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   Miłosierdzie        
     i Miłość Jezusa        

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

 Kwiecień 2019    Jezus życiem i zmartwychwstaniem      Nr 4/2019 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 11,25  

„Ja jestem zmartwychwstaniem  

i życiem. Kto we Mnie wierzy, 

choćby i umarł, żyć będzie.” 
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                                             Drodzy Parafianie! 

W uroczystym dniu  

zwycięstwa Jezusa nad 

 śmiercią, życzę Wam 

radości, która dostrzega  

piękno małych rzeczy.  

Nadziei, która nie  

gaśnie, kiedy marzenia  

wydają się być dalekie.  

Pokoju, który koi, kiedy wszystko  

wyprowadza z równowagi, 

Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność  

przeraża oraz miłości, która zwycięża 

 podziały i jednoczy serca. 

Obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa 

Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju serca 

Świąt Wielkanocnych życzy ks. Wacław. 
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Triduum Paschalne  

w naszej Parafii 

Wielki Czwartek –18 kwietnia 2019 r. 

1800 – Msza święta 

Wieczerzy Pańskiej. 
Pamiątka ustanowienia 
Sakramentu Eucharystii  

i Kapłaństwa. 

Po uroczystej celebracji 
następuje przeniesienie 

Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.  

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: 

19.00 – Róże Różańcowe Kobiet i Mężów; 
20.00 – Apostolat Maryjny, Oaza Rodzin, 

          i Świecki Zakon Karmelitów Bosych; 

21.00 – Zakończenie Adoracji. 

Wielki Piątek –  19 kwietnia 2019 r. 

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: 

07.00 – Świecki Zakon Karmelitański, 

08.00 – I, II i III Róża Różańcowa, 

09.00 – IV, V i VI Róża Różańcowa, 
10.00 – Droga Krzyżowa dla Dzieci – ks. Wacław 

11.00 – Droga Krzyżowa dla uczniów klas VI, VII  

                       i VII Szkoły Podst. – ks. Krzysztof 

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

15.00 – Godz. Miłosierdzia i Pierwszy Dzień 

Nowenny do Bożego Miłosierdzia – ks. Wacław 

15.30 – Apostolat Maryjny i Oaza Rodzin, 

17.30 Droga Krzyżowa – ks. Krzysztof, 

18.00 – Liturgia Męki  
  i Śmierci Pana Jezusa: 

➢ Liturgia Słowa, 
➢ Adoracja Krzyża, 
➢ Komunia święta, 
➢ Przeniesienie Najświętszego  
                               Sakramentu do Grobu. 
20.00 Gorzkie Żale – trzy części; 

Adoracja Pana Jezusa w Grobie: 

21.00 – ul. Młynek, Kępa Prawa i Kępa Lewa, 

22.00 Droga Krzyżowa 
23.00 – os. Dębowe i Miodowe, 

Wielka Sobota – 20 kwietnia 2019 r. 
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Adoracja Pana Jezusa w Grobie: 

24.00 – ul. Szkolna i Partyzantów, 
01.00 – os. Wrzosowe, ul. Bukowa i Malinowa,  
02.00 – ul. Baściki i Smoliki, 
03.00 – ul. Ks. Popiełuszki i św. M. Kolbego, 
04.00 – ul. Szkotnia, 

05.00 – ul. Żeromskiego i Kasoliki, 
06.00 – os. Leśne Duże i Małe, 
07.00 – Świecki Zakon Karmelitański, 

08.00 – I, II i III Róża Różańcowa, 
09.00 – IV, V i VI, Róża Różańcowa, 

10.00 – Adoracja dla Dzieci – ks. Wacław 

11.00 – Adoracja dla uczniów klas VI, VII i VIII  

     Szkoły Podst. oraz Gimnazjum – ks. Krzysztof,  

12.00 – VII, VIII i IX Róża Różańcowa, 
13.00 – X, XI i XII Róża Różańcowa, 

14.00 – Róże Mężów i Róże Rodziców, 
15.00 – Godzina Miłosierdzia i Drugi Dzień 

Nowenny do Bożego Miłosierdzia – ks. Wacław 

15.30 – Apostolat Maryjny i Oaza Rodzin, 
16.00 – Zakończenie Adoracji. 

          Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: 

                                   10.00 
                                                   10.30 

                                                       11.30 
                                                       12.00 
                                                           12.30 

                                                   15.00            
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1800 Uroczysta Wigilia Paschy: 

1.Liturgia Światła,            

 

 

 

 
 

                                          2. Liturgia Słowa,   

          
       

 
3. Liturgia Odnowienia  

               Chrztu Świętego, 

                                           
 
 
 

    4. Liturgia   
                             Eucharystyczna 

                                      

                5. Procesja Rezurekcyjna  
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Krótkie medytacje 

V Niedziela Wielkiego Postu – 7 kwietnia 2019 r. 

Jezus udał się na Górę 
Oliwną, ale o brzasku 

zjawił się znów w świątyni. 
Cały lud schodził się do 
Niego,  a On, usiadłszy, 

nauczał ich. Wówczas 
uczeni w Piśmie  

 i faryzeusze 
przyprowadzili do Niego 

kobietę, którą dopiero co 
pochwycono na 

cudzołóstwie,  
a postawiwszy ją 

pośrodku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono 
na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co 

powiesz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz 
Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.  

A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”.  I powtórnie schyliwszy się, pisał 

na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od 
starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. 

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: „Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię 
nie potępił?”. A ona odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus:  

„I Ja ciebie nie potępiam.  Idź i odtąd już nie grzesz”. J 8,1-11 

Czy wiem, że istnieje przebaczenie? 
Wyznanie grzechów w spowiedzi lub w przyznaniu się do winy 

wobec kogoś, kogo skrzywdziliśmy, jest sprawą trudną. Niekiedy jednak 
o wiele trudniejsze jest realne przyjęcie przebaczenia. Czym ono jest? 
Ewangelia mówi o przebaczeniu jako o darowaniu długu. Dłużnik, 
któremu anulowano dług, wzbogacił się niesprawiedliwie i mimo to 
został zwolniony z odpowiedzialności. Ale przecież nie zmodyfikowano 
dzięki temu przeszłości, historia kredytowa niesie ślad jego 
niewypłacalności. Otrzymujący przebaczenie jest w podobnej sytuacji. 
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Nie obciąża go wina, ponieważ został usprawiedliwiony. Nie jest jednak 
kimś, kto nie dopuścił się zła. Nie jest „nowonarodzony”, ale, owszem, 
darowano mu życie. Mimo iż krzywda, której się dopuścił, trwa nadal. 
Kobieta przyprowadzona do Chrystusa spodziewa się tego, co jej się 
należy: wyroku śmierci. Nie ma żadnych powodów, dla których 
sprawiedliwy rabbi nie miałby potwierdzić słów Mojżesza. Zaraz 
zapadnie ostateczny wyrok. Tak się jednak nie dzieje. Rabbi z Nazaretu 
nie jest zainteresowany podaniem rozstrzygającego werdyktu. Nie broni 
kobiety, nie przeczy faktom, nie szuka przesłanek łagodzących. Na 
koniec – choć jest jedynym bez winy i mógłby ją potępić – mówi: Ja ciebie 
nie przekreślam, „idź i odtąd już nie grzesz”. Pełne realizmu zdanie. Kryją 
się w nim inne: „Wiemy, do czego jesteś zdolna. Tak było, taka jest 
prawda o tobie. Przeszłość jednak nie musi się powtórzyć, choć pewnie 
będzie ci ciążyć. Nie jesteś przekreślona, skazana na powtórkę 
dotychczasowej drogi. Przyjmij uniewinnienie, przyjmij siłę  
z odzyskanego życia. Wykorzystaj ją, by żyć inaczej”. Czy kobieta poczuła 
jedynie ulgę, bo uniknęła śmierci, czy też uwierzyła, że jest  
w niej siła do innego sposobu życia? Przyjęcie przebaczenia jest możliwe 
wtedy, gdy spojrzę na siebie oczami Tego, kto wybacza, i – jak On – 
uwierzę, że moje życie jest warte ocalenia.                                           Oremus 

Niedziela Palmowa – 14 kwietnia 2019 r. 

Gdy jechał, słali swe płaszcze na 
drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry 

Oliwnej, kiedy całe mnóstwo 
uczniów zaczęło wielbić radośnie 

Boga za wszystkie cuda, które 
widzieli. I mówili głosem donośnym: 

„Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pańskie. Pokój w 
niebie i chwała na wysokościach”. 
Lecz niektórzy faryzeusze spośród 

tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!”. Odrzekł: 
„Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. Łk 19,28-40 

Hosanna…. 
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Eucharystia jest sądem na wzór sądu, jaki dokonuje się podczas 
wspominanych dziś wydarzeń: wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i Jego 
męki. Liturgia uzmysławia nam to za każdym razem, gdy wraz z Aniołami 
wołamy: „Święty, Święty, Święty... Hosanna... Błogosławiony, który idzie 
w imię Pańskie”. Ci, którzy w Jerozolimie witali Chrystusa i chcieli, by ich 
wybawił, niespełna tydzień później domagali się Jego śmierci. Pan 
podczas swojej męki nie sądzi nikogo. Tłum stojący przed Piłatem sam 
wydaje na siebie wyrok. Wobec Chrystusa okazuje się, kim ci ludzie są 
naprawdę – żądnymi krwi barbarzyńcami. Odrzucili władzę Boga nad 
sobą, a wybrali króla według własnych upodobań – Barabasza. Świętemu 
nie okazują czci, ale wywyższają podobnego sobie buntownika. W liturgii 
eucharystycznej stajemy wobec najświętszego Boga, którego uwielbiają 
serafini. Zarazem bierzemy udział w pamiątce Jego ofiary na krzyżu. Do 
Niego kierujemy wołanie: „Wybaw nas”, tak bowiem możemy tłumaczyć 
aramejskie słowo „Hosanna”. Możemy być podobni do tłumów 
zebranych w Jerozolimie nawet wtedy, gdy prosimy o wybawienie, 
klękamy wobec hostii i kielicha lub gdy wyznajemy: „Panie, nie jestem 
godzien”. Obojętni na Jego mękę, nieczuli na gorszącą 
niesprawiedliwość, hołdujący swoim niskim instynktom. Możemy 
jednak uczyć się od ukrzyżowanego z Chrystusem złoczyńcy i się 
nawrócić. Wielki Tydzień to bardzo trudny czas. W kolejne dni możemy 
towarzyszyć Jezusowi Panu lub być tylko gapiami na dziedzińcu 
arcykapłana czy na placu przed pałacem Piłata. Możemy prosić jak łotr 
lub obojętnie potrząsać głowami, jak członkowie Sanhedrynu. Dokonuje 
się sąd nad światem. Od miejsca, jakie każdy zajmie, zależy, jaki wyrok 
wyda na siebie samego.                                                                        Oremus 
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Niedziela Zmartwychwstania – 21 kwietnia 2019 r. 

Chrystus powstawszy z martwych  
już więcej nie umiera, śmierć nad Nim  

nie ma już władzy. Rz 8,9 

Wszedł on do wnętrza grobu  
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była 
na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, 

ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 

uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 

rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On 
ma powstać z martwych. J 20, 1- 9 

Pusty Grób! 

Umiłowany uczeń wchodzi do 
grobu, widzi porzucone płótna, nie znajduje ciała. Zobaczył to wszystko 
i uwierzył słowom Pana, w których zapowiadał zmartwychwstanie. Na 
tej wierze Jan oparł wszystkie lata dalszego życia. Jako apostoł – 
wysłannik będzie wędrował do kolejnych miejsc, by powiedzieć 
napotkanym ludziom to, co zobaczył w grobie. Widok pustego grobu 
wywrócił świat Jana do góry nogami. Już nic nie będzie takie samo. Nie 
jest możliwe, by życie biegło utartymi ścieżkami, jeśli zdarzyło się coś tak 
nieprawdopodobnego jak zmartwychwstanie. Żadne odkrycie naukowe 
nie jest równie zaskakujące. Żadne dzieło sztuki nie napawa takim 
zachwytem. Żaden cud nie jest porównywalny z życiem, które 
ostatecznie zwyciężyło śmierć. Dlatego Jan, Piotr i pozostali 
apostołowie, jakby owładnięci nieprawdopodobieństwem 
zmartwychwstania, całe życie podporządkują głoszeniu tej jednej 
prawdy: Jezus zmartwychwstał. Stając wobec pustego grobu, można się 
w nim przejrzeć jak w lustrze. W odbiciu dostrzeżesz swoją wiarę. Ile  
w niej zdumienia? Ile energii do życia na miarę wyznawanych prawd? 
Czy rzeczywiście kształtuje je wiara w to, że Chrystus żyje? Jeśli wierzysz 
w zmartwychwstanie, wiesz, że nie ma możliwości, by o nim nie 
opowiadać, by nie szukać słuchaczy, którym módlmy się można 
przekazać ten zdumiewający fakt. Jeśli wierzysz, wiesz, że nic innego nie 
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liczy się tak bardzo, jak więź z Jezusem, który żyje i jest dostępny dla 
wszystkich, którzy Go wzywają. Jeśli wierzysz, wiesz, że okazanie Mu 
posłuszeństwa jest pierwszą i najważniejszą regułą życia, ponieważ 
wówczas i ty będziesz żył życiem bez końca.                                   Oremus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy – 

 22 kwietnia 2019 r. 

Gdy anioł przemówił do niewiast, one 
pośpiesznie oddaliły się od grobu,  

z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły 
oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus 

stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!”. 
One podeszły do Niego, objęły Go za 

nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł 
do nich: „Nie bójcie się! Idźcie  

i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei tam Mnie zobaczą”. Gdy 
one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili 

arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie 
dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie 

przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu  
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namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”. Ci więc wzięli 
pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między 

Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego. Mt 28,8-15 

Świadek zmartwychwstania! 

Dzień Zmartwychwstania to chwila, w której w świat ruszają dwie 
nowiny. Jedna – o zwycięstwie Dobra – budzi nadzieję i dodaje sił:  
w Jezusie Bóg zerwał więzy śmierci! Dla każdego z nas otwarta jest 
perspektywa życia! Druga – wieść zbudowana na fałszu – zaprzecza 
zwycięstwu nad szatanem. Ta pierwsza wypełnia serca entuzjazmem  
i uzdalnia do ofiarnego świadectwa. Druga, za pieniądze karmiona 
kłamstwem, wiąże jej propagatorów ciemnymi układami. Obie brzmią  

aż do dnia dzisiejszego. Obie będą głoszone aż do końca świata. Stając 
przy Jezusie zmartwychwstałym, otrzymujemy moc, aby z radością 

oznajmiać braciom radosną Prawdę.                                          Oremus 

Niedziela Miłosierdzia Bożego– 28 kwietnia 2019 r. 

 „ A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz  [domu] i Tomasz z nimi, Jezus 

przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął 
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do 
Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie 

bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!»  Tomasz 
Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, 
ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie 

widzieli, a uwierzyli».  J 20,26-29 

 Dotyk Miłosierdzia ….  
Jezus przychodzący do Wieczernika 

objawia tajemnicę Miłosierdzia. Jest nią 
niepojęta odpowiedzialność Boga za 
człowieka. Miłosierdzie to nade wszystko 

wzięcie przez Boga odpowiedzialności za ludzki grzech; za obdarowanie 
wolnością, której często nie potrafimy użyć we właściwy sposób. Syn 
Boży wziął winę na siebie. Dzisiaj ogłasza nam możliwość korzystania z 



 

St
ro

n
a1

3
 

wysłużonego ułaskawienia: „Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone...”. Potwierdzenie niezgłębionego Miłosierdzia w 
sakramencie pojednania kazał Pan Jezus zapisać św. Faustynie: „Powiedz 
duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam 
są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. (...) Wystarczy 
przystąpić do stop zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę 
swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni” („Dzienniczek”, 
1448). Miłosierdzie to również odpowiedzialność Boga za konsekwencje 
grzechu: za bezmiar ran, których doświadczamy we władzach duszy  
(w uczuciach, pamięci) i w naszej cielesności. Osłabienie, które sprawia, 
że nie jesteśmy w stanie wypełnić doskonale woli Ojca niebieskiego, 
znajduje swoją odpowiedź w Zbawicielu: „W Jego ranach jest nasze 
uzdrowienie” (por. Iz 53,5). Nie tylko Tomasz – uczeń, który pewnie sam 
do końca nie wiedział, jak bardzo potrzebuje uleczenia przez dotknięcie 
Jezusowych ran – ale każdy z nas został zaproszony do powierzenia 
swojego życia ranom Jego rąk, do złożenia wszelkiego bólu w ranie Jego 
Serca! Bóg bierze też odpowiedzialność za niepokój i zamęt w naszych 
sercach, za poczucie samotności, nieufności lęk, w które uwikłał nas 
grzech. Jezus przychodzący do Wieczernika przypomina, że w Nim Bóg 
jest z nami, i ogłasza: „Pokój wam!”. Uspokojenie rozdygotanego serca, 
które było pragnieniem Boga dla człowieka od początku i z którego nigdy 
nie zrezygnował, czeka na nas dzisiaj, bo jest czas łaski…             Oremus 

 
 

Z dzienniczka św. siostry Faustyny: 

„Niech się nie lęka zbliżyć do 

Mnie żadna dusza, chociażby 

grzechy jej były jako szkarłat. 

Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, 

że przez całą wieczność nie zgłębi 

go żaden umysł, ani ludzki, ani 

anielski (Dz. 699).”                 Jezus  
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Ks. Marian Mazurek, administrator parafii św. Jana Kantego w Malcu, 

otrzymał intencje: 

† Danuta Byrska – 10 int. 

† Zbigniew Bezwiński – 10 int. 

† Władysław Gibas – 10 int. 

† Józef Ormianin – 10 int. 

† Bronisława Żmuda – 10 int. 

† Czesław Kubik – 10 int. 

Zostaną odprawione w kwietniu i w maju. 

Ks. Edward Lasek, salwatorianin  

z Bielska – Białej otrzymał intencje: 

† Janina Ligęza – 10 int.  

† Antoni Handzlik – 10 int.  
† Maria Zmilczak – 20 int. 

† Józef Handzlik – 10 int. 

Zostaną odprawione w kwietniu i w maju.  

Intencje mszalne na miesiąc kwiecień 2019 

01.04.2019 

Poniedziałek 

7.00 
1. † Maria Kiszczak (P) 

2. † Józef Wrona (P) 

18.00 † Marek Koźbiał (P) 

02.04.2019 

Wtorek 

7.00 † Aleksander Szuta (P) 

18.00 † Józef Ormianin w 2 r. śm. 

03.04.2019 
Środa  

7.00 † Stefan Kierczak (P) 

18.00 
1. W int. Apostolatu Maryjnego i ich rodzin  
  o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej  

2.† Marek Koźbiał (P) 

05.04.2019 

I Czwartek  

7.00 † Wanda Góra (P)   

18.00 
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Marii 

z ok. 75 r. Urodzin 

06.04.2019 
I Piątek 

7.00 
1. † Anna Handzlik (P) 
2. o zdrowie dla Stanisławy 

18.00 1. † Marian Tatoń (P) 
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2. † Teresa Musiał (P) 

06.04.2019 
I Sobota 

8.00 
1. † Bronisława Żmuda (P) 

2. † Genowefa Malarz (P) 

18.00 † Feliks Foryś (P) 

07.04.2019 
Niedziela 

 

V Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 † Władysław Gawęda z żoną Karoliną  

9.00 

1. † Władysław Dobrowolski z żoną  

                                          i synem Józefem  

2. W int. Jubilatów Stanisławy i Mariana  

z ok. 45 r. Ślubu, o Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej 
3. † Józef Handzlik w 15 r. śm. 

11.00 

1. † Zofia Pałosz (P) 
2. † Aleksander Widomski (P) 

3. † Ryszard Rolak z synem Jackiem 
4. Za Parafian 

17.00 
† Teresa Musiał (od Dyrekcji i Grona Pedagogiczne- 

go ZSP nr 3 w Kętach Podlesiu) 

08.04.2019 
Poniedziałek 

7.00 † Konrad Pakuła (P) 

18.00 † Barbara Wanio (P) 

09.04.2019 

Wtorek 

7.00 
1. † Antoni Klima (P) 

2. † Julian Gibas (P) 

18.00 † Wiktoria Hałat (P) 

10.04.2019 
Środa 

7.00 † Feliks Foryś (P) 

18.00 
1.† Mieczysław Matejko z żoną i córką  
                                                      Krystyną 

2. † Anna Handzlik (P)  

11.04.2019 

Czwartek 

7.00 † Stanisława Oczko (P) 

18.00 † Marian Tatoń (P)  

12.04.2019 

Piątek 

7.00 
1. † Barbara Wanio (P) 
2. † Marek Adamaszek z rodzicami  

                                              i rodzeństwem 

18.00 

1.† Wiesław Ryłko w 1 r. śm. 

2. † Teresa Musiał (P) 
3. W int. Uczestników Ekstremalnej Drogi  

                                                      Krzyżowej 

13.04.2019 
Sobota 

7.00 
† Wiktoria Hałat (P) 
† Aleksander Widomski (P) 

18.00 † Józef Wrona (P)  
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14.04.2019 

Niedziela 

Uroczyste 
poświęcenie palm  

o godz. 10.45 przed 
kaplicą 

przedpogrzebową  
i uroczysta procesja  

do kościoła  
na pamiątkę wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy  

Niedziela Palmowa 

7.00 † Genowefa Trzcionka z mężem i synami 

9.00 

1.† Feliks Foryś w 3 r. śm. 
2.† Monika i Marian Mleczko z synem ks. 

                                                   Bolesławem 
3. † Kazimierz Komędera (P) 

4. Za Parafian 

11.00 

1. † Józef Nycz w 19 r. śm. 
2. † Marek Koźbiał (P) 

3. † Stanisław Ryłko (od OSP Kęty Podlesie) 
4. † Zofia Kliś (P) 

17.00 † Franciszka Fabia (P) 

15.04.2019 
Poniedziałek 

7.00 † Antoni Klima (P) 

18.00 
Dziękczynna o Boże błog. dla Anastazji  

w dniu imienin oraz Pawła w dniu urodzin 

16.04.2019 
Wtorek 

7.00 1. † Konrad Pakuła (P) 

2. † Franciszek Jurzak w 4 r. śm. 

18.00 † Anna Handzlik (P) 

17.04.2019 
Środa 

7.00 † Genowefa Machander (P) 

18.00 
1.† Aniela i Stanisław Handzlik 
2.† Rudolf i Stanisława Handzlik  

18.04.2019 

Wielki 
Czwartek 

Liturgia Ostatniej Wieczerzy 

18.00 
1. W int. Kapłanów o Boże błog. i dary Ducha 
        Świętego – od Parafian 

2. † Bronisława Krysta z mężem i rodzicami 

19.04.2019 
Wielki Piątek  

15.00 I Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia  

18.00 Liturgia Męki Pańskiej 

20.04.2019 

Wielka 
Sobota 

Liturgia Wigilii Paschalnej  

15.00  II Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia  

18.00 
1.† Zofia i Stanisław Sztafińscy 

2.† Jan Grabowski (P) 

21.04.2019 
Niedziela 

Wielkanocna  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

7.00 † Jarosław Honkisz z ojcem 

9.00 
1. † Franciszka Fabia (P) 
2. † Zofia Pałosz (P) 

3. Za Parafian 

11.00 1. † Zenon i Janina Pękala w r. śm. 

2. W int. Jubilatów z ok. 40 r. Ślubu o Boże 
    błog. i opiekę Matki Bożej 
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3. W int. Leny z ok. Roczku o Boże błog.  
    i opiekę Anioła Stróża  

15.00 III Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia  

17.00 † Władysław Żurek z żoną Rozalią 

 
22.04.2019 

Poniedziałek 

Wielkanocny  

7.00 † Genowefa i Jan Kasperek z synem  

                                                 Czesławem 

9.00 1. † Henryk Stachura (P) 

2. † Aleksander Widomski (P) 
3. † Eustachy i Władysława Baścik  

11.00 1. † Teresa Musiał (P) 

2. † Józef Wrona (P) 
3. † Genowefa Malarz (P) 

15.00 IV Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia  

15.30 † Franciszka Fabia (P) 

23.04.2019 

Wtorek 

7.00 † Marian Tatoń (P) 

18.00 † Jadwiga Przekop w 11 r. śm. 

24.04.2019 
Środa 

7.00 † Wiktoria Hałat (P) 

18.00 
1. † Franciszka Fabia (P) 

2. † Genowefa Machander (P) 

25.04.2019 

Czwartek 

7.00 † Feliks Foryś (P) 

18.00 † Zofia Pałosz (P) 

26.04.2019 

Piątek 

7.00 1. † Stanisława Oczko (P) 
2. † Helena Lachowska (P) 

18.00 1. † Aleksander Widomski (P) 
2. † Józef Wrona (P) 

27.04.2019 

Sobota 

7.00 1. † Konrad Pakuła (P) 

2. † Kazimierz Komędera (P) 

18.00 † Kazimierz Musiał (P) 

28.04.2018 

Niedziela 

Odpust 
Parafialny 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

7.00 † Marian Tatoń (P) 

9.00 

1. † Filomena i Julian Kózka w r. śm. 

2. † Genowefa, Maria, Józef Nikiel  
3. † Franciszka Fabia (P) 

11.00 

1. O zdrowie, Boże błog. dla Stanisławy  
    z ok. 75 r. Urodzin 

2. † Dominik Handzlik  
3. † Zbigniew Bezwiński (P) 

4. Za Parafian  

17.00 † Marian Zemanek  
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29.04.2019 
Poniedziałek 

7.00 † Józef Zeman (P)  

18.00 † Aleksander Widomski (P) 

30.04.2019 

Wtorek 

7.00 † Jan Dyrduła (P) 

18.00 † Edward Strządała w 24 r. śm. 

01.05.2019 

Środa 

7.00 † Kazimierz Musiał (P) 

18.00 † Józef Wrona (P) 

 

 

Kącik Poezji 

     „Pożegnanie śp. Czesława” 

Przeszedłeś Czesławie już na drugą 

stronę, 

Twoje ziemskie życie jest już zakończone. 

A to życie twoje Czesławie nam drogi 

Było długie, piękne, lecz miało też progi. 

Lecz wiara w tobie tak mocna była, 

Że wszystko przeżyć ci pozwoliła. 

Na kresach wschodnich wyście mieszkali 

Gdy Ruskie do drzwi zakołatali. 

W nich zacierało się człowieczeństwo, 

A panowało krzyk i szaleństwo. 

W piętnaście minut was zgromadzili 

Gdy z tym rozkazem w wioskę wkroczyli. 

I do wagonów załadowali 

I na Syberię pociąg wysłali. 

Wraz z rodzicami i swym rodzeństwem 

Musiałeś zmierzyć ssie z okrucieństwem. 

Ty lat trzynaście zaledwie miałeś 

Do lokomotyw drzewo rąbałeś, 

Siarczystym mrozie, nędzy i głodzie 

Traciłeś braci w tym wielkim chłodzie. 

Rodzice twoi też tam zostali 
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Gdzieś pośród lasów ich pochowali. 

Sześć lat minęło i dwa miesiące 

Byłeś w niewoli i na rozłące, 

I choć cię życie tak doświadczyło 

To po powrocie szczęście wróciło. 

W ludowym Wojsku Polskim służyłeś 

I chorążego funkcję pełniłeś. 

Twoje poglądy odmienne były 

I po namyśle z wojskiem skończyły. 

Potem związałeś się ZML-em,  

w szkole zawodów – nauczycielem. 

Poznałeś sobie piękną Anielę. 

Z którą spędziłeś lat szczęścia wiele. 

W kęckim kościele śluby spełniłeś, 

Sześćdziesiąt osiem lat z żoną byłeś. 

Na pewno patrzysz dziś na nas z góry  

I widzisz twoje kochane córy. 

Tam twoje miejsce pod chórem było  

Gdy zdrowie na to ci pozwoliło. 

Za twe zasługi dostałeś zadość. 

Ośmioro wnuków dało ci radość. 

Potem następny życia początek 

I miałeś dziewięć też prawnuczątek. 

A wszystkie ciebie tak pokochały 

Za autorytet dziadziusia miały. 

Wszystko jest jednak tak powiązane  

Że trzeba żegnać serce kochane. 

Dziś cię żegnamy w naszym kościele,  

W którym swych modlitw złożyłeś wiele. 

Niech dusza twoja z Bogiem złączona 

Wiecznego szczęścia w niebie dokona. Amen 
                            Kazimierz Żmuda, 11.03.2019 r. 
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„Apel do młodych - o wiarę!” 

Gdy Ojcowie nasi żyli 

To chór szczelnie wypełnili. 

Teraz widać ich synowie  

To mniej wiary mają w głowie. 

Nie kręćcie przecząco głową  

W piątek na drogę krzyżową. 

Jezus czeka tutaj stale, 

Przyjdźcie też na gorzkie żale. 

Na mszę świętą nie chodzicie 

I nie wiecie co tracicie. 

Jezus w Hostii jest nam dany  

Niech więc będzie uwielbiany.  

Przecież Jezus miłosierny  

Cały lud chce zbawić wierny. 

Gdyby potomkowie wstali 

Nad nami by zapłakali. 

Przecież nie tak nas uczyli,  

Byśmy słabej wiary byli.   
                                    Kazimierz Żmuda, 11.03.2019 r. 
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„W starym kościółku, zmarłych kaplicy.” 

Sześćdziesiąty lat temu  

Ja tutaj klęczałem. 

I jako ministrant  

Bogu cześć dawałem. 

Teraz otrzymałem  

Nowe powołanie 

Za co Ci dziękuję 

Miłosierny Panie, 

Że mogę za zmarłych 

Modlitwy zanosić 

I o ich zbawienie 

Miłosierdzie prosić. 

Wspólnie się modlimy,  

A to wiele daje. 

Bo gdzie dwóch lub   

                              więcej,  

To Pan z nami staje. 

Duchu Święty racz mnie 

w tej wierze zachować 

Bym swoje modlitwy 

nadal mógł rymować. 

Niech nasza modlitwa 

Twe serce wzruszy,                     Wnętrze kaplicy z roku 1956 

Daruj grzechy, winy  

każdej ludzkiej duszy. Amen 
                                            Kazimierz Żmuda, 11.03.2019 r. 
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Krzyżówka dla dorosłych 04/2019 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 03/2019 "Miłosierdzie i Miłość 
Jezusa" jest hasło: „Nawróćcie się do Mnie 
wszystkie krańce świata”. 
Nagrodę wylosowały:  
Małgorzata Kolber i Paulina 
Borutka.  Gratulujemy! 

Hasło z krzyżówki nr 4/2019 
proszę nadsyłać do 24.04.2019, 

na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść 
do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody 
pt.: „Wydarzyło się w Lourdes”.   
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych. ks. Wacław 
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Hasło: ……………………………………………………………………… 
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Krzyżówka dla Dzieci i młodzieży 04/2019 

Rozwiązaniem krzyżówki nr 03/2019 jest 

hasło: „Wyznania grzechów Bóg słucha, gdy 
szepczesz je Kapłanowi do ucha". 

Nagrodę wylosowała Emilia Sosna. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 4/2019 

proszę nadsyłać do 22 kwietnia b.r. 
na adres mailowy: 

ketypodlesie@gmail.com lub proszę 
przynieść do zakrystii. Dla 

wytrwałych dzieci czekaj nagrody 
książkowa pt.: „Polskie Chrześcijaństwo”.   

                                   Pozdrawiam ks. Wacław  
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Czas na wspomnienia 

W sobotę, 23 marca wyruszyliśmy do Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Mszy św. w bazy-
lice sanktuarium. Po uroczystej liturgii wyruszyliśmy na 
dróżki, aby rozpocząć pasyjną Drogę Krzyżową od pałacu 
Piłata. Po nabożeństwie wróciliśmy do sanktuarium, aby 
uczestniczyć w oprowadzaniu pod opieką brata zakonnego. 
Oto, kilka fotek: 
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Rekolekcje Parafialne dla uczniów naszej szkoły 
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Ekstremalna 

Droga Krzyżowa 

to wyzwanie – wędrówka  
w nocy, samotności i milczeniu. 
Człowiek zdany jest wyłącznie na 
siebie i własne siły. Dostaje do 
ręki mapę i rozważania - 14 stacji 
męki Jezusa. Doświadcza bólu, 

zmęczenia, ale dzięki temu sprawdza i przekracza siebie. To 
ćwiczenie fizyczne i duchowe, po którym każdy może zostać 
odmieniony. W tym roku w Kętach dostępne będą cztery trasy. 
Dwie pełne trasy EDK- św. Jana Kantego długości 36 km. i bł. Celiny 
Borzęckiej długości 38 km. i dwie skrócone trasy -Matki Marii 
Łempickiej, bł. Celiny Borzęckiej długości 24 km.  
Wystarczy wybrać jedną z tras na:  www.edk.org.pl . 

EDK rozpocznie się 12 kwietnia- Mszą Świętą o godz. 18.00  
w Kościele Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Kętach Podlesiu, a po 
Mszy każdy wyrusza w kierunku wybranej trasy.            
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Pielgrzymka  
do Pragi 

Termin 29.08.2019 r. – 31.08.2019 r. 
  Trzydniowa pielgrzymka do Pragi 
      1. Dzień pierwszy (29.08): 

-  Wyjazd w godzinach rannych, 

-  Wambierzyce, -  Kudowa Zdrój, 

-  Krzeszów – Msza św.; - Chelmsko 

                    Śląskie, obiadokolacja, nocleg. 

      2. Dzień drugi (30.08): 

- śniadanie,  - Msza św.,   

- Skalne Miasto (z przewodnikiem), 

- przejazd do Pragi, - rejs po Wełtawie, 

obiadokolacja na statku, - nocleg w Pradze, 

       3. Dzień trzeci (31.08): 

- śniadanie,  - Msza św.,  

- zwiedzanie Pragi z przewodnikiem, 

- powrót w godzinach wieczornych. 
Koszt pielgrzymki: 560 zł.  Cena zawiera: 

Przejazd klimatyzowanym autokarem, dwa noclegi  

w hotelach, dwie obiadokolacje, dwa śniadania, bilety 

wstępu, rejs, przewodników lokalnych, system 

słuchawkowy, opłaty parkingowe, opiekę pilota, 

ubezpieczenie NNW oraz KL. 

I spotkanie organizacyjne będzie, w środę 24 kwietnia br., 

po Mszy św. wieczornej. 
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Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe słowo.  
W marcu zebraliśmy 376,80 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/

