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       Miłosierdzie 
             i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
Luty 2019                           „Objawienia w Lourdes”                         Nr 02/2019 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

St
ro

n
a2

 

 

Światowy Dzień Chorego  

11 lutego 
 

Dnia, 11 lutego br. po raz kolejny 
obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego. 
Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. 
w liście do ówczesnego przewodniczącego 
Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników 
Służby Zdrowia - kard. Fiorenzo Angeliniego. 
Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - 
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie  
w tym francuskim sanktuarium maryjnym. Podobnie będzie i w tym roku.  Na 
każdy Dzień Chorego Ojciec Święty kieruje orędzie, apelując o podjęcie 
współpracy pomiędzy narodami biednymi i bogatymi, mającej na celu ochronę 
zdrowia i życia ludzkiego. W każdym orędziu Ojciec Święty broni życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci. W tegorocznym Papież przypomina, że właśnie 
11 lutego 1858 r. Matka Boża ukazała się w Lourdes, które „od tamtego czasu 
stało się celem licznych pielgrzymek (...). Madonna chciała w tym górzystym 
regionie ukazać swą macierzyńską miłość szczególnie do cierpiących i chorych 
(...). Jeżeli Jezus jest źródłem życia, które zwycięża śmierć, to Maryja jest 
troskliwą Matką, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swych dzieci, 
wypraszając dla nich zdrowie duszy i ciała. Oto orędzie, jakie sanktuarium  
w Lourdes stale proponuje czcicielom i pielgrzymom. Takie też jest znaczenie 
uzdrowień ciała i duszy, do jakich dochodzi w grocie Massabielle” - czytamy  
w orędziu. W Dniu Chorego w wielu kościołach organizowane będą uroczyste 
liturgie, połączone z udzieleniem sakramentu chorych, który dzisiaj coraz częściej 
jest zapomniany i niedoceniony. Można zapytać: dlaczego? Być może dlatego, że 
w pewnym momencie zło zastosowało dla deprecjacji tego sakramentu świetną 
taktykę. Oto kiedyś zaopatrzono go w nazwę „ostatnie namaszczenie”. W tej 
sytuacji wzywano kapłana z namaszczeniem chorych w ostatnim momencie 
życia, kiedy człowiek umierał. To wielki błąd. Wypada przypomnieć, że 
sakramentem konających jest tak zwany Wiatyk, czyli Komunia święta. To ona 
jest sakramentem umierających, a nie namaszczenie chorych. Komunia św., 
zjednoczenie z Chrystusem tu na ziemi, daje gwarancję przekroczenia progu 
wieczności i wejścia w szczęście wieczne. Dlatego Wiatyku można udzielić 
człowiekowi nawet wtedy, gdy przyjął on już dwa razy Komunię św. w tym dniu. 
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Uległ na przykład wypadkowi i w momencie śmierci można mu po raz trzeci 
udzielić Komunii św.   Sakrament namaszczenia chorych jest czymś innym. Jest to 
znak sakramentalny zostawiony przez Chrystusa jako narzędzie uświęcenia 
naszego cierpienia. Przez ten sakrament Chrystus chce nam pokazać, że 
cierpienie nie musi człowieka niszczyć, może go doskonalić. W ten sposób 
Chrystus nadał ludzkiemu cierpieniu sens. Oto człowiek cierpiąc, może ubogacać 
siebie i innych. Św. Marek wspomina, że uczniowie Chrystusa namaszczali 
chorych i uzdrawiali. Św. Jakub mówi o tradycji pierwszych pokoleń chrześcijan: 
„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi 
kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i 
namaścili go olejem w imię Pana.  
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego 
ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby 
popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 
14-15). Jakie są skutki tego sakramentu? 
Pierwszym, i to często, choć nie zawsze, 
widocznym efektem sakramentu namaszczenia, 
jest poprawa zdrowia chorego. Drugim 
skutkiem, tym razem w dziedzinie ducha, jest 
oczyszczenie z grzechów. Gdyby człowiek 
popełnił grzechy ciężkie, a nie mógł się 
spowiadać, czyli nie mógł skorzystać z sakramentu pokuty, to wtedy ten 
sakrament gładzi grzechy. Może więc być udzielony zarówno człowiekowi  
w stanie łaski uświęcającej, jak i grzesznikowi w stanie grzechu ciężkiego.  
Trzecim i chyba najważniejszym celem tego sakramentu jest pomoc potrzebna 
do wykorzystania czasu cierpienia i zachowania godnej postawy. Cierpienie 
bowiem jest wielką próbą. W chrześcijańskiej religii cierpienie jest przede 
wszystkim próbą wiary w prawdę, że Bóg jest Miłością. Właśnie w tym momencie 
potrzebna jest łaska odkrycia sensu cierpienia. Sakrament namaszczenia chorych 
pozwala człowiekowi wykorzystać cierpienie dla udoskonalenia własnego i dla 
zbawienia świata. Przez ten sakrament cierpienie, które jest ciężkim 
doświadczeniem, nie utrudnia, lecz pomaga w dostępie do Eucharystii.  
Nasuwa się logiczny postulat: ilekroć wybieramy się do szpitala, powinniśmy 
przyjąć namaszczenie chorych. Pobyt w szpitalu łączy się zazwyczaj  
z cierpieniem. Trzeba więc szukać pomocy Bożej w zrozumieniu i odpowiednim 
przeżyciu jego tajemnicy. Ludzie w podeszłym wieku, którzy czują się słabo, 
mogą przystępować do tego sakramentu namaszczenia chorych nawet raz w 
roku.  11 lutego jest dla niejednego z nas szansą odkrycia całego bogactwa faktu, 
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iż Chrystus w trosce o nasze zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe zostawił 
nam specjalny sakrament namaszczenia. Warto tego dnia w sposób szczególny 
dziękować Chrystusowi za tę Jego pełną miłości pamięć o wszystkich chorych.  
A jeśli nas samych dotyka - niezależnie od wieku - jakieś cierpienie, poprośmy  
o udzielenie tego sakramentu. Jest to głębokie religijne przeżycie, które umacnia 
człowieka, dodaje sił i umożliwia zachowanie chrześcijańskiej postawy  
w godzinach cierpienia.  Ks. Paweł Staniszewski  
 

Krótkie  medytacje nad Słowem Bożym 

Ofiarowanie Pańskie – 2 lutego 2019 r. 
Łk (2,22‑40).  

Gdy upłynęły dni 
oczyszczenia Maryi według 

Prawa Mojżeszowego, 
Rodzice przynieśli Jezusa do 

Jerozolimy, aby 
Go przedstawić Panu. Tak 

bowiem jest napisane  
w Prawie Pańskim: „Każde 

pierworodne dziecko płci 
męskiej będzie poświęcone 
Panu”. Mieli również złożyć 

w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem 
Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to 

człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty 
spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie 

zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł 
do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim 

według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 

słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował 
wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu 

Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki 

Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
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wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.  

Jestem własnością Boga…   
O czym myśleli Rodzice Jezusa, gdy wędrowali na wzgórze świątynne, 

aby przedstawić Go Panu? Może szli w prostocie i posłuszeństwie, by 
wypełnić przepis prawa, potwierdzić swą przynależność do trwającej od 
wieków głębokiej relacji swego ludu z Jahwe, która zawiązała się w noc 
paschy, gdy anioł śmierci poraził pierworodnych Egiptu, a krew baranka 
chroniła domy wierzących, w noc wyzwolenia, gdy Jahwe wykupił 
niewolników i uczynił ich swym narodem wybranym? Od tamtych dni każdy 
pierworodny w Izraelu był własnością Pana. Może Maryja i Józef, wiedząc, 
kim jest ich Syn, przeczuwali, że raczej niosą okup za wielu, Baranka, 
którego krew powstrzyma śmierć, niż pierworodnego, który wymaga 
wykupienia. Może myśleli o Abrahamie, który – według tradycji – właśnie na 
tę górę wstępował z umiłowanym Izaakiem, aby na jej szczycie złożyć go 
w ofierze? W świątyni nie spotkali nikogo znaczącego; nie było najwyższego 
kapłana, uczonych w Piśmie, faryzeuszy. Zapewne ich obecność pozostałaby 
niezauważona, gdyby nie dwoje staruszków:  Symeon i Anna. Oni zachowali 
w swych sercach całą tęsknotę Izraela i, gdy ich życie dobiegało kresu, 
doczekali się Życia, które miało położyć kres śmierci. Dlatego Symeon  
z takim spokojem mówi, że może już umrzeć. Nie ma nic na tej ziemi, co 
warte byłoby zobaczenia dla oczu, które widziały Jezusa. Choćby trwali na 
postach i modlitwie jeszcze tysiąc lat, radość nie może być większa, nadzieja 
bardziej promienna, a światło pełniejsze blasku.  Dzisiejsza celebracja 
przypomina nam także o nieco zapomnianym dziś świetle płomienia 
gromnicy. Jest w nim zarówno ta jasność, która uradowała oczy Symeona  
i Anny, jak i ta, która odmieniła ziemię w wielkanocny poranek. Gromnica to 
osobisty paschał. Sprawdź, czy ją masz na godzinę, gdy ciemności zaczną  
gęstnieć wokół ciebie.                                                                                 Oremus 
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IV Niedziela Zwykła – 3 lutego 2019 r. 
Łk (4,21-30).  

Kiedy Jezus przyszedł do 
Nazaretu, przemówił do 
ludu w synagodze: „Dziś 

spełniły się te słowa Pisma, 
które słyszeliście”. 

A wszyscy przyświadczali 
Mu i dziwili się pełnym łaski 
słowom, które płynęły z ust 
Jego. I mówili: „Czy nie jest 

to syn Józefa?”. Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie Mi to 
przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, 

tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. I dodał: „Zaprawdę, 
powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 

Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy 
niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki 

głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, 
tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było  

w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko 
Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 
Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko 

góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, 
przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

 

Dziś spełniły się słowa… 
Ewangelie opisują kilka prób zabicia Jezusa. Najpierw Herod. Później 
faryzeusze z wściekłością zastawiali na Niego kolejne pułapki. Św. Łukasz, 
relacjonując w dzisiejszej Ewangelii pobyt Jezusa w rodzinnym Nazarecie, 
tak opisuje jego dramatyczne zakończenie: „wyrzucili Go z miasta  
i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby 
Go strącić”. To wstrząsające zdanie, gdyż próby morderstwa dokonują 
najbliższe Jezusowi osoby, wśród których spędził dzieciństwo i młodość. 
Chcą Go zabić nie za to, co zrobił, ale za to, czego nie zrobił, a ich zdaniem 
powinien. To najczęstsza sentencja wyroku skazującego, jaką Bóg słyszy  
z ust człowieka. Nie zrobiłeś tego, o co Cię prosiłem, dlatego wyrzucam Cię  
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z mojego życia. Przecież powinieneś! Innych wysłuchujesz! To Twój 
obowiązek! Za takim wyrokiem zazwyczaj stoi brak głębokiej wiary. Bóg jest 
dla człowieka znajomym, który ma duże możliwości i wiele może załatwić. 
Dajemy Mu dostęp do wybranych sektorów naszego życia z licencją na 
ogólną opiekę i wykonywanie prac zleconych. To taki Bóg oswojony, który 
wie, co Mu wolno a co nie, który dużo słucha i mało mówi, a jeśli musi już 
coś powiedzieć, to wypada, aby to było zgodne z naszymi przekonaniami  
i nie wywracało ustalonego przez nas porządku życia. Jak pokazuje zdarzenie 
w Nazarecie, taka postawa jest zabójcza dla relacji z Chrystusem. Nie ma 
ona nic wspólnego z posłuszeństwem wiary, z pójściem za tym, do czego 
Bóg wzywa; nie otwiera Bogu żadnych drzwi, co gorsza, czyni Go 
bezradnym. Drogi się rozchodzą, oburzeni mieszkańcy Nazaretu zostają  
w swoich domach, a Syn Boga, nadzieja zbawienia i tęsknota człowieka, 
odchodzi. 
 

V Niedziela Zwykła – 10 lutego 2019 r. 

Łk (5,1-11). Pewnego razu – gdy 
tłum cisnął się do Jezusa, aby 

słuchać słowa Bożego, (…) 
Wszedłszy do jednej łodzi, która 

należała do Szymona, poprosił go, 
żeby nieco odbił od brzegu. Potem 
usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy 

przestał mówić, rzekł do Szymona: 
„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci 

na połów!”. A Szymon 
odpowiedział: „Mistrzu, całą noc 

pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. 
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. 

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się 
rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli  

z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode 

mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem, i wszystkich 
jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak  
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Również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 
Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. 

I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. 

Zaufanie…. 
Bóg nie gorszy się grzesznikiem, podąża za nim w jego życiowych 

niepowodzeniach, frustracjach, upadkach. Nie boi się zejść w czeluść 
naszych zdrad Jego miłości i pokładanego w nas zaufania, bo nas kocha. 
Ceną tej Jego miłości jest śmierć przemieniona w życie. Św. Ambroży 
przypomina, że śmierć Jezusa była dobra, i zachęca, żebyśmy nosili ją w 
naszym ciele, bo ten, kto będzie nosił w sobie śmierć Jezusa, będzie miał 
również w sobie Jego życie. Męża o nieczystych wargach, mieszkającego 
pośród ludu o nieczystych wargach, czeka śmierć. Widziana z perspektywy 
proroka Izajasza nie wydaje się być jedynie straszakiem. Ona staje się czymś 
bardzo realnym, czymś, co jest spowodowane grzechem, nieczystością, 
niegodnością. I w tę sytuację złego umierania wkracza błogosławiona 
śmierć, którą przyjmuje Bóg, której nadaje nowy sens, która paradoksalnie 
staje się bramą do życia. Nieudolność Piotra przedstawiona  
w Ewangelii to obraz jego niewiary. Apostoł nie tylko nie umie chodzić po 
wodach śmierci, ale nie ma także siły, by zaprosić Jezusa do swojej łodzi, 
gdzie rozgrywa się całe jego 
doczesne rybackie życie. Jezus 
jednak woła do Piotra: „Wypłyń na 
głębię”. Stanie się to początkiem 
kruszenia jego niewiary, 
wyzwolenia od złej śmierci, 
inauguracją swego rodzaju szkoły 
ewangelizacji. Piotr będzie się w 
niej uczył dobrego umierania. Tak 
samo jest z nami. Jezus odważnie 
wchodzi na nasz prywatny teren. 
Nie próbujmy protestować, 
poddajmy się tej Jezusowej prowokacji, która służy temu, aby przezwyciężyć 
w nas lęk i podarować nam łaskę głoszenia miłości większej od grzechu  
i śmierci.                                                                                                      Oremus 
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VI Niedziela Zwykła – 17 lutego 2019 r. 
 

      Łk (6,17.20-26).  
Jezus zszedł z Dwunastoma 

na dół i zatrzymał się na 
równinie; był tam liczny tłum 

Jego uczniów i wielkie 
mnóstwo ludu z całej Judei  

i z Jeruzalem oraz  
z nadmorskich okolic Tyru 

i Sydonu. On podniósł oczy 
na swoich uczniów i mówił: 

„Błogosławieni jesteście, 
ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz 

głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz 
płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie 

was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu 
Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie 

się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak 
samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.  Natomiast biada wam, 
bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz 

jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się te raz 
śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.  

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem  
przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”. 

 

Błogosławieństwo na drogę życia … 
Obraz dwóch dróg życia bardzo często pojawia się w Biblii. Dzisiejsza 

liturgia słowa zawiera kluczowe dla tego tematu teksty. Właściwie, słuchając 
proroka Jeremiasza, powinniśmy raczej mówić nie o dwóch drogach życia,  
a o drodze życia prawdziwego i o drodze wegetacji, która jedynie wydaje się 
być życiem. Obrazy słonej, spalonej i bezludnej ziemi mocno kontrastują 
z tymi, których przecież i dzisiaj pełno wokół nas, a którzy uważają się za 
„królów życia” i całą nadzieję pokładają w ciele, w człowieku. Ich droga 
prowadzi do śmierci. To ufność w Panu daje prawdziwe owocowanie, pokój 
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i pełnię życia. Musimy jednak uważać, bo nasze myśli i wyobrażenia  
o błogosławieństwie, szczęściu i pełni życia często są na wskroś pogańskie 
i również nie wykraczają poza „ciało i krew”. O czym myślimy, modląc się  
o dobre życie, albo zamawiając intencję mszalną o „Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i potrzebne łaski”? Czy o drodze paschy, którą przeszedł Chrystus? 
Czy pragniemy tego, co jest udziałem dziedziców błogosławieństwa,  
a o czym mówi dzisiejsza Ewangelia? Czy mamy w sercu zgodę na udział 
w losie Jezusa, na ubóstwo, głód, łzy, nienawiść, odrzucenie, zelżywości? Czy 
raczej, myśląc „błogosławieństwo”, marzymy o tym wszystkim, nad czym 
zawisło Chrystusowe „biada”: o bogactwie, sytości, zabawie, chwale  
i poważaniu wśród ludzi? „Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest 
brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, 
którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która 
prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”                   Oremus 
 
 

VII Niedziela Zwykła – 24 lutego 2019 r. 
Łk (6,27-38).  

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Powiadam wam, 

którzy słuchacie: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół; dobrze 

czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą; błogosławcie tym, 

którzy was przeklinają, i módlcie 
się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw 

mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto 
cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, 

żeby ludzie wam czynili, podobnie wy   im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie 
tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? 

Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli 
dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się 

wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, 
od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam 

wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. 
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie 
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dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda 
będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 

niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie 

potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie 
wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią 

w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” 
 

Być nieustannym darem … 
Dzisiejsza Ewangelia przynależy do rdzenia Chrystusowego nauczania. 

Tymczasem dla wielu chrześcijan stanowi kamień obrazy. Osądzanie, 
potępianie, wręcz organiczna  niechęć do przebaczenia wrogom  
i krzywdzicielom, walka o „swoje” – czy to nie nasza codzienność? Jesteśmy 
jak Abiszaj, człowiek miecza, który nie chce zejść z pola walki, daleko nam 
do Dawida, a do Chrystusa najczęściej nawet nie próbujemy się zbliżyć. Nie 
jesteśmy w stanie wyjść ponad to, co w naszych oczach wydaje się 
„sprawiedliwe”: przecież to oni mnie skrzywdzili, a nie ja ich, to oni powinni 
pierwsi wyciągnąć rękę do zgody, to ich pobudki były złe, to oni są chciwi  
i próbują mnie wykiwać, to oni z pewnością myśleli o mnie źle, a ich 
motywacje są podłe, ja tam do nich nic nie mam, ale porządek musi być. 
Czasami to kłębowisko osądów i poczucia krzywdy przeradza się  
w pieczołowicie pielęgnowaną zgorzkniałą niechęć lub nienawiść i staje się 
główną „pasją” życia. Przez długie lata gnije nam od tego wątroba, a my 
nadal, jako uczciwi ludzie, domagamy się „sprawiedliwości”. Tymczasem 
właśnie ze względu na sprawiedliwość winniśmy przebaczać naszym 
wrogom i jest to jedyna uczciwa postawa wobec krzywdzicieli. Bo gdy 
Chrystus o swoim Ojcu mówi, że jest On „dobry dla niewdzięcznych i złych”, 
to właśnie o nas chodzi, nie o tych „innych”! Kiedy człowiek słyszy  
o zaprzestaniu osądzania i przebaczeniu winowajcom, najczęściej myśli, że 
chodzi o jakiś akt: coś ma zrobić lub czegoś robić nie powinien. Tymczasem 
najczęściej chodzi o długi mozolny proces i to nie uczenia się czegoś czy 
zdobywania jakiejś umiejętności. Słowa dzisiejszej Ewangelii można wypeł - 
nić jedynie na drodze głębokiej przemiany, która wiedzie od „starego 
człowieka” żyjącego według ciała do nowego, zrodzonego  z Chrystusowej 
paschy i żyjącego według Ducha.                                                               Oremus  
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160 rocznica 
objawień w 

Lourdes  
cz.2 

 

  Drugie widzenie 
14 lutego, widząc głęboki smutek swej 
córki i będąc przekonana, że nic nie 
zobaczy w grocie, matka pozwoliła 
Bernadetcie tam się udać. Bernadetta, 
w gronie koleżanek, poszła do groty, 
uzbroiwszy się przy tym także w wodę 
święconą z kropielnicy w kościele. 
Kiedy razem uklękły w grocie, 
Bernadetta zawołała nagle: „O, jest! 
jest!” i zaczęła kropić wodą święconą 
miejsce zagłębienia w skale. Potem dodała: „Pani zbliża się... Jakaż Ona 
piękna! Spogląda na nas. Uśmiechnęła się. Trzyma różaniec w ręku. Teraz 
robi znak krzyża świętego”. Wtedy Bernadetta, żegnając się, zaczęła mówić: 
„Zdrowaś Maryjo”. Koleżanki nic nie widziały, ale bladość twarzy Bernadetty 
napełniła je tak wielkim przerażeniem, że rzuciły się ku niej i zaczęły 
odrywać Bernadettę od skały, do której mocno przywarła. Niektóre z nich 
wybiegły z groty i zaczęły wołać o ratunek... 

Trzecie widzenie 
18 lutego dwie sąsiadki, przyrzekając, że troskliwie zajmą się Bernadettą, 
uprosiły matkę o udzielenie pozwolenia pójścia z nimi do groty. Kolejne 
widzenie Bernadetta opowiedziała w ten sposób: „Gdy po raz trzeci 
widziałam Panią, byłam w grocie z dwoma dorosłymi osobami, które 
poradziły mi zabrać ze sobą kartkę papieru, kałamarz, pióro i poprosić Panią 
o napisanie, czego sobie życzy. Gdy wypowiedziałam tę prośbę, Pani 
uśmiechnęła się i powiedziała, że tego, co ma mi do powiedzenia, pisać nie 
warto, ale że zechcę wyświadczyć Jej łaskę, jeśli przez dwa tygodnie będę 
przychodzić codziennie do groty. Gdy to obiecałam, Pani powiedziała: «A ja 



 

St
ro

n
a1

3
 

obiecuję uczynić cię szczęśliwą, lecz nie w tym życiu, ale w przyszłym»”. Od 
tej chwili rodzice nie mieli już odwagi zabraniać córce chodzenia do groty. 
Odtąd też sama matka stale jej towarzyszyła. Kiedy po raz pierwszy 
zobaczyła Bernadettę podczas widzenia, myśląc, że jej córka umiera,  
z przerażeniem zawołała: „Boże, nie zabieraj mi dziecka!”. 

Czwarte widzenie 
Podczas tego widzenia, które miało miejsce 19 lutego, Bernadetta usłyszała 
ochrypłe wrzaski dochodzące od strony potoku: „Uciekaj! Uciekaj!”. Widząc 
przerażenie Bernadetty, Pani spojrzała w stronę 
rzeki Gawy, zmarszczyła brwi, wtedy głosy 
natychmiast ucichły. 

Piąte widzenie 
20 lutego Bernadetcie towarzyszyło już ok. 300 
osób. Wszyscy obserwowali jej zachowanie. 
Widząc niezwykły wyraz jej twarzy, jedni 
przekonani byli  
o prawdziwości widzenia, inni tłumaczyli to jako 
przejaw jej choroby. Podczas tego widzenia Pani 
nauczyła Bernadettę modlitwy, którą miała 
odmawiać tylko sama dziewczyna. Nie znamy jej 
treści. 

Szóste widzenie 
Zostało opisane przez dr. Dozous z Lourdes, który postanowił sam 
asystować Bernadetcie w niedzielę 21 lutego. Od tej chwili mieszkańcy 
Lourdes zaczęli żyć tylko tym, co dotyczyło Bernadetty. Rozgłos widzeń 
zaniepokoił jednak władze policyjne. Rosła bowiem gwałtownie liczba ludzi 
udających się do groty. Mer miasta, komisarz policji i prokurator postanowili 
działać, żeby „przywrócić ład społeczny”. Byli przekonani, że uboga 
analfabetka od razu się ugnie i nie ośmieli się opierać ich rozkazom. 
Prokurator wezwał więc Bernadettę. Był człowiekiem surowym  
i bezwzględnym. Ku wielkiemu jednak zdumieniu, szybko stwierdził, że  
w żadnej mierze nie wprowadził Bernadetty w zakłopotanie. Jej odpowiedzi 
były pewne i jasne. Na pytanie, czy obiecuje nie chodzić do groty, 
odpowiedziała, że uczynić tego nie może. Wkrótce wezwano ją przed 
komisarza policji. Otwarto śledztwo. Przesłuchania były długie, pytania 
podstępne i przeplatane groźbami. Komisarz także zażądał obietnicy, że 
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Bernadetta już nigdy nie uda się do groty. Odpowiedziała: „Obiecałam Pani, 
że będę przychodziła”. Nawet groźba natychmiastowego aresztowania  
w niczym nie wpłynęła na jej stanowczość. Nazajutrz, 22 lutego, do groty 
razem z Bernadettą poszło dwóch policjantów, ale... widzenia nie było! 
Prokurator i komisarz żartowali sobie, że Pani wystraszyła się władz 
republikańskich i już przestanie się ukazywać.   

Siódme widzenie 
Następnego dnia, 23 lutego, widzenie się jednak powtórzyło. Było to 
widzenie ściśle prywatne. Jego przebiegu i treści Bernadetta nikomu nie 
wyjawiła. Chodziło o trzy tajemnice zarezerwowane jedynie dla niej. 

Ósme widzenie 
W środę 24 lutego, po chwilowej modlitwie, na polecenie Pani, Bernadetta 
zaczęła posuwać się na kolanach w głąb groty, raz po raz całując ziemię. 
Przebywszy część drogi, odwróciła się do tłumów ludzi i z zalaną łzami 
twarzą powiedziała z przejęciem: „Pokuty, pokuty, pokuty!”. 

Dziewiąte widzenie 
Dzień 25 lutego w historii objawień w Lourdes jest dniem wybicia źródła. 
Obserwujący uważnie to wydarzenie ludzie, widząc Bernadettę najpierw 
drapiącą ziemię, potem pijącą wodę i umazaną błotem, zaczęli jej głośno 
współczuć. Niektórzy wołali, że postradała zmysły. Dopiero po kilku dniach 
dotarło do nich, co naprawdę się stało. Woda z tak odkrytego źródła 
torowała sobie drogę między kamieniami i piaskiem i płynęła coraz obficiej. 

Dziesiąte widzenie 
27 lutego Bernadetta, otrzymawszy od Pani polecenie: „Całuj ziemię za 
grzeszników”, posuwając się na kolanach w grocie, często schylała się, aby 
całować ziemię. Podczas tego widzenia Pani poleciła Barnadetcie zwrócić się 
do proboszcza, ks. Peyremale, aby wybudował kaplicę nad grotą. Proboszcz, 
który śledził te wydarzenia, nie był jednak skory do posłuszeństwa 
Nieznajomej. „Niech ta Pani przynajmniej się przedstawi” - powiedział 
Bernadetcie. 

Jedenaste widzenie 
28 lutego, na oczach niemal 2 tys. osób, Bernadetta powtarzała pokutne 
chodzenie na kolanach i całowanie ziemi, a ponieważ padał deszcz - 
nieprzeciętnie ubrudziła się błotem. Nade wszystko była jednak posłuszna 
objawiającej się Pani. 
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Dwunaste widzenie 
Paulina Sens poprosiła Bernadettę, aby w czasie widzenia 1 marca zechciała 
modlić się na jej różańcu. Ta chętnie to uczyniła, ale w czasie widzenia 
doszło do nieoczekiwanego dialogu z Panią: „Gdzie masz swój różaniec?”. 
„W kieszeni”. „Pokaż”. Kiedy Pani oglądnęła różaniec Bernadetty, 
powiedziała: „Módl się na swoim”. „Dobrze” - z uśmiechem odpowiedziała 
Bernadetta i kontynuowała modlitwę. 

Trzynaste widzenie 
2 marca Pani poleciła dziewczynie znowu udać się do księdza proboszcza, 
ale już z poszerzonym zadaniem: chodziło już nie tylko o wybudowanie 
kaplicy, ale także o przychodzenie do groty z procesją. Spotkanie  
z proboszczem odbyło się jak poprzednio - chłodno, wręcz szorstko i z tym 
samym wymaganiem: „Czy Pani przedstawiła się?”. 

Czternaste widzenie 
3 marca Bernadetta przychodziła do groty dwa razy. O godz. 7 rano Pani się 
jej nie ukazała. Ukazała się dwie godziny później z wyjaśnieniem, że nie 
ukazała się wcześniej ze względu na obecność niegodnych osób, które 
spędziły całą noc w grocie, zbezcześciły ją i żądne były jedynie sensacji. 

Piętnaste widzenie 
Czwartek 4 marca zgromadził przy grocie już ok. 20 tys. ludzi, lecz widzenie 
przebiegło w podobny sposób jak poprzednie: odmawianie Różańca, zwykłe 
akty pokuty o nawrócenie grzeszników. 

Szesnaste widzenie 
W widzeniach nastąpiła przerwa. Po trzech tygodniach, w uroczystość 
Zwiastowania, 25 marca, Bernadetta wcześnie rano pobiegła do groty. Pani - 
uśmiechnięta - już na nią czekała. Po odmówieniu Różańca Pani zeszła tak 
blisko Bernadetty, że ta mogła Jej niemal dotknąć. Bernadetta pamiętała 
żądanie księdza proboszcza, więc zapytała raz, drugi i trzeci. Uśmiech na 
twarzy Pani stawał się coraz pogodniejszy. Potem - z wielką powagą - 
opuściła swoje ramiona (podobnie jak na cudownym medaliku), podniosła je 
i po złożeniu na piersi, wznosząc oczy ku niebu, powiedziała: „Que soy era 
Immaculada Couceptiou” - Jestem Niepokalanym Poczęciem. 
Przedstawiwszy się, powoli zniknęła, zostawiając wybranej Bernadetcie swe 
imię i obraz. Oczywiście, Bernadetta wcale nie zrozumiała, co może znaczyć 
Niepokalane Poczęcie. Dość, że nie umiała czytać, nie przystąpiła jeszcze do 
Pierwszej Komunii św. Nie znała katechizmu. Cieszyła się, że wreszcie może 
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pobiec do księdza proboszcza i przekazać mu imię objawiającej się Pani. 
Proboszcz nie był łatwowierny. Kilkakrotnie zapytywał, czy Bernadetta się 
nie pomyliła. „Nie, księże proboszczu, biegnąc tutaj, powtarzałam to sobie 
przez całą drogę, aby nie zapomnieć”. Ksiądz proboszcz przekonał się. W 
Grocie Massabielskiej objawiała się Matka Boża. Prawda o Niepokalanym 
Poczęciu była ogłoszona w Rzymie zaledwie cztery lata wcześniej. 

Siedemnaste widzenie 
Miało ono miejsce 7 kwietnia. Matka Boża potwierdziła swe objawienia 
ewidentnym cudem. Kiedy Bernadetta odmawiała Różaniec i trzymała 
płonącą świecę, płomień świecy dotykał palców jej ręki przez 15 minut, nie 
powodując żadnego oparzenia. Działo się to na oczach tłumu ludzi. Wszyscy 
mogli potem oglądać rękę Bernadetty. Wieść o zjawiskach w grocie, 
przekazywana z ust do ust, zataczała coraz szersze kręgi. Napływały rzesze 
ludzi. Grota zapełniała się kwiatami i płonącymi zniczami. Francuski 
rzeźbiarz polskiego pochodzenia Józef Fabisch z Lyonu wykonał statuę Matki 
Bożej według relacji samej Bernadetty, która skomentowała ją krótko: „Pani 
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była o wiele piękniejsza”. Radość rzeszy wiernych nie trwała jednak długo. 
Już 4 maja władze świeckie postanowiły usunąć świece i kwiaty. Grotę 
zabito deskami i postawiono straż. Wierni gromadzili się jednak dalej - po 
drugiej stronie rzeki Gawy. 

Osiemnaste widzenie 
Ostatnie widzenie Bernadetty z Matką Bożą miało miejsce w dzień Matki 
Bożej Szkaplerznej - 16 lipca 1858 r. Grota była nadal zabita deskami. 
Bernadetta poszła - tak jak inni - na drugi brzeg Gawy. Ujrzała wówczas 
Matkę Bożą uśmiechniętą. „Nigdy nie wydawała mi się tak piękna jak 
wtedy”. To na pożegnanie. Po długich staraniach i niecierpliwych 
oczekiwaniach grota została na nowo otwarta na rozkaz cesarza Napoleona 
II w dniu 5 października 1858 r. 

Po widzeniach 
Bernadetta wiernie chodziła do groty na odmawianie Różańca. Umożliwiono 
jej naukę w szkole prowadzonej w Lourdes przez Siostry z Nevers. W 18. 
roku życia nauczyła się pisać i czytać. Mając 22 lata, wstąpiła do klasztoru w 
Nevers, gdzie swym 
przykładnym życiem 
zyskała sobie ogólny 
szacunek. Tuż przed 
śmiercią, w Wielką 
Środę, 16 kwietnia 1879 
r., widziała na ziemi 
jeszcze raz Matkę Bożą. 
Miała zaledwie 35 lat. Jej 
ostatnimi słowami wobec 
całej wspólnoty była 
modlitwa: „Matko Boża, 
módl się za mną, biedną 
grzesznicą, biedną grzesznicą...”. 14 czerwca 1925 r. Ojciec Święty Pius XI 
włączył s. Bernardę Soubirous w poczet błogosławionych. Uroczystości 
kanonizacyjne odbyły się w Rzymie 8 grudnia 1933 r., przy olbrzymim 
udziale wiernych z całego świata.  W kaplicy św. Gilgarda w Nevers 
spoczywa ciało Świętej - uśmiechniętej, z różańcem w ręku. 
http://niedziela.pl/artykul/86580/nd/150-rocznica-objawien-w-Lourdes 
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Mały  
      Apostoł                                                 

 

Drogie Dzieci ! 
Nadszedł czas karnawału. 

Będzie to czas radości i dobrej zabawy, ale nie tylko, gdyż 

minęły ferie zimowe i czas nauki powrócił. Zabawa zabawą, 

ale obowiązki w domu i w szkole czekają. Życzę Wam, 

młodzi przyjaciele, wiele sukcesów w nauce oraz wierności 

Jezusowi Chrystusowi.                        Pozdrawiam ks. Wacław            

Oto Dzieci, które zdobyły nagrody za wierne uczestnictwo w Roratach 
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Scholka Dzieci Bożych wykonuje mały koncert kolęd w naszym kościele. 

 

 

Intencje na miesiąc luty 2019 
 

I Piątek 

01.02.2019 

7.00 † Janina Ligęza (P)            

18.00 
1. † Anna i Jan Kasolik z rodziną  
2. † Antoni Baron z rodzicami i teściami  

I Sobota  
02.02.2019 

Święto Ofiarowania Pańskiego 

7.30 
1. † Tadeusz Światłoń w 2 r. śm. 
2. O dar zdrowia i Boże błog. dla Amelki 

9.00 
W int. wszystkich Parafian, który przyjęli nas 
kapłanów po kolędzie, o Boże błog. i dar zdrowia 

18.00 † Helena Weźranowska z mężem 

I Niedziela 

03.02.2019 

IV Niedziela Zwykła 

7.00 † Władysława Matusiak  (ona) 

9.00 
1. † Szczepan Baścik (P) 
2. † Jan i Helena Witek  
3.  Za Parafian 



 

St
ro

n
a2

0
 

11.00 
1. † Maria Piznal  
2. † Franciszek i Helena Handzlik z córką Joanną  

3. † Aleksander Szuta (P) 

17.00 † Lucyna Orlicka w 1 r. śm. i † Maria Janikowska  

Poniedziałek 
04.02.2019  

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

18.00 † Joanna Jurzak 

Wtorek  
05.02.2019 

7.00 † Jan Prus (P) 

18.00 W int. XIII Róży Kobiet o zdrowie, Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

Środa 
06.02.2019   

7.00 † Maria Zmilczak w 1 r. śm. 

18.00 1. † Antonina Skudrzyk z mężem i synem  
2. † Marian Tatoń (P) 

Czwartek 
07.02.2019   

7.00 † Adam Palma (P) 

18.00 † Maria Piznal (P) 

Piątek  
08.02.2019 

7.00 † Piotr Musiał (P) 

18.00 1. † Stefania Handzlik z mężem Tadeuszem 
2. † Jan Pudełko z żoną 

Sobota  
09.02.2019 

7.00 
1. † Jan i Stanisława Łysoń 
2. † ks. Wiktor Fabia z rodzicami i rodzeństwem 

18.00 † Aniela i Bronisław Ogórek z synem Wiesławem 

II Niedziela 
10.02.2019 

V Niedziela Zwykła 

7.00 † Kazimierz Tatoń w 10 r. śm. 

9.00 
1. † Leopold Dudek z żoną Herminą 
2. † Anna i Józef Kaleka z synem i synową 
3. Za Parafian 

11.00 
1. † Józef i Bronisława Loranc z córką Ireną 
2. † Kazimierz Bieda w 17 r. śm. 
3. † Zbigniew Duda  

17.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Dla Rafała i Marii z okazji jubileuszu 25 r. ślubu 

Poniedziałek 
11.02.2019  

7.00 † Stefan Kierczak w 3 r. śm. 

18.00 † Paweł Handzlik w 20 r. śm. 

Wtorek  
12.02.2019 

7.00 † Antoni Chowaniec w 7 r. śm. z rodzicami 

18.00 † Tadeusz Łabędzki w 2 r. śm. 

Środa 
13.02.2019   

7.00 † Zyta Biłek (P) 

18.00 1. † Zofia Pałosz (P) 
2. † Kazimierz Bryzek  

Czwartek 
14.02.2019   

7.00 † Natalia Kubica (P) 

18.00 † Szczepan Baścik (P) 

Piątek  
15.02.2019 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

18.00 1. † Józef Handzlik (P) 
2. † Janina Ligęza (P) 
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Sobota  
16.02.2019 

7.00 W int. Ojca św. i Ojczyzny od IV Róży Kobiet  

18.00 W int. Renaty i Wiesława o dar zdrowia i Boże błog. 

III 

Niedziela 

17.02.2019 

VI Niedziela Zwykła 

7.00 †† Zm. z I Róży Mężów Jana Fabii 

9.00 
1. † Szczepan Baścik (P) 
2. † Stanisław i Katarzyna Moś z synem Ludwikiem  
3. † Franciszek i Agata Lupa  

11.00 

1. W int. Tomasza z ok. Roczku 
2. † Apoloniusz Wawro  
3. W int. jubilatów Jana i Stanisławy z ok. 65 r.   
                  Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

17.00 † Henryk Stachura (P) 

Poniedziałek 
18.02.2019  

7.00 † Piotr Musiał (P) 

18.00 † Bronisława Żmuda 

Wtorek  
19.02.2019 

7.00 † Adam Palma (P) 

18.00 † Franciszek Zeman 

Środa 
20.02.2019   

7.00 † Aniela Droździk w 20 r. śm. 

18.00 
1. † Szczepan Baścik (P) 
2. † Julia Tora i Karol Tora 

Czwartek 
21.02.2019   

7.00 † Stanisława Zoń  

18.00 † Jadwiga Procner w 19 r. śm. z mężem Marianem 

Piątek  
22.02.2019 

7.00 † Marek Koźbiał (P) 

18.00 
1. † Marian Tatoń (P)  
2. † Jadwiga Ligęza (P)  

Sobota  
23.02.2019 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

18.00 
1. † Paweł Kłaput w 1 r. śm. 
2. †Barbara i Bronisław Handzlik  

III 

Niedziela 

24.02.2019 

VII Niedziela Zwykła 

7.00 † Marian Tatoń (P) 

9.00 
1. † Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami  
2. † Henryk Stachura (P)  
3. Za Parafian 

11.00 
1. † Benedykt Wołek w 1 r. śm.  
2. † Dominik Handzlik  
3. † Marek Koźbiał (P) 

17.00 
† Rafał Góra z rodzicami Janem i Michaliną  
                                                                 Szłapa 

Poniedziałek 
25.02.2019  

7.00 † Jan Prus (P) 

18.00 † Tadeusz Stanclik w 1 r. śm. 

Wtorek  
26.02.2019 

7.00 † Maria Zmilczak 

18.00 † Klemens Dudzik w r. śm. 
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Krótkie rozważanie 

Na Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2019r. 
 

“Nie każda choroba jest unicestwieniem; bywa, że jest ona 

początkiem uzdrowienia duchowego.”  

 

CHOROBA 

Choroba jest potrzebna od czasu do czasu,  

bo zatrzymuje zagalopowane,  

nieodpowiednie życie.  

Wtedy zastanawiamy się nad sobą,  

wyciągamy wnioski. 

Zaczynamy się modlić i czytać więcej,  

zabieramy Pismo Święte  

i to nas napełnia zdrowiem.  

Jeśli to pomaga, to znaczy,  

że nasza droga życiowa  

nie była odpowiednia  

i potrzebny był przystanek na refleksję.  

Środa 

27.02.2019   

7.00 † Natalia Kubica (P) 

18.00 1. † Adam Ryłko   

2. † Leon i Janina Furtak  

Czwartek 
28.02.2019   

7.00 † Zyta Biłek (P) 

18.00 † Zofia Pałosz (P) 

I Piątek  

01.03.2019 

7.00 † Irena Kolasa (P) 

18.00 
1. † Władysław Zając z żoną Stefanią 
2. †Aleksander Szuta (P)  

I Sobota  
02.03.2019 

8.00 
1. † Maria Piznal (P) 
2. † Janina Ligęza (P) 

18.00 † Anna Handzlik (P) 
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Zaczynamy inaczej myśleć i inaczej  

wykorzystujemy swój czas.  

Więcej chwil, które wcześniej drastycznie skróciliśmy, 

poświęcamy na modlitwę.  

Dajemy sobie możliwość zmiany zajęć w każdym dniu, 

uwzględniając rzeczy najważniejsze,  

mniej ważne i nieistotne. 

Wtedy po takim porządku 

 jesteśmy z Bogiem w porządku.  

Niech choroba będzie naszym pomocnikiem,  

by odkryć w życiu nowy, głębszy sens.                   A.G. 

 

„Apel” 
Święta Boża Rodzicielko,  

                Jasnogórska Pani ! 

Do apelu dziś stajemy  

My Twoi oddani, 

Bo do kogo iść nam trzeba 

Jak nie do tej Matki, 

Gdzie przez wieki wciąż przychodzą, 

wszystkie Boże dziatki. 

Dziś, gdy Nowy Rok zawitał, 

Mamo nasza droga, to przez Twoje  

Wstawiennictwo chcemy prosić Boga, 

By ochronił nas od nieszczęść: ognia, wody, wojny, 

By w Ojczyźnie ukochanej nastał czas spokojny. 

By w rodzinach tej Parafii jedność nastąpiła 

A nienawiść i niezgoda żeby ustąpiła.  

Żeby Cię nie obrażano i Twojego Syna,  
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Żeby każdy mógł powiedzieć - przebacz moja wina! 

Tak jak kiedyś potrafiłaś klasztor swój obronić, 

Pomóż ducha nieczystego  

na zawsze wygonić. 

A po ziemskim naszym życiu  

Matko nasza droga 

Podaj rękę byśmy z Tobą w niebie czcili Boga. 

P.S. 

W grudniu roku ubiegłego byłem na apelu, 

I zdrowaśkę odmawiałem pośród wiernych wielu 

Los mi sprzyjał, mogłem stanąć przy ołtarzu blisko, 

Matce Boskiej Częstochowskiej skłoniłem się nisko. 
Nowy Rok, 1.01.2019 - godz. 21.00. 

                                                                                                             Kazimierz Żmuda 

 

Krzyżówka dla dorosłych  

02/2019 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 01/2019 "Miłosierdzie i Miłość 
Jezusa" jest hasło: „Co chcesz abym ci 
uczynił? Rabbuni… abym przejrzał”. 
Nagrodę wylosowały: Maria 
Dusik  i Maria Kaczmarz. 
                      Gratulujemy! 

Hasło z krzyżówki  
nr 2 /2019 proszę nadsyłać do 15.02.2019, 

na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com 
lub proszę przynieść do zakrystii.  
Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.:  
„100 najpiękniejszych miejsc UNESCO ”.   

Pozdrawiam  wytrwałych i cierpliwych.  

                                                               ks. Wacław 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Hasło: ………………………………………………………………………………………….. 
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Wizyta duszpasterska  
( kolęda ) 

Serdecznie dziękujemy za 
życzliwe i gościnne przyjęcie, 
nas kapłanów, podczas wizyty 
duszpasterskiej zwanej kolędą. 

Dziękujemy tym rodzinom, które 
mimo swoich obowiązków znalazły czas, poświęciły go modlitwie  
i rozmowie z nami. Pragniemy z całego serca podziękować tym 
Parafianom, którzy przygotowali poczęstunek. Dziękujemy także za 
złożone ofiary pieniężne. Część z nich, czyli 10 % przekazujemy na 
potrzeby Kurii diecezjalnej, a 20 % na potrzeby naszej Parafii. Jako 
wyraz naszego podziękowania odprawimy Mszę św. 2 lutego,  
w Święto Ofiarowania Pańskiego, o godz. 9.00 w intencji 
wszystkich rodzin i osób samotnych, które przyjęły nas do swoich 
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domów. Podczas kolędy przyjęło nas 708 rodzin. Natomiast 12 rodzin 
odmówiło przyjęcia kapłana z różnych względów.  
 

Czas na wspomnienia 
W niedzielę, 27 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Oazy 

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

Bosych i Zelatorów Róż Różańcowych.   
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Sprawozdanie 
duszpasterskie  

oraz ekonomiczne   

za rok 2018 

  

I Sprawozdanie duszpasterskie: 

Nasza Parafia liczy 2328 mieszkańców, w tym 2280 katolików. 
Liczba rodzin katolickich naszej społeczności wynosi ok. 720.  
Do naszej wspólnoty dołączyło 25 ochrzczonych dzieci w tym     
chłopców      i      dziewczynek.  Dzieci ochrzczone pochodzą z 18 
małżeństw sakramentalnych, z 5 małżeństw cywilnych  oraz z  2 
związków poza małżeńskich. 

Do I Komunii św. przystąpiło 56 uczniów klas III Szkoły 
Podstawowej.   

Do sakramentu bierzmowania przystapiło 29 uczniów 
Gimnazjum.  

Sakrament małżeństwa zawarło 10 par narzeczonych.   
Do wieczności odeszło 23 parafian, w tym 16 mężczyzn i 7 kobiet.  

W I piątki miesiąca,  z posługi sakramentalnej skorzystało  
ok. 26 chorych. Od mieiąca września, chorych odwiedzamy w  
I soboty miesiąca. Z sakramentu namaszczenia chorych w całym 
roku 2018 skorzystało 36 chorych. 

W naszej Parafii są następujace wspólnoty, grupy  
i stowarzyszenia: Apostolat Maryjny, Apostolat Margaretka, Oaza 
Rodzin, Rada Parafialna, Róże Mężów, Róże Kobiet, Róże 
Rodziców modlących się za Dzieci, Świecki Zakon Karmelitów 
Bosych, Wspólnota św. Ojca Pio, Wspólnota Najdroższej Krwi 
Pana Jezusa Chrystusa, Scholka Dzieci Bożych i Służba 
Liturgiczna Ołtarza ( czyli Ministranci i Lektorzy) 

W niedzielę, 21 października 2018 r. odbyło się liczenie 
parafian uczęszczających na Msze św. Dane zostały umieszczone  
w tabeli. 
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Oto tabela prezentująca liczby wiernych: 

Godzina 
Mszy św. 

Liczba wiernych 
Liczba rozdanych 

komunii 
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

7.00 46 102 21 58 
9.00 104 163 31 72 

11.00 135 167 42 78 
17.00 83 108 26 46 

RAZEM 
368 540 120 254 

908 374 
 

II Sprawozdanie ekonomiczne: 
Kaplica przedpogrzebowa.  

W październiku ubiegłego roku zakończyły się prace związane  
z remontem kaplicy przedpogrzebowej, a które rozpoczęły się 
w połowie czerwca 2017 roku.    
Prace wykonane wewnątrz kaplicy dotyczyły hydrauliki, elektryki  
i montażu płytek. Cały koszt tych inwestycji to 3 500 zł. 
Koszt zakupu blachy na dach to 12 200 zł.  
Śniegołapy - 5950 zł, deski i łaty - 2 000 zł. 
Impregnowanie poddasza - 500 zł. 
Koszt pokrycia dachu wraz z robocizną 
wyniósł 12 500 zł. 
Koszt materiału i robocizny zewnętrznej 
elewacji to 16 900 zł. 
Koszt wieżyczki kaplicy, która została 
pokryta tytanową blachą – materiał  
i robocizna to 3 600 zł. 
Pozostałe drobne wydatki - 500 zł, 
Cały koszt remontu kaplicy 
                          wyniósł 57 650 zł. 
Pozostał jeszcze do zrobienia strych 
kaplicy – koszt tej inwestycji wyniesie ok. 
2 000 zł. 
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Widok kaplicy po remoncie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogrodzenie wokół kościoła. 
W lipcu rozpoczęły się prace z nowym ogrodzeniem wokół kościoła.  
Stare drewniane ogrodzenie było nietrwałe i  po kilku latach 
rozsypywało się, dlatego została podjęta decyzja o wykonaniu 
ogrodzenia z granitu i nierdzewnych kształtowników. Tak  
wykonane ogrodzenie ma przetrwać wieki. Prace zostały rozpoczęte 
od strony parku. Kamieniarz wykonał 5 pól i 1 bramę.  
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Koszt wykonania ogrodzenia od lipca do października przedstawia 
się następująco: 

Robocizna 8 900 zł 
Brama 4 700 zł 
Pozostałe elementy nierdzewne  4 250 zł 

Cały koszt to 17 850 zł 
Pozostało jeszcze 6 840 zł ale w grudniu wpłaciliśmy zaliczkę na 
produkcje dalszej części materiału w kwocie 4 000 zł.  

Piec gazowy w kościele.  
We wrześniu firma „Miller” z Czechowic Dziedzic dokonała 
przeglądu pieca gazowego, który ogrzewa nasz kościół. Po 
dokładnych oględzinach okazało się, że piec ma dwa uszkodzone 
urządzenia, które uległy awarii. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy 
nowy  wentylator. Przy okazji naprawy zostały wymienione łożyska 
w silniku elektrycznym. Sprowadziliśmy ze Stanów Zjednoczonych 
(termoparę ze świeczką) czyli urządzenie odpowiadające za 
uruchamianie i zapalanie pieca.  Koszt naprawy wyniósł 3 000 zł. 

Stacje Drogi Krzyżowej. 
Od miesiąca czerwca 2018 r. są umieszczane nowe Stacje Drogi 
Krzyżowej w naszym kościele. Wykonawcą tych płaskorzeźb jest 
pan Grzegorz Kuśnierz z Ciśca koło Żywca.  Do tej pory kilka rodzin 
oraz „Dziadki Leśne”  ufundowały poszczególne stacje. Ostatnią, 14 
stację planujemy zawiesić  w naszym kościele w miesiącu czerwcu, 
tak aby podczas Odpustu parafialnego ku Czci Najdroższej Krwi 
Pana Jezusa Chrystusa J. E. ks. biskup Roman Pindel mógł erygować  
i poświęcić nowe Stacje Drogi Krzyżowej. 

Renowacja ławek przy Piecie Matki Bożej. 
Cztery ławki przed kościołem przy Piecie Matki Bożej uległy 
zniszczeniu przez warunki atmosferyczne. Pięciu panów podjęło się 
renowacji ławek. Deski zostały wymontowane, wyczyszczone, 
ponownie wymalowane i zamontowane.  

W nowym roku planujemy dalszą inwestycję związaną  
z ogrodzeniem wokół kościoła. Chcemy dokończyć ogrodzenie 
od strony parku. 
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Kilka słów  

wdzięczności… 

Pragnę   serdecznie podziękować 
tym Parafianom, którzy angażują 
się w życie naszej Parafii. Dziękuję 
serdecznie „Leśnym Dziadkom” 

na których zawsze można polegać. 
Dziękuję Im za wszystkie wykonane prace w kościele i wokół 
niego. Za każdą pomoc a szczególnie za przygotowanie 
konstrukcji szopki.  
Dziękuję serdecznie paniom, które chętnie podejmują trud 
sprzatania naszej świątyni. Za pielęgnację kwiatów oraz 
wykonywanie dekoracji w kościele dziękuję pani Anecie, 
Lektorom i Ministrantom oraz panu kościelnemu Mateuszowi. 
Pragnę również podziękować panu Piotrowi i panu Staszkowi 
za troskę o kwiaty do ołtarza. 
Dziękuję Radzie Parafialnej za wsparcie, troskę o dobro 
wspólne naszej Parafii, mądre rady i trafnie podejmowane 
decyzje. 
Dziękuję strażakom z naszej Ochotniczej Strazy Pożarnej za  
uczestnictwo w uroczystościach liturgicznych i odpustach 
parafialnych. Za przygotowanie ołtarza na Boże Ciało, 
niesienie baldachimu  oraz o zabezpieczanie drogi przejścia 
procesji. 
Dziękuję wspólnotom i grupom duszpasterkim za zaangażo - 
wanie w liturgię oraz za umacnianie wiary, nadzieji i miłości  
wsród naszych Parafian.   
Dziękuję dzieciom, młodzieży i starszym za czynny udział  
w nabożeństwach liturgicznych całego roku.  
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Dziękuję Ministrantom, Lektorom i Scholce Dzieci Bożych za 
upiększanie liturgii modlitwą i śpiewem.  
Dziękuję panu organiście, Michałowi, za posługę i opiekę wobec 
Scholi Dzieci Bożych, za dyspozycyjność oraz ubogacenie 
liturgii muzyką i śpiewem. 
Nie sposób tymi słowami wyrazić mojej wdzięczności  
wszystkim, za okazaną, dobroć, życzliwość, szacunek oraz 
poświęcony czas, dlatego będę pamiętał o Was drodzy 
parafianie w codziennej modliwie.  Bóg zapłać.         Ks. Wacław 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Człowiek bez wiary  

jest jak podróżny bez celu,  
jak ktoś, kto walczy bez nadziei 

na zwycięstwo (św. Augustyn) 
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Kulig dla  
Scholi Dzieci Bożych, 

Ministrantów,  
 Lektorów i ich 

Rodziców. 

W sobotę, 9 lutego 2019 r. 
nasza Parafia organizuje Kulig 
w Rycerce Górnej dla Scholii 

Dzieci Bożych, Ministrantów, lektorów oraz ich Rodziców. 
Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 9.00.   

Pozdrawiam ks. Wacław. 
 

Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe 
słowo. W grudniu zebraliśmy 325,20 zł dar finansowy za 

gazetki. Te pieniądze przeznaczam na wyjazd Dzieci Bożych,  

Ministrantów i lektorów na Kulig do Rycerki Górnej.  
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 

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie ;  

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

http://www.ketypodlesie.pl/

