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Najważniejsze dobre uczynki 

 W Środę Popielcową, usłyszymy słowa Jezusa 
odnoszące się do trzech dobrych uczynków: modlitwy, 
postu i jałmużny. Zbawiciel wzywa nas do postawy 
miłosierdzia i do czynu miłości wobec spragnionych 
dobra. Bądźmy otwarci na łaskę Boga i podejmijmy 
trud zmagania się ze swoimi słabościami i grzechami, 
by wzmacniać się w wierze i osobistej świętości. 
Modlitwa niech jednoczy nasze serca z Bogiem. Post 
niech utwierdza nas w podejmowanych wyrzeczeniach 
dla wzmocnienia ducha a jałmużna niech stanie się 
darem z samego siebie dla bliźniego. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wielkopostny rachunek sumienia. 
„Boże, Twoja dłoń mnie prowadzi” 

   Przygotowując się do spowiedzi wielkanocnej, możesz sporządzić 
listę grzechów, z których chciałbyś się uwolnić. Możesz też przejrzeć 
swojej notatki duchowe lub przebiec myślą ostatni czas, aby 
przypomnieć sobie, z czym najbardziej się zmagasz. Jednak nawet przy 
najlepszej znajomości samego siebie, musisz uznać, że to Bóg jest twoim 
ostatecznym Sędzią, a nie ty sam. Na szczęście jest On Sędzią, który zna 
cię dogłębnie i kocha najczulszą miłością. To Bóg ukształtował twoje 
wnętrze, zna wszystkie twoje dobre pragnienia,  a także pokusy,  
z którymi przychodzi ci się zmagać. A ponieważ zna wszystkie twoje 
drogi, jest dla ciebie doskonałym Przewodnikiem w rachunku sumienia. 
Potraktuj więc tym razem swój rachunek sumienia jako szczerą 
rozmowę z Panem. Bądź otwarty na Jego światło, gdy zechce pokazać ci 
dziedziny, które On pragnie przemienić i odnowić. Rozmawiaj  
z Panem swobodnie, a zarazem 
szczerze, jakbyś rozważał jakiś 
trudny problem z przyjacielem. 
Wraz z psalmistą proś Pana, by 
zbadał twoje serce i pozwolił ci 
je poznać: 
„Zbadaj mnie, Boże, i poznaj  
me serce; doświadcz i poznaj  
moje troski, i zobacz, czy 
jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!” (Ps 

139,23-24) Droga ku dobru zaczyna się od skruchy i nawrócenia. Jedynie 
ty i Bóg znacie te obszary twojego życia, które najbardziej potrzebują 
Jego uzdrawiającego dotyku. Lista nie musi być długa, nawrócenie  
w jednej dziedzinie zwykle pociąga za sobą reakcję łańcuchową  
w następnych. Na przykład uświadomienie sobie swojej pychy często 
pomaga uporać się z zazdrością. Cokolwiek wykaże twój rachunek 
sumienia, wiedz, że reakcją Boga jest miłosierdzie. Jesteś cenny w Jego 
oczach – On ukształtował cię w łonie twojej matki (Ps 139,13). Usiądź 



więc spokojnie i poproś Go, by był z tobą podczas rachunku sumienia. 
A kiedy przyjdzie ci na myśl określony grzech, uznaj, że pokazał ci go sam 
Bóg. Poniżej znajdziesz listę obszarów, 
które warto przemyśleć w dialogu  
z Panem. 

Kult Boga 

Święcenie niedzieli, szacunek dla 
imienia Bożego, regularna modlitwa: 
Panie, jak mogę głębiej Cię poznać? 
Czy kocham Cię z całego swego serca, 
całym swoim umysłem, całą duszą i ze 
wszystkich sił? Jakiej konkretnie modlitwy, 
jakiego nabożeństwa, sakramentu czy cnoty ode mnie pragniesz?  
Co mam w sobie zmienić względem Ciebie? 

Relacje z bliźnimi 

Rodzice, dzieci, współmałżonek, współpracownicy, znajomi, obcy, 
małżonkowie, osoby samotne, osoby zakonne: 
Duchu Święty, które z moich relacji wymagają ode mnie pojednania, 
uzdrowienia, cierpliwej miłości? Czy jest ktoś, kogo mogę wesprzeć radą 
lub pomocą w duchu braterskiej miłości? Jak mogę przybliżyć się do ludzi, 
z którymi żyję na dystans? 
Zakres mojej odpowiedzialności Finanse, własność, zobowiązania, 
środowisko naturalne, ludzie ode mnie zależni, dziesięcina: 
Ojcze, jakie są Twoje priorytety? Co najbardziej leży Ci na sercu? 
Jak mogę zarządzać swoimi sprawami w duchu miłosierdzia? 
Czy jest jakiś obszar mojej odpowiedzialności, który powinienem 
gruntownie przemyśleć? 

Czystość serca 

Kłamstwo, oszustwo, pożądliwość, rozwiązłość, cudzołóstwo:  Boże, jak 
mogę oczyścić swoje myśli i intencje? Jaką prawdę o mnie chcesz mi 
pokazać? Jak mogę być wierny Tobie w sprawach mego serca?  

Służba 

Rodzina, ludzie starsi, ubodzy, chorzy, sąsiedzi,  zaangażowanie, praca, 
Wypoczynek:   Jezu, czy dobrze wykorzystuję swój czas?  



Czy jakaś osoba lub działalność nie stała się dla mnie bożkiem? Czy jest 
jakieś dzieło, jakaś osoba lub grupa osób, do służenia którym chcesz   
                                                                                                 „Słowo w śród nas” 
   

Krótkie medytacje 

VIII Niedziela Zwykła – 3 marca 2019 r. 
Łk (6,39-45).  Jezus  opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy 

prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół 
obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, 

dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego 
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego 

brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak 
możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę 

drzazgę, która jest w twoim oku», podczas gdy sam 
belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń 

najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby 
usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa 

dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa 
złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde 
drzewo; nie zrywa się  fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry 

człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca 
wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”. 

      Czy jestem dobrym dla…. 
Zwykle cieszą nas spotkania z dobrymi ludźmi.  Właśnie za takich uważamy tych, 
którzy są pomocni, radośni, bezinteresowni, łagodni, uprzejmi, mądrzy i hojni. To 
ludzie znajdujący dla nas dobre słowo. Lista cech dobrego człowieka jest, 
oczywiście, o wiele dłuższa. Przy dobrym człowieku czujemy się bezpiecznie, do 
takiego człowieka lgniemy. Spotkanie z kimś takim nie obciąża, dodaje nam 
skrzydeł, nawet jeśli w trakcie rozmowy podejmowaliśmy trudne sprawy. Rodzi 
się w nas owoc takiego spotkania. Może to być chęć zmiany siebie, lepszego życia, 
energia do działania w tym, co dobre. Dobry człowiek staje się dla nas kimś, kto 
w sposób naturalny przypomina o obecności dobrego Boga. Dobrym powinien 
być każdy z nas, bo przecież jesteśmy dziełem samego Boga. Jezus zwraca uwagę, 
że są dobrzy i źli. Chodzi więc o wewnętrzną kondycję duchową, jaką ma każdy  
z nas – mogę się oddać dobru lub złu, wtedy wydaję dobre lub złe owoce. Po nich 
mogę poznać, jaki jestem. Mogę więc być także złym człowiekiem. Takim, kto 
obciąża innych winą, koncentruje na tym, co złe, staje się źródłem obmowy  
i kłótni. Łatwo reformuje, ale innych, zajmuje się głównie wyciąganiem drzazg  



z oczu brata lub siostry, ale belka we własnym oku w ogóle mu nie przeszkadza. 
Bywa, że bluźni przeciwko Duchowi Świętemu i w najpiękniejszych dziełach 
Bożych dostrzega głównie zło i to, co nieprawidłowe. Być może na różnych 
gałęziach naszego życia rosną zarówno dobre, jak i złe owoce. Pokuta  
i nawracanie się przyczyniają się do oczyszczania z tego, co złe. Eucharystia 
okazuje się przestrzenią rodzącą w nas dobrego człowieka. Tu koncentrujemy się 
na naprawie świata, a tym światem jesteśmy my sami.                                Oremus 

I Niedziela Wielkiego Postu – 10 marca 2019 r. 
„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na 

pustyni czterdzieści dni, i był 
kuszony przez diabła. Nic przez 

owe dni nie jadł, a po ich upływie 
poczuł głód. Rzekł Mu wtedy 

diabeł: „Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz temu 

kamieniowi, żeby stał się 
chlebem”. Odpowiedział mu 

Jezus: „Napisane jest: Nie samym 
chlebem żyje człowiek”. 

Wówczas powiódł Go diabeł  
w gorę, pokazał Mu w jednej 

chwili wszystkie królestwa 
świata i rzekł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są 
poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko 

będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił 
na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w 

dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na 
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu 

odparł: „Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł 
dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.” Łk 4,1-13 

       Tylko Bóg…. 
Na czym polega nawrócenie? Nie tylko na odwróceniu się od zła, ale także na 
wyborze, w jego miejsce, dobra. Inaczej, jeśli tylko porzucę zło, powstanie pustka, 
za nią pojawi się frustracja, a tę zagłuszę przez powrót do tego, co porzuciłem. 
Dlatego prawdziwe nawrócenie polega na przyjęciu zbawienia, a dokładnie osoby 
Zbawiciela. Naucza o Nim św. Paweł: „Jeżeli (...) ustami swoimi wyznasz, że Jezus 
jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – 
osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9). By nawrócenie było realne, należy zrobić dwie 
rzeczy. Po pierwsze, wyznać ustami, że Jezus jest Panem,  a więc najwyższym 
władcą mojego życia. Wyznanie oznacza nie tylko słowa, ale świadectwo 



wypowiedziane życiem. We wszelkich dziedzinach życia słowa „Jezus jest Panem” 
mają stać się prawdą. Po drugie, należy w sercu uwierzyć, że Bóg wskrzesił Go  
z martwych. Wiara to coś więcej niż posiadanie przekonania. Uwierzyć oznacza 
przylgnąć sercem do Tego, któremu wierzę. Wiarą jest okazanie Bogu 
posłuszeństwa w myśleniu, odczuwaniu i pragnieniach. Uwierzyć Bogu bardzo 
często oznacza zaufać w rzeczy nieprawdopodobne, takie, które nie mieszczą się 
w głowie. Jak tego dokonać? Pan sam pokazuje sposób. „Nie samym chlebem żyje 
człowiek.” Żyjesz tym, co otrzymujesz z ręki Boga. Jemu się oddasz we wszelkich 
sytuacjach życia. Nie sięgniesz po rzeczy, które sprzeciwiałyby się porządkowi 
Jego prawa, i nie wybierzesz tego, co nie jest ci należne. „Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.” Nie uznasz panowania 
swoich pragnień i żądz. Nie skłonisz się przed dyktaturą egoizmu. Nie będziesz 
służył narcyzowi, który mieszka w tobie, ale we wszelkich sytuacjach oddasz cześć 
Bogu, jako Jego sługa. „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.” 
Zaufasz i w zaufaniu poddasz się Jego władzy. Pozwolisz, by prowadził Cię po 
drogach, które sam ci wyznaczył.                                                                            Oremus 

II Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca 2019 r. 
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba  

i wyszedł na gorę, aby się modlić. Gdy się 
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, 

a Jego odzienie stało się lśniąco białe.  
A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. 

Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni  
w chwale i mówili o Jego odejściu, którego 

miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem 
Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy 

się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu 
mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się 
 z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: 

„Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, 

jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie 
wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to 

mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli 
się, gdy weszli w obłok.  

A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn 
mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”. W chwili 

gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie   
i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.   Łk 9,28b-36 

 



Oblicze Jezusa 
Zbyt często jesteśmy zmożeni snem przyzwyczajenia. Podobnie Apostołowie 
zdążyli się już przyzwyczaić do obecności Pana. Gdy zabrał ich na górę, nie 
spodziewali się niczego nadzwyczajnego. Niektórzy mówią, że bycie organistą lub 
zakrystianem zagraża wierze, bo świętość, w sferze której często przebywają, 
może im spowszednieć. Każdy z nas, oswojonych z wiarą, narażony jest na pokusę 
„oswojenia” Najwyższego. Z biegiem lat wydaje się nam, że Go znamy, że wiemy, 
kim i jaki jest. To tylko złudzenie, wynik opieszałości, która sprowadza Boga do 
wyobrażeń i kategorii, w których czujemy się swojsko. Przez przyzwyczajenie 
wyznawanie wiary staje się jedynie wyznawaniem słów, a nie przeżywaniem 
rzeczywistości naznaczonej działaniem Boga wiecznie żywego. Objawienie dane 
Abrahamowi jest przede wszystkim obietnicą. Dlatego jego spadkobiercy wciąż 
oczekują wybawienia od grzechu i śmierci. Ich wiara jest naznaczona 
wyczekiwaniem, bo opiera się na zaufaniu, że Bóg dotrzyma słowa. Według tego 
samego wzoru chrześcijanie spodziewają się powtórnego przyjścia Pana. Są 
niespokojni i z nadzieją wyglądają, czy już nadchodzi. Kiedy znika oczekiwanie, 
przepada gorliwość, a sprawy Boga są przeżywane na miarę wyrwanego ze snu 
Piotra: dobrze, że tu jesteśmy, zatrzymamy błogość tej chwili w naprędce 
zbudowanych szałasach i dzięki temu dalej będzie nam miło i przyjemnie. Nie 
sposób, by Wielki Post obudził nas do zaangażowania, jeśli nie wierzymy, że Pan 
jest żywy. Bóg żywy nie jest Bogiem oswojonym. Dziś chce wejść w moje życie  
i dziś chce mi się objawić. Perspektywa szybkiego przyjścia Pana nie dotyczy 
wyłącznie końca czasów, lecz każdej chwili dzisiejszego dnia.  
To może nastąpić dziś. Czy jestem gotów?                                                      Oremus 

III Niedziela Wielkiego Postu – 24 marca 2019 r. 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 

zmieszał z krwią ich ofiar. 
Jezus im odpowiedział: „Czyż 

myślicie, że ci Galilejczycy 
byli większymi grzesznikami 

niż inni mieszkańcy Galilei, iż 
to ucierpieli? Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy 

podobnie zginiecie. Albo 
myślicie, że owych 

osiemnastu, na których 
zwaliła się wieża  

w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. 



 I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał zasadzony w swojej 
winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do 

ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie 
znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?. Lecz on mu odpowiedział: Panie, 

jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc.  
A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”. Łk 13,1-9 

Wezwani do nawrócenia 
Pan wzywa do nawrócenia. Nie tyle „zaprasza” lub „zachęca” do niego, ale 

nawołuje, ponieważ nawrócenie jest absolutną koniecznością. Bez nawrócenia 
pomrzemy bezsensowną śmiercią (jak nieszczęśnicy pod zawaloną wieżą  
w Siloam), nasze życie będzie przelotnym epizodem, którego kres będzie 
podobny do kresu życia zwierząt (jak tych, których krew Piłat zmieszał z krwią 
ofiarowanych baranków). Dlaczego? Bóg objawił się ludziom i dał im poznać 
swoje święte imię. Dzięki temu pozwolił im zbliżyć się do siebie tak, że wzywają 
Go jako kogoś bliskiego, wręcz jako krewnego – Ojca, Brata. Grzech, a więc 
sprzeniewierzenie się Bogu, jest odrzuceniem niezmiernego przywileju, jakim Pan 
obdarzył ludzi. Wywyższył nas ponad miarę, my jednak uznaliśmy to za błahostkę, 
wzgardziliśmy wybraniem i okazaliśmy Bogu nieskończoną obrazę. Trwać  
w grzechu oznacza żyć odwróconym od Stworzyciela, nie zważać na Jego prawo  
i – zamiast posłuszeństwa miłości – bezczelnie Go ignorować. Bóg nie jest nieczuły 
na lekceważenie. Nie dlatego, jakoby zależało Mu na byciu adorowanym przez 
ludzi, ale dlatego, że jest źródłem i celem życia każdego człowieka. Bez Niego 
człowiek skazuje się na życie i śmierć na pustyni bezsensu i niespełnienia. Historia 
wędrówki Izraela, o której przypomina dziś Paweł Apostoł, jest obrazem takiej 
egzystencji. W Ewangelii natomiast Pan mówi o marnotrawstwie daru objawienia 
– wyjaławianiu ziemi przez drzewo, które nie przynosi owocu. Skoro żyjemy nie 
po to, by cieszyć właściciela ogrodu, jesteśmy podobni do figowca, który należy 
wyciąć, ponieważ nie przynosi owocu. Jeśli nie chcemy, by spotkał nas smutny los 
bezowocnego życia, pozwólmy, by Ogrodnik użyźnił ziemię naszego życia.                                                                                                    
Oremus 
 

 

 

 

 

 

 



I V Niedziela Wielkiego Postu – 31 marca 2019 r. 

„ Zabrał się więc i poszedł do swojego 
ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go 

jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję 

 i ucałował go. A syn rzekł do niego: 
«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu  

i wobec ciebie, już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem». Lecz ojciec 

powiedział do swoich sług: «Przynieście 
szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 
nanogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić 

się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się».  
 Łk 15, 11-32 

Czy przyjmę dar wolności? 
Po czterdziestu latach wędrówki na pustyni Izrael słyszy: „Dziś zrzuciłem 
z was hańbę egipską”. Czy podobna deklaracja nie powinna paść 
znacznie wcześniej? Chociaż módlmy się by wówczas, gdy zginęli 
Egipcjanie, a Izrael tańczył radośnie na drugim brzegu Morza 
Czerwonego? Nie, ponieważ hańba Izraela polegała nie na tym, że został 
zniewolony, ale na tym, że mentalnie stał się niewolnikiem. Można 
cierpieć niewolę, a mimo to pozostać wolnym w sercu, w sposobie 
myślenia i w dążeniach. Wydarzenia podczas wędrówki na pustyni 
wielokrotnie dowiodły, iż Izraelici wewnętrznie nie opuścili niewoli. Nie 
byli zdolni zaufać Bogu, chociaż wielokrotnie pomagał im troskliwie  
i z mocą. Woleli raczej marną egzystencję niewolników niż walkę  
o wolność i własny kraj. Lepsza zdawała się im koegzystencja z poganami 
niż budowanie kraju, w którym będzie czczony jedyny Pan. Syn 
marnotrawny doświadczył wolności danej od ojca – opuścił dom  
z połową należnej mu własności. Ojciec nie zrobił niczego, by go 
powstrzymać. Syn podjął decyzję o powrocie dopiero wtedy, gdy 
uzmysłowił sobie, że stał się niewolnikiem skazanym na łaskę i niełaskę 
właściciela świń. Pamięć o wolności, którą cieszył się jako syn, ochroniła 
go przed nędznym życiem niewolnika. Świadomość syna bądź 



niewolnika kształtuje nasze życie. Przez chrzest zostaliśmy pojednani z 
Bogiem i staliśmy się Jego dziećmi. Choć obiektywnie dano nam 
wolność, wcale nie musimy żyć jako wolni. Wciąż możemy nosić  
w sobie mentalność niewolnika. Przestraszeni, uwikłani w nieczyste gry, 
zatrwożeni wobec czyjejś opinii, poddani swoim pożądaniom  
i zachciankom, bez aspiracji i pragnień na miarę dzieci Króla. By 
skorzystać z łaski chrztu, trzeba najpierw dostrzec, co jest naszą „hańbą 
egipską”. Następnie wyznać: „Zgrzeszyłem przeciw Tobie, nie jestem 
godzien nazywać się Twoim synem”. Jest to pierwszy czyn syna – 
odważne oddanie się pod sąd Ojca.                                                     Oremus 

Intencje mszalne na miesiąc marzec 2019 

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) 

03.03.2019 

Niedziela 

VIII Niedziela Zwykła 

7.00 † Helena i Kazimierz Grabowscy z synem 

9.00 

1. † Kazimierz i Helena Baścik 
2. † Stanisław Handzlik w 26 r. śm. 
3. † Szymon Stanclik w 13 r. śm. z synem  
                                                      Tadeuszem  



11.00 
1. † Marian Fołta 
2. † Zyta Jarnot z ok. 8 r. śm. 
3. Za Parafian 

17.00 † Władysław Dziergas w 8 r. śm. 

04.03.2019 
Poniedziałek  

7.00 † Kazimierz Wanio 

18.00 † Kazimierz Byrski z żoną Danutą 

05.03.2019 
Wtorek  

7.00 † Franciszka Fabia 

18.00 † Kazimierz Bryzek 

06.03.2019 
Środa  

7.00 † Olaf Noszka (P) 

17.00 
† Józef Biłek  
† Józef Wrona (P) 

18.00 
† Zofia Pałosz (P) 
† Teresa Musiał (P) 

07.03.2019 
Czwartek  

7.00 † Maria Kiszczak (P) 

18.00 † Stefania Zając  (P) 

08.03.2019 
Piątek  

7.00 
W int. Józefa z okazji 80 ur. o Boże błog. 
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.  

18.00 
† Dominik Handzlik w 3 r. śm 
† O zdrowie i Boże błog. w int. pewnej osoby  

09.03.2019 
Sobota  

7.00 
† Franciszka Fabia  

† Kazimierz Domasik (P) 

18.00 † Marian Tatoń (P) 

10.03.2019 

Niedziela  

I Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 † Edward i Jolanta Kućka 

9.00 
1. † Anna Handzlik w 3 r. śm. 
2. † Władysław Bies z żoną Ludwiką  

11.00 
1. † Tomasz i Franciszka Przygoda z córkami 
     i zięciami.  
2. † Janina Ligęza (P) 

17.00 † Henryk Stachura (P) 

11.03.2019 
Poniedziałek  

7.00 † Emil Czyż z synem Adamem   

18.00 † Tomasz Wieczorek  

12.03.2019 
Wtorek  

7.00 † Aleksander Szuta (P) 

18.00 † Teresa Musiał (P) 

13.03.2019 
Środa 

7.00 † Tomasz Wieczorek  

18.00 
1. † Jerzy Szeremeta w 1r śm.  
2. † Agnieszka i Franciszek Foryś z synami 

14.03.2019 
Czwartek  

7.00 † Irena Kolasa  

18.00 † Zofia Pałosz (P) 

15.03.2019 
Piątek  

7.00 † Stefan Kierczak (P) 

18.00 
† Za cierpiących i konających 
† Anna Matejska z mężem i córką Krystyną  



16.03.2019 
Sobota 

7.00 
† Za Ojca Świętego i Ojczyznę od V Róży 
   Marii Dusik  

18.00 † Olaf Noszka (P) 

17.03.2019 

Niedziela 

II Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 
1. † Antoni i Józefa Kaim z synem Piotrem 
2. † Anna i Józef Kasperek 

9.00 
1. † Bronisław Plewniak 
2. † Józef Tekiela w 1 r. śm. 
3. Za Parafian  

11.00 

1. † Bronisława i Bronisław Jurzak z zięciem 
      Grzegorzem 

2. † Eryk Jędrzejko w 7 r. śm. 
3. † Teresa Musiał (P) 

17.00 † Tomasz Wieczorek  

18.03.2019 
Poniedziałek 

7.00 † Stefan Kierczak (P) 

18.00 † Marian Tatoń (P)  

19.03.2019 
Wtorek  

7.00 † Ks. Józef Wanatowicz od XII Róży Kobiet  

18.00 † Józef Ormianin (P) 

20.03.2019 
Środa 

7.00 † Wanda Góra (P) 

18.00 † Józef Byrski z rodzicami i rodzeństwem 

21.03.2019 
Czwartek  

7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 † Janina Ligenza (P) 

22.03.2019 
Piątek 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

18.00 
1. W 80 r. Urodzin z podzięk. za otrzymane łaski  
     z prośbą o Boże błog. w dalszym życiu. 
2. † Za zm. z II Róży Mężów Włodzimierza Drożdża   

23.03.2019 
Sobota 

7.00 
† Marian Tatoń (P) 
† Olaf Noszka (P)  

18.00 † Franciszka Fabia (P) 

24.03.2019 
Niedziela 

III Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 † Józef Jurzak z żoną Elżbietą  

9.00 
1. † Maria Piznal  
2. † Jerzy Ryszkiewicz 15 r. śm. 
3. † Adam Foks  

11.00 

1. W int. Maji z ok. 18.r. Ur. o zdrowie wszelkie  
    łaski i Boże błog.  
2. W int. Natalki Płonka z ok. Roczku o Boże  
    błog. i opiekę Anioła Stróża 
3. † Janina Ligęza (P) 

4. † Marek Koźbiał (P) 

17.00 
1. † Szczepan Baścik (P) 
2. † Aleksander Widomski (P) 



25.03.2019 

Poniedziałek  

7.30 
1. † Barbara Wanio (P) 
2. † Antoni Klima (P) 

18.00 
1. † Anna Handzlik (P) 
2. † Zofia Pałosz (P) 

26.03.2019 
Wtorek  

7.30 
1. † Bronisław Pudełko w 2 r. śm. 
2. † Stanisława Oczko (P) 

18.00 
1. † Anna i Jan Kasolik 
2. † Franciszka Fabia (P) 

27.03.2019 
Środa 

7.30 
1. † Genowefa Malarz (P) 
2. † Genowefa Machander (P) 

18.00 
1. † Władysław Stopczak w r. śm. 

2. † Teresa Musiał (P) od Leśnych Dziadków  

28.03.2019 
Czwartek  

7.00 † Irena Kolasa  

18.00 † Antoni Klima (P) 

 7.00 † Stefania Zając (P) 

29.03.2019 
Piątek 

18.00 
1. †Józef Grabski z synem i rodzicami 
2. † Za zmarłych z IV kobiet Marii Drożdż   

30.03.2019 
Sobota 

7.00 
1. † Marian Tatoń (P) 
2. † Aleksander Widomski (P) 

18.00 1. † Władysława Leśna (P) 

31.03.2019 

Niedziela 

IV Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 1. † Barbara Wanio (P) 

9.00 
1. † Zdzisław Kaleka z rodzicami. 
2. †Stanisława Oczko (P) 
3. † Józef i Anna Kacorzyk  

11.00 
1. † Genowefa i Eugeniusz Pindel w r. śm. 
2. † Henryk Stachura (P) 
3. † Teresa Musiał (P) 

17.00 † Grzegorz Dyczkowski w r. śm.  

 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Adam Lechman, 
salwatorianin, który obecnie przebywa na rehabilitacji  

w szpitalu:  
† Danuta Byrska – 10 int. 

† Jadwiga Wszołek – 10 int. 
† Leszek Nowy – 10 int. 

† Władysław Gibas – 10 int. 
 

 
 

 



Róże Różańcowe 

Naszej Parafii 
Niedziela: 

03.03.2019 r. – III Róża Kobiet Jadwigi  

                                                          Chowaniec 

10.03.2019 r. – IV Róża Marii Drożdż  

17.03.2019 r. –  V Róża Marii Dusik 

24.03.2019 r. – VI Róża Marii Baścik  

31.03.2019 r. – VII Róża Kazimiery  

                                                   Góralczyk 

07.04.2019 r. – VIII Róża Anny Wawak 

14.04.2019 r. –  IX Róża Heleny 

                                                             Handzlik 

21.04.2019 r. –   X Róża Anny Baran 

22.04.2019 r. –  XI Róża Marii Kozieł  

28.04.2019 r. – XII Róża Marii Dusik 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

                                          w piątki o godz. 17.30 
 
Nabożeństwo Gorzkich Żali  

                                              w niedzielę o 16.15 



 

  Mały  
      Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci ! 
Już w środę, 6 marca rozpoczynamy Wielki 
Post. To czas szczególny w Liturgii Kościoła. 
Dzięki postu możemy zatrzymać się nad swoim życiem i przypatrzeć się sobie. 
Wiem, że nikt z nas nie lubi  krytycznie siebie oceniać. Wolimy patrzeć na 
innych, ich oceniać i często krytykować. Nie lubimy dostrzegać w sobie wad  
i grzechów. Wielki Post ma nam pomóc spojrzeć w swoje serce szczerze  
i w prawdzie ocenić  słowa i czyny. Wielki Post pomaga nam stanąć w prawdzie, 
porzucić zło i nawrócić się do Boga. Każdy z Nas powinien obrać sobie za cel 
konkretne postanowienie lub wyrzeczenie i trzymać się go do końca Wielkiego 
Postu. 

W niedzielę, 24 marca rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne w naszej 
Parafii. Zachęcam wszystkie dzieci i młodzież do udziału w naukach 
rekolekcyjnych, aby w mocy Chrystusa utwierdzić się w Bożej miłości i stawać 
się na nowo Dzieckiem Bożym.                        Pozdrawiam ks. Wacław  
 

 
                                                                                   
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Plan rekolekcji dla uczniów 

Niedziela – 24 marca 2019 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

11.00 
Msza św. z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej  
Po Mszy świętej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 

16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

Poniedziałek – 25 marca 2019 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

09.40 – 10.20 Nauka dla Uczniów od klas 1 do 4 Szkoły Podstawowej 

10.40 – 11.20 
Nauka dla Uczniów od klas 5 do 8 Szkoły Podstawowej  
                                                                             oraz Gimnazjum  

Wtorek – 26 marca 2019 – Dzień spowiedzi 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

14.35 – 15.00   
Nabożeństwo pokutne z nauką dla uczniów Szkoły  
                                                            Podstawowej i Gimnazjum  

15.00 – 16.30   Spowiedź dla klas od 4 do 8 oraz dla Gimnazjum i dorosłych 

Środa – 27 marca 2019 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

09.40 – 10.20 
Przygotowanie do Liturgii i Msza św. dla Uczniów klas od 1 do 4 
Szkoły Podstawowej  

10.40 – 11.20 
Przygotowanie do Liturgii i Msza św. dla Uczniów klas od 5 do 8 
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum 

 

Krzyżówka dla Dzieci i młodzieży  03/2019 

Rozwiązaniem krzyżówki nr 01/2019 jest hasło: „Tam 
pomiędzy bydlętami urodził się Król Nad Królami ". 

Nagrodę wylosowała Natalia 
Przygoda. Rozwiązanie krzyżówki 

nr 3/2019 proszę nadsyłać do 

20 marca b.r. na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub 

proszę przynieść do zakrystii. Dla 
wytrwałych dzieci czekaj nagrody 

książkowa pt.: „Droga Krzyżowa”.   
           Pozdrawiam ks. Wacław 

 

mailto:ketypodlesie@gmail.com


Krzyżówka na wielki post dla dzieci i młodzieży 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czas na wspomnienia 

W sobotę, 9 lutego wyruszyliśmy do Rycerki Górnej na 
kulig. W wyprawie wzięli udział Ministranci, Lektorzy  
i Scholka Dzieci Bożych oraz rodzice. Oto kilka fotek: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Proboszcz Jan zaprosił nas na poczęstunek  
                                                               i gorącą herbatę 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Krzyżówka dla dorosłych  
03/2019 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 01/2019 "Miłosierdzie i Miłość 
Jezusa" jest hasło: „Jak mnie posłał Ojciec, 
tak i ja was posyłam”. 

Nagrodę wylosowały: Janina Zielińska   
i Joanna Grabowska.  
                       Gratulujemy! 

Hasło z krzyżówki  
nr 3 /2019 proszę nadsyłać  
do 20.03.2019, 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 
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Hasło: ………………………………………………………………………………………………. 
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Spotkania Kobiet 
 
Z okazji dnia kobiet wszystkiego 
najlepszego naszym parafiankom ! 

Kobietki się spotykają 
i ciasteczka zajadają. 
Lody i kaweczka, 

owoców miseczka. 
 

Pogawędka się ruszyła 
i choroby poruszyła. 
Każda rywalizuje, 
która więcej choruje. 
 
Tu mnie boli, tu mnie piecze, 
ale się sukcesywnie leczę. 
Ja krochmalę lekarza, 
wolę masarza i piekarza. 
 
Gawędka się rozkręciła, 
jedna jest chora, ale miła. 
Trzeba wytrwać nie narzekać 
i w kolejce też poczekać. 
 
Mój lekarz – Witamino: 
Pokaż bliżej się dziewczyno. 
Mnie tylko gardło bolało, 
a jemu to nie wystarczało. 
 
Tak mnie mężulek denerwuje, 
że już nic nie potrzebuje. 
Może dam mu czego chce, 
jestem zdrowa - zaczynamy od nowa!  
                                                       na 8 marca  A.G. 
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Plan rekolekcji wielkopostnych 

Niedziela – 24 marca 2019 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

07.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
09.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

11.00 
Msza św. z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej  
Po Mszy świętej spotkanie dla kandydatów do 
bierzmowania 

16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
17.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

18.00 Nauka stanowa dla mężczyzn 
18.45 Nauka dla młodzieży licealnej, studiującej i pracującej 

Poniedziałek – 25 marca 2019 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

07.30 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
08.15 Nauka stanowa dla kobiet 

09.40 – 10.20 Nauka dla Uczniów od klas I do IV Szkoły Podstawowej 

10.40 – 11.20 
Nauka dla Uczniów od klas V do VIII Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum  

18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

18.45 Nauka stanowa dla kobiet 

Wtorek – 26 marca 2019 – Dzień spowiedzi 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

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

08.15 – 10.00   Spowiedź dla wszystkich 

10.00 – 10.45 Przerwa w spowiedzi  

10.00 – 10.45 
Msza św. dla chorych i osób starszych  
                                           z sakramentem namaszczenia 

10.45 – 12.00   Spowiedź dla wszystkich 

12.15 – 15.00 Przerwa w spowiedzi 
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14.35 – 15.00   
Nabożeństwo pokutne z nauką dla uczniów  
                                    Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

15.00 – 16.30   
Spowiedź dla klas od 4 do 8 oraz dla Gimnazjum i 
dorosłych 

16.30 – 17.00 Przerwa w spowiedzi 

17.00 – 18.00   Spowiedź dla wszystkich 
18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  

Środa – 27 marca 2019 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

07.30 
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich na zakończenie 
rekolekcji 

09.40 – 10.20 
Przygotowanie do Liturgii i Msza św. dla Uczniów klas 
od 1 do 4 Szkoły Podstawowej  

10.40 – 11.20 
Przygotowanie do Liturgii i Msza św. dla Uczniów klas 
od 5 do 8 Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum 

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

 

Wielkopostna 

Pielgrzymka  

do Kalwarii 

W sobotę, 23 marca 2019 r., 

nasza Parafia organizuje 

pielgrzymkę do Kalwarii 

Zebrzydowskiej w ramach 

przygotowania duchowego do 

przeżycia rekolekcji wielkopostnych.  

W programie pielgrzymki:  

➢ Msza św. w intencji pielgrzymujących,  
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➢  zwiedzanie sanktuarium,  

klasztoru i prywatnego pokoju  

Jana Pawła II pod opieką  

przewodnika,  

➢ nabożeństwo Drogi  

Krzyżowej na Dróżkach.  
 

Planowany wyjazd 

z parkingu przy kościele   

o godz. 7.45., Msza św. o godz. 9.00, zwiedzanie  

o godz. 10.00. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi 

Krzyżowej (u Piłata) ok. 11.15. Powrót ok. 15.00 
 

Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe słowo.  
W lutym zebraliśmy 345,80 zł za gazetki. Te pieniądze przeznaczę na 

nagrody dla dzieci za udział w nabożeństwach wielkopostnych.  
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.: 7972797 

http://www.ketypodlesie.pl/

