim życiu osiągał cele 
Choć za wczas odszedł lecz zrobił wiele. 
Zostań z Bogiem przyjacielu, 
Których miałeś  wśród nas wielu. 
                                 Kazimierz Żmuda, 8 lipca 2018 r.   
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Mały  

    Apostoł                                                 

 
Drogie Dzieci !     

Przed nami długa droga pełna 
zmagań, wyrzeczeń i trudów 

podejmowanych dla własnego 
rozwoju intelektualnego, 
duchowego, i fizycznego. 
Życzę wszystkim i dużym  
i małym dużo sukcesów  
w nauce i w pracy w tym 
nowym Roku Szkolnym. 

              Pozdrawiam ks. Wacław 
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Drodzy lektorzy, Ministranci oraz  

Schola Dzieci Bożych !!! 
 

Uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego 2018/2019 

wspólnot dziecięcych i młodzieżowych odbędzie się  

w sobotę, 8 września 2018 roku w żywieckim 

amfiteatrze. Początek o godzinie 09:30. Od godziny 09:45 

będzie okazja do sakramentu pokuty i pojednania.  

O godzinie 10:30 rozpocznie się Eucharystia pod 

przewodnictwem Księdza Biskupa Romana Pindla. 

Zbiórka przy naszym kościele o godz. 8.40. Wyjazd 

autokarem o godz. 8.45. Przewidywany powrót z Żywca 

ok. godz. 12.30 a po nim  druga część uroczystości – 

ognisko i pieczenie kiełbasek.  

Do uczestnictwa zapraszamy także nowe dzieci, które 

chcą zapisać się do naszych wspólnot.  

Pozdrawiamy ks. Wacław i Ks. Krzysztof 

 

 

 

 

 

 

 
 

I Ty możesz zostać  

Dzieckiem Bożym lub  

Ministrantem naszej Parafii ! 
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Na nowy  
Rok Szkolny 

 

Nowy rok szkolny za pasem. Może warto się pomodlić do 
Boga o dar mądrości za wstawiennictwem obchodzącego 
właśnie swój jubileuszowy rok patrona młodzieży św. 
Stanisława Kostki, który uczył się po to, aby służyć Bogu  
i Ojczyźnie i godnie żyć.ć 
 
Modlitwa o dar mądrości: 

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem św. Stanisława, 

oświeć światłem swej mądrości umysły nasze i daj nam 

pomoc potrzebną w nauce, by prawda, którą zdobywamy, 

utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując 

zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół 

z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata.  
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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Wrzesień 2018 

Niedziela – 02 .09.2018 – 09 Róża Kazimiery Góralczyk 
Niedziela – 09 .09.2018 – 10 Róża Anny Wawak 
Niedziela – 16 .09.2018 – 11 Róża Heleny Handzlik 
Niedziela – 23 .09.2018 – 12 Anny Baron 
Niedziela – 30 .09.2018 – 13 Róża Marii Kozioł 
 

Październik 2017 
Niedziela – 07.10.2018 – 14 Róża Marii Dusik 
Niedziela – 14.10.2018 – 01 Róża Mężów Jana Fabii 
Niedziela – 21.10.2018 – 01 Róża Mężów Wł. Drożdża 
Niedziela – 28.10.2018 – 01Róża Wandy Dusik 
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Plan duszpasterski na nowy rok szkolny 

2018/2019 

1. Plan nabożeństw w I tygodniu miesiąca oraz  
     w II, III i IV piątek miesiąca: 
 

 
Dzień 

 

Godzina Nabożeństwo 

I 
czwartki 
miesiąca 

17.30 Nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio 

18.00 

Msza św. wotywna ku czci Jezusa 
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana z modlitwą za kapłanów  
i o nowe powołania do kapłaństwa 

I piątki 
miesiąca 

18.00 

Litania z aktem poświecenia i Msza św. 
wotywna ku czci Najświętszego Seca 

Pana Jezusa Chrystusa 

I soboty 
miesiąca 

8.00 

Msza św. wotywna o Niepokalanemu 
Sercu NMP oraz adoracja  

Najświętszego Sakramentu  
z modlitwą różańcową 

I 
niedziela 
miesiąca 

7.00;  9.00; 
11.00  

i 17.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  
z krótką medytacją zamiast kazania 

   

II piątek 
miesiąca 

17.30 
Nabożeństwo i litania  ku czci 

Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa 

III piątek 

miesiąca 
18.00 

Litania i Msza św. wotywna ku czci 
Bożego Miłosierdzia 

IV piątek 
miesiąca 

17.30 
Nabożeństwo i litania ku czci Najdroższej 

Krwi Pana Jezusa Chrystusa 
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2. Plan niedzielnych nabożeństw przed Mszą  
     św. wieczorną:  

Niedziela 
w miesiącu 

Godz. Nabożeństwo 

I  
niedziela 

16.30 
Nieszpory i adoracja Najświętszego 

Sakramentu zamiast kazania 

II  
niedziela 

16.30 

Nabożeństwo ku czci Najdroższej Krwi 
Pana Jezusa Chrystusa  

( litania, medytacja modlitwa  
o uzdrowienie i akt zawierzenia Chrystusowi ) 

III niedziela 16.30 

Nabożeństwo ku czci  
Miłosierdzia Bożego  

( litania, medytacja, modlitwa o uzdrowienie i 
akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu) 

IV niedziela 16.30 Nieszpory 
 

3. Plan nabożeństw w poszczególnym miesiącu 
roku liturgicznego 
 

Miesiąc Nabożeństwo 

Październ
ik 

Różaniec ku czci Jezusa i Jego Matki NMP codziennie  

o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30 

Listopad 
Wypominki jednorazowe za zmarłych - 10 min przed Mszą 

św. o godz. 18.00 

Grudzień 

Roraty ( Msza św. ku czci NMP ) od poniedziałku  

do soboty o godz. 17.00  

Święto Świętej Rodziny - Dzień modlitwy za Rodziny: 

godz. 15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

godz. 15.30 Msza święta w int. Rodzin z uroczystym 

błogosławieństwem Rodziców i Dzieci  

oraz osób starszych i samotnych  
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Zakończenie Roku Kalendarzowego 31 grudnia: 

godz. 15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

godz. 15.30 Msza święta 

 Rok 2019 

Styczeń 
Kolęda – odwiedziny duszpasterskie Rodzin z modlitwą  

i błogosławieństwem kapłańskim na nowy rok 

Marzec 

Gorzkie Żale o godz. 16.15 w niedziele Wielkiego Postu, 

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 17.30 

Rekolekcje Parafialne od III Niedzieli Wielkiego Postu 

Kwiecień  

Niedziela Palmowa – uroczysta procesja z palmami  
z kaplicy do kościoła o godz. 10.45 

Uroczystość Triduum Paschalnego (18.04 – 21.04.2019): 

Wielki Czwartek – Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, 

Wielki Piątek – Nowenna do Bożego Miłosierdzia  
o godz.15.00, 

– Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, 

Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00. 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 21.04.2019 

Uroczysta Nowenna do Bożego Miłosierdzia przed 
Odpustem ( 19.04 – 27.04.2019 r. ) 

Odpust Parafialny ku czci Miłosierdzia Bożego – 28.04.2019 

Pielgrzymka z Hałcnowa do Łagiewnik – 30.04.2019 r. 

Maj 
Majówki ku czci NMP Matki Bożej  

codziennie o godz. 17.30 a w niedziele o godz. 16.30 

Czerwiec 

Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego  
Serca Pana Jezusa:  

codziennie po Mszy św. godz. 18.00 a w niedziele o godz. 16.30 

Uroczystość Bożego Ciała – 20 czerwca, 

Odpust Parafialny ku czci Najdroższej Krwi  
Pana Jezusa Chrystusa – 23.06.2019 

Uroczysta Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 
przed Odpustem ( 14.06 –22.06.2019 r. ) 
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Godziny  urzędowania kancelarii parafialnej 

Dzień ksiądz Godziny urzędowania 
Poniedziałek ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

Wtorek ks. Wacław od   7.45 do  8.30 
Środa ks. Krzysztof od 19.00 do 19.30 

Czwartek ks. Krzysztof od   7.45 do  8.30 
Piątek ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

 

Modlitwa Róż 

Rodziców  
w int. swoich Dzieci 

W środę, 26 września, zapraszamy  
wszystkich Rodziców naszej Parafii 
do uczestnictwa we Mszy świętej  
o godz. 1800 i Adoracji Pana Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie.  
Pragniemy otoczyć naszą modlitwą 
wszystkie Dzieci, gdyż poddawane 
są różnym manipulacjom, które  

doprowadzają do wyboru zła.  
Podziękujemy Bogu za nasze Dzieci, 

ale także poprosimy o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
 

Drodzy Rodzice naszej Parafii! 
Pan Bóg pragnie błogosławić Rodzinom w ich 
codzienności, ale szczególnie Dzieciom, by mogły 
wzrastać w atmosferze miłości i poczucia 
bezpieczeństwa. Powinniście być wdzięczni Bogu za 
wszelkie otrzymane łaski, a szczególnie za dar życia, za  
każde wasze Dziecko.  Pamiętajcie, że największym 

dobrem, które może spotkać Was i Wasze Dzieci jest 
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MODLITWA, dzięki której Bóg z większą łaskawością 
spogląda na Was i rozdaje swoje dary. Trwajcie  na 
modlitwie za swoje dzieci. 

Rodzice modlą się każdego dnia jedną 10-tką różańca. To 

tak niewiele, ale jak wielką moc daje. Bóg poprzez 

wstawiennictwo Maryi pomaga wytrwałym i wiernym. 

Modlitwa  jest wielką pomocą dla naszych rodzin, daje 

nadzieję, prowadzi często do odmiany dotychczasowego 

życia. Dowodem na to są liczne świadectwa tych, którzy 

podjęli taką modlitwę i dzielą się tym, co Bóg dokonał w ich 

codziennym życiu: www.rozaniecrodzicow.pl 
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„KWADRANS DLA JEZUSA”  

Raz w miesiącu  

 
W każdy III 

wtorek miesiąca 
zapraszamy na 

modlitwę 

uwielbienia  Pana  
Jezusa obecnego  

w Najświętszym 
Sakramencie 

Ołtarza. 
Zaczynamy  Mszą 

św. wieczorną  

o godz. 18.00. 
Pragniemy uwielbiać Pana za wielkie dzieła, 

które dokonuje w naszym życiu i zawierzać Mu 
wszystkie nasze sprawy. Ks. Wacław 
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Bardzo, serdecznie dziękuję za wsparcie i życzliwe słowo.  

Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami i błogosławi  

na każdy dzień. Ks. Wacław 

Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 

Godziny  urzędowania kancelarii parafialnej 

Dzień / ksiądz Godzina urzędowania 
Poniedziałek – ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

Wtorek – ks. Wacław od    7.45 do   8.30 

Środa – ks. Krzysztof  od 19.00 do 19.30 
Czwartek – ks. Krzysztof od    7.45 do   8.30 

Piątek – ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

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

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

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie ;  
Tel.: 33/8410545;  Tel. kom.: 797279788 

http://www.ketypodlesie.pl/

