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„Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony jest owoc Twojego łona.”
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Kościół, oprócz Jezusa, ma także innego niezwykłego Mistrza Osobę, która najpiękniej pokazała, co to znaczy budować życie rodzinne.
Jest to Maryja, którą Kościół stawia za ponadczasowy wzór dla wszystkich
rodzin i wychowawców. Maryja jako Matka i Wychowawczyni, jest
szczególnie obecna wśród pielgrzymującego Kościoła domowego pośród rodzin. Jej macierzyństwo jest związane z wychowaniem i w Niej
chrześcijańscy rodzice winni szukać
wzoru. Maryja, którą Bóg postawił nad
nami jako "wzór ducha pobożności", jest
nauczycielką dla wszystkich chrześcijan.
Misja Maryi jako Wychowawczyni nie
rozpoczęła się od chwili narodzin
Chrystusa. Miała ona swój początek już
w tajemnicy Zwiastowania. Maryja wie,
że Jej zgoda na narodzenie i wychowanie
Jezusa będzie związana z wieloma
trudami, ale staje się Dawczynią życia,
gdy mówi Bogu "tak" i od tej chwili jest
świadoma wielkiej odpowiedzialności za
przyjęte życie. Współczesnemu światu
potrzeba odważnych obrońców życia
nienarodzonych. Obraz Maryi brzemiennej winien być inspiracją tej
obrony. Wzór Maryi w przyjmowaniu życia staje się szczególnie aktualny
obecnie. Dla wielu rodziców, niestety, także chrześcijańskich, przyjęcie
nowego życia jest zbyt trudne, dlatego decydują się często na zabicie
dziecka poczętego. Spojrzenie na Maryję, tulącą do piersi Jezusa, może
być dla wielu rodziców uzdrawiające i może dać odpowiedź na pytanie:
"życie czy śmierć dla mojego dziecka?". Zgoda na przyjęcie życia, to
przyjęcie na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Troszcząc
się o pracę, mieszkanie, samochód, młodzi małżonkowie albo odkładają
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Znaczenie Maryi
w życiu Rodziny katolickiej
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decyzję o poczęciu dziecka, albo starają się za wszelką cenę zapomnieć,
że są rodzicami. Często dorastająca młodzież pozostawiona jest sama
sobie; sama zdobywa doświadczenie życiowe (nierzadko w sferze seksu,
alkoholizmu i narkomanii). Gdzie wtedy są rodzice? Maryja uczestniczy
w życiu człowieka. Ona jest ze swoimi dziećmi, ilekroć Jej potrzebują.
Maryja jest doskonałym wzorem dla rodziców - uczy ich żyć w chwilach
radosnych, ale także wtedy, gdy życie staje się ciężkie i naznaczone
cierpieniem. Każda rodzina pragnie być szczęśliwa i radosna. Źródłem
radości jest wiara w Boga, a najwspanialszym tego przykładem jest
Maryja, Matka Radosna, która uczy nas szczęścia i bezinteresownej
miłości przez modlitwę, przez
radosne "tak" dane Bogu.
Towarzyszyć osobie w radości,
to znaczy być z nią i wyrażać
uczucia
względem
niej.
Towarzyszyć - to być wspólnie
nie tylko w radości, bo to jest
łatwe. Ale też w cierpieniu i w
trudach - tak jak Maryja. Pod
krzyżem Maryja przeszła wielką
próbę, gdy cierpiał Ten, który
był Jej życiem - cierpiała i Ona.
Nie poddała się jednak temu cierpieniu. Jej wiara i zjednoczenie
z Bogiem, niczym balsam koiło Jej ból. W życiu zdarza się i tak, że
ogromne cierpienie dotyka rodziców. Jest ono spowodowane chorobą,
śmiercią i niepowodzeniami, bywa też przyczyną ogromnych dramatów
w rodzinie: odejścia od Boga, nawet samobójstwa. Jednak rodzice, którzy
są zanurzeni w wierze - jak Maryja - mogą powtórzyć za św. Pawłem:
"wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia". W czasie choroby człowiek
ma okazję pogłębić swoją wiarę, wzrastać w miłości do Boga. Przy nas
zawsze, w chorobie i cierpieniu, jest Maryja, która razem z nami dźwiga
cierpienie, towarzyszy nam i dodaje odwagi. Jej przykład powinien
uświadamiać nam sens cierpienia i niesienia pomocy osobie cierpiącej.

Maryja jest więc obecna w niezliczonych krzyżach każdego człowieka.
Możemy być pewni, że Matka Boża swym macierzyńskim spojrzeniem
dodaje nam zawsze odwagi i nadaje sens naszemu życiu.
Rosita Migdał

Krótkie medytacje
Uroczystość NMP Królowej Polski –
3 maja 2019 r.
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy
więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn
Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19,25-27
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W tę piękną majową uroczystość teksty
liturgiczne zapraszają nas do medytacji nad
trudami, jakich doświadcza Kościół i każdy
człowiek. Apokalipsa ukazuje niezwykłą
walkę, a właściwie atak zła skierowany
przeciwko
„Niewieście
obleczonej
w słońce” i jej Dziecku. List św. Pawła do
Kolosan mówi o ciemnościach, z których Jezus Chrystus zmartwychwstały
uwolnił całą ludzkość, prowadząc ją ku światłości, którą jest On sam.
Ewangelia natomiast wprowadza nas w misterium męki Jezusa
umierającego na krzyżu, Jego uczniów pogrążonych w bólu
i niewyobrażalnego wprost cierpienia Jego Matki. Maryja, Matka Jezusa,
którą czcimy dzisiaj ze względu na zasługi Jej Syna, Maryja, którą
kontemplujemy z taką czułością, oddaniem, jest przedstawiona u stóp
krzyża, na którym umiera Syn. Jej dramatu nawet nie potrafimy sobie
wyobrazić, Jej cierpienia nigdy nie zdołamy pojąć. Dzisiejsza uroczystość
jest dobrą okazją, aby się zatrzymać, zostawić wszystko, odrzucić
wszelkie rozterki, rozproszenia i wejść w tajemnicę postawy Matki
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Nasza królowa….

Chrystusa. Skąd Maryja czerpie siły, by trwać pod krzyżem? Ewangelie
ukazują Ją jako posłuszną służebnicę Pana, jako Tę, która rozważa słowo
otrzymane od Boga, przechowuje czyny Jezusa w sercu i podążała Nim.
Tak doszła, z duszą przeszytą mieczem, aż pod krzyż, gdzie Jezus
powiedział Jej, że od tej chwili jest Matką wszystkich wierzących. Matką
nas, ochrzczonych, wszczepionych w Chrystusa, Matką, która nas
wychowuje, własnym przykładem ucząc, jak służyć i jak słuchać.
Oremus

III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
5 maja 2019 r.
A gdy spożyli śniadanie, rzekł
Jezus do Szymona Piotra:
„Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie więcej aniżeli
ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak,
Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham”. Rzekł do niego: „Paś
baranki moje”. I znowu, po raz
drugi, powiedział do niego:
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz
Mnie?”. Odparł Mu: „Tak, Panie,
Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci:
„Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci
powiedział: „Czy kochasz Mnie?”. I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że
Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci:
Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz,
wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.
A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”. J 21,1-19
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Dzisiejsza Ewangelia podpowiada jedno z najważniejszych imion
miłości: ofiarne związanie z kochaną osobą na zawsze. Taka więź została
zadzierzgnięta między Szymonem (Piotrem) a Jezusem, przy czym słowo
Boże zwraca uwagę na wyznanie miłości ucznia. Łatwo złożyć deklarację
miłości. Przypuszczalnie zbyt łatwo. Dziś jesteśmy świadkami, jak do jej
wyznania wzywa sam Jezus. Komuś zranionemu własną słabością może
być nieraz trudno wypowiedzieć: „Ty wiesz, że Cię kocham, Jezu”. Pan,
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Czy miłujesz mnie???

widząc, że człowiekowi szczerze zależy na Nim, sam dodaje odwagi.
Prowokująco oczekuje na wyznanie, które okaże się umocnieniem
słabego serca, zaś świadomość, że Zbawiciel wierzy przyjacielowi, staje
się narzędziem uzdrowienia poranionego grzechem wnętrza. Wsłuchując
się w tekst Ewangelii, nie można nie zatrzymać się nad zapytaniem
Jezusa: „Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Więcej niż kto? Obok
siedziało siedmiu innych uczniów; wśród nich Jan, który kilkanaście dni
wcześniej doszedł pod krzyż, towarzysząc Jezusowi do końca. Czy Szymon
Piotr mógł teraz wyznać gorętszą miłość? Być może w nadbrzeżnej ciszy
Jeziora Galilejskiego wszystkim stanęła przed oczami sytuacja sprzed
miesięcy, gdy w czasie uczty u faryzeusza do nóg Jezusa przypadła
kobieta o zepsutej reputacji. Łzami obmyła Mu stopy i wytarła własnymi
włosami, a Nauczyciel uroczyście ogłosił wielkość jej serca, wyjaśniając,
że bardziej miłuje ten, komu więcej jest odpuszczone. Jezus czeka na
nasze wyznanie miłości. Będzie ono tym bardziej prawdziwe i gorące, im
głębiej pojmiemy, jak wiele nam zostało darowane. Jego potwierdzeniem
będzie to, że pozwolimy Panu, aby nas przepasał i poprowadził, dokąd
dotychczas nie chcieliśmy...
Oremus

IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
12 maja 2019 r.
„Moje owce słuchają mego głosu,
a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję
im życie wieczne. Nie zginą na wieki
i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec
mój, który Mi je dał, jest większy od
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteśmy”. J 10, 27-30
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Czasem w naszej wyobraźni powstaje obraz Dobrego Pasterza
i Jego owczarni na miarę idyllicznego oleodruku: postać Jezusa
w świetle południowego słońca, przy Nim uporządkowane, grzecznie
pasące się stadko owiec, nawet jednej czarnej wśród nich nie widać. Taka
wizja zdaje się trafnie odzwierciedlać słowo Ewangelii: „Moje owce
słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną...”. Ten niedoskonały,
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Dobry Pasterz….

a przez to zafałszowany obraz naszej relacji ze Zbawicielem dopełnia
starochrześcijańska rzeźba Dobrego Pasterza. Tu już nie owca posłuszna,
ale bardzo osłabiona lub poraniona – może i z powodu osobistego
zagubienia – tak, że musi być niesiona na ramionach troskliwego
opiekuna, określa naszą sytuację. Jeszcze mocniej przemawia słowo
dzisiejszego czytania z Apokalipsy. Wydaje się, że dopiero, gdy je
weźmiemy pod uwagę, przyjmiemy prawdę o Chrystusowej owczarni.
Należą do niej ci, którzy „opłukali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili”,
ci, którzy przyjęli od Jezusa potrzebne im ocalenie. Pozwolili
Zbawicielowi, aby ich umiłował i dlatego sercem przylgnęli do Niego.
Początkiem prawdziwej przynależności do owczarni Dobrego Pasterza
jest pragnienie odkupienia i przyjęcie Jego Miłości: Jego oczyszczającej
Krwi i umacniającego Ciała. Dopóki tego nie przeżyliśmy, stoimy ciągle
przed progiem.
Oremus

V Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
19 maja 2019 r.
P o wyjściu Judasza z wieczernika Jezus
powiedział: „Syn Człowieczy został teraz
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został
chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy
chwałą w sobie samym, i to zaraz Go
chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko
jestem z wami. Przykazanie nowe daję
wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie
się wzajemnie miłowali”. J 13, 31-35
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Miłość wzajemna. Samo jądro Ewangelii. Znak rozpoznawczy uczniów
Jezusa Chrystusa. Najdojrzalszy owoc ewangelicznych wezwań. Wielu
pytanych o najtrudniejsze zadanie chrześcijanina odpowiada, że jest nim
miłość nieprzyjaciół. A jednak Jezus nie pomylił się, objawiając
przykazanie miłości wzajemnej w gronie najbliższych, w obliczu śmierci
powierzając im największe dary i najgłębsze tajemnice. Ci, którzy
dojrzewają w posłuszeństwie Ewangelii, doświadczają, że zbudowanie

7

Przykazanie nowe….

wspólnoty miłości jest zadaniem najtrudniejszym, niemożliwym bez
przyobleczenia „mocą z wysoka”. Domaga się bowiem walki duchowej i
ofiary serc wielu. To dużo więcej niż jedynie wyrwanie chwastu złości ze
swojego serca. Przykazanie to jest naszym zadaniem na krotką drogę
doczesności, ale gdy je słyszymy, nie możemy odwrócić oczu od
perspektywy wiecznej, kreślonej dziś słowami Apokalipsy: „I otrze z ich
oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już nie będzie”. Ogłaszana doskonała wolność od cierpienia jest
przygotowana za horyzontem tej ziemi, ale czeka ona na tych, którzy już
tutaj budują wspólnotę wzajemnej miłości. Otarcie łez i oddalenie
śmierci, i żałoby, i krzyku – jest przygotowane dla nich. Tajemnicą
przyjaciół Jezusa jest, że niebo będzie kiedyś, ale jego promienie już
dzisiaj rozjaśniają ich życie. Bo żyją w miłości.
Oremus

VI Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
26 maja 2019 r.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje,
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto
nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka,
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał,
Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was.
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam
daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę
znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście
uwierzyli, gdy się to stanie”. J 14,23-29
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W porównaniu do czytań z Dziejów Apostolskich i Ewangelii tekst
z Apokalipsy jawi się jako niesamowicie „solidny”, wewnętrznie zwarty,
wszystko konsolidujący. W Dziejach bowiem jest mowa o nieporozu mieniach między Apostołami, ewangelizatorami, nauczycielami, którzy
poróżnili się między sobą w sprawie zachowywania zwyczajów
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Pokój mój daję wam….
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Mojżeszowych w młodych wspólnotach chrześcijańskich. Ewangelia
według św. Jana natomiast zaprasza słowami Jezusa, aby nikt się nie
trwożył i nie lękał z powodu odejścia Mistrza do Ojca. Te dwa czytania
mówią o człowieku, który nawet w sprawach Bożych będzie błądził, ciągle
będzie wątpił, w swoich duchowych poszukiwaniach nieustannie będzie
narażony na trudne przejścia w postaci odrzucenia, niezrozumienia...
Będzie mu dotkliwie brakowało Bożego pokoju, tego pokoju, który może
dać tylko Jezus, którym tylko Duch Święty może obdarować. Wobec tych
ludzkich ciemności, wyeksponowanych w Dziejach Apostolskich
i zapowiedzianych przez Jezusa w Ewangelii, ciemności przeżywanych
z powodu odejścia Jezusa, Apokalipsa proponuje nam niecodzienną wizję
Miasta Świętego – Jeruzalem. Jest to wizja niezwykłej pełni, pełni
wszystkiego! Jest to pełnia światła, szczęścia, pokoju, harmonii...
Wszystko jest jasne, klarowne, przejrzyste, solidne, uporządkowane. Jest
to wizja przyszłości, wizja tej pełni, w jaką chce nas wprowadzić Jezus.
Z tej wizji szczęścia, jedności i pokoju możemy czerpać siłę dla naszego
życia „tu i teraz”, świadomi, że należymy do wspólnoty Chrystusowego
Kościoła, wspólnoty mocnej Bogiem, Nim samym, zbudowanej na
dwunastu warstwach fundamentu, którym są Apostołowie. Nie lękajmy
się więc i nie trwóżmy, ale także z pokorą przyjmijmy naukę Jezusa
Chrystusa w jej integralności, aby nie światło naszego rozumu nas
oślepiało, ale chwała Boga nas oświetlała, lampa Baranka nam
przewodziła w głoszeniu Jego nauki.
Oremus
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† Kazimierz Musiał (P)
† Józef Wrona (P)
† Genowefa Machander (P)
† Zofia Pałosz (P)
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
† Helena i Edward Nycz
1. W int. Strażaków i ich rodzin o wszelkie łaski,
Boże błog. i opiekę św. Floriana
2. Za Parafian
1. † Józef Handzlik w 1 r. śm.
2. † Franciszka Fabia (P)
3. W pewnej intencji
† Aleksander Widomski (P)
1. W int. III Róży Kobiet Jadwigi Chowaniec
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
2. † Jan Grabowski (P)
† Wiesława Jędrzejko (P)
III Niedziela Zmartwychwstania
† Michalina i Stefan Bogacz
1. Za zmarłych Strażaków z Kęt Podlesia
2. Za Parafian
3. W pewnej intencji
1. † Henryk Stachura (P)
2. † Wiesław Maruszczak w 25 r. śm.
3. † Stanisław Baścik z synem
† Józef Wrona (P)
† Szymon Stanclik z synem Tadeuszem
† Kazimierz Musiał (P)
1. † Jan i Stanisława Łysoń
2. † Władysława Leśna (P)
W int. II Róży Kobiet Marii Kaleka i ich rodzin
o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej
† Stanisław Mika (P)
1. † Stanisław Handzlik
2. W int. Stanisława o Boże błog. i opiekę Matki
Bożej oraz dla całej rodziny
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01.05.2019
Środa
02.05.2019
I Czwartek
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Intencje mszalne na miesiąc maj 2019 r.

7.00 † Jadwiga Wszołek (P)
18.00 † Rudolf i Stanisława Handzlik
7.00 † Stanisława Dudzik (P)
10.05.2019
1. † Helena i Franciszek z rodzicami
Piątek
18.00
2. † Stanisław Wrona z rodzicami i bratem
7.00 † Jan Grabowski (P)
11.05.2019
Sobota
18.00 † Jan i Brygida Wójcik
IV Niedziela Zmartwychwstania
7.00 † Piotr Frydrych z babcią Zofią
1. † Franciszka Fabia (P)
2. † Aleksander Widomski (P)
9.00 3. Dziękczynna za otrzymane łaski dla Zofii
Plewniak z ok. 89 r. Urodzin o Boże błog. na
12.05.2019
dalsze lata
II Niedziela
1. † Leon Lach
11.00 2. † Zofia Pałosz (P)
3. Za Parafian
Msza św. przy Kapliczce na Leśnej przy torach o
15.00
Boże błog. i opiekę matki Bożej dla mieszkańców
† Stanisław i Maria Majda z córkami i synem
17.00
Leszkiem
7.00 † Gertruda Gwóźdź z mężem
13.05.2019
1. † Stanisław Trzcionka z bratem i rodzicami
Poniedziałek 18.00
2. † Dominik Handzlik
1. † Władysława Leśna (P)
7.00
14.05.2019
2. † Józef Zeman (P)
Wtorek
18.00 † Józef Wrona (P)
7.00 † Zofia Pałosz (P)
15.05.2019
Środa
18.00 † Franciszka Fabia (P)
W int. Ojca świętego i Ojczyzny od VI Róży Kobiet
7.00
Marii Baścik
16.05.2019
Czwartek
† Józefa i Włodzimierz Drożdż z synem
18.00
Marianem
7.00 † Stanisława Dudzik (P)
17.05.2019
1. † Marek Koźbiał (P)
Piątek
18.00
2. † Zofia Pałosz (P)
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9.05.2019
Czwartek

7.00 † Jadwiga Wszołek (P)
18.00 † Wanda i Emil Góra
V Niedziela Zmartwychwstania
7.00 † ks. Gustaw Paranycz w 3 r. śm.
1. W int. Jubilatów Eweliny i Krzysztofa
w 2 r. Ślubu jako podziękowanie za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki
9.00
Bożej na dalsze lata
19.05.2019
2. O dar zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Janiny
III Niedziela
3. † Kazimierz Żaczek (P)
4. Za Parafian
1. † Franciszek Jędrzejko w 13 r. śm.
2. † Aleksander Widomski (P)
11.00
3. † Krystyna Gajdosz w 4. śm.
4. W pełnej intencji
17.00 † Jan Grabowski (P)
7.00 † Józef Zeman (P)
20.05.2019
Poniedziałek 18.00 † Zofia Pałosz (P)
7.00 † Jan Dyrduła (P)
21.05.2019
† Franciszka Fabia od Wspólnoty Świeckiego
Wtorek
18.00
Zakonu Franciszkańskiego w Kętach
7.00 † Maria Piznal (P)
22.05.2019
Środa
18.00 † Renata Stawowczyk
7.00 † Stanisław Mika (P)
23.05.2019
Czwartek
18.00 † Kazimierz Musiał (P)
W int. Joanny i syna Daniela o Boże błog.
7.00
i opiekę Matki Bożej
24.05.2019
Piątek
1. † Franciszka Fabia (P)
18.00
2. † Stefania i Stanisław z rodzicami
7.00 † Józef Wrona (P)
25.05.2019
W int. Róży Kobiet Anny Wawak i ich rodzin
Sobota
18.00
o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej
VI Niedziela Zmartwychwstania
26.05.2019 7.00 † ks. Wiktor Fabia z rodzicami i rodzeństwem
IV Niedziela
1. † Aniela i Stanisław Jarnot
9.00
2. † Zofia Pałosz (P)
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18.05.2019
Sobota

7.00
27.05.2019
Poniedziałek 18.00
28.05.2019
Wtorek
29.05.2019
Środa
30.05.2019
Czwartek
31.05.2019
Piątek

01.06.2019
I Sobota

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
8.00
18.00

13

17.00
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11.00

3. O łaskę wiary dla Adama
1. W int. Matek o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
2. W int. Józefa z ok. Roczku o Boże błog.
i opiekę Anioła Stróża
3. † Franciszek i Bronisława Żmuda
4. Za Parafian
† Maria Kusak z mężem Józefem i wnukiem
Błażejem
† Ludwik Kuczenski
† Stanisław i Emilia Jędrzejko
1. † Stanisława Dudzik (P)
2. † Jan Dyrduła (P)
† Aleksander Widomski (P)
† Józef Zeman (P)
1. † Franciszka Fabia (P)
2. W int. I Róży Kobiet Marii Łaciak i ich rodzin
o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej
† Kazimierz Żaczek (P)
W int. Lucyny z ok. 60 r. Urodzin o zdrowie, Boże
błog. oraz opiekę Matki Bożej
1. † Józef Zeman (P)
2. † Jan Dyrduła (P)
1. † Aniela Handzlik
2. † Jan Grabowski (P)
1. † Czesław Kubik z rodzicami
2. † Franciszka Fabia (P) od Przyjaciół
i sympatyków Koła Radio Maryja
† Henryk Stachura (P)

codziennie
o godz. 17.45,
a w niedziele
o godz. 16.30

Mały
Apostoł
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Rozpoczynamy
miesiąc
maj
poświęcony czci Najświętszej
Maryi Panny. Pragniemy szczególnie oddać Bogu chwałę przez
wierne uczestnictwo w nabożeństwach majowych. Będziemy
wzywali orędownictwa Matki Bożej, aby nieustannie otaczała
nas swoją opieką. Zapraszam wszystkie dzieci oraz młodzież
naszej Parafii na nabożeństwa majowe do naszej świątyni.
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Drogie Dzieci!
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Pamiętajmy szczególnie o Dniu Mamy, 26 maja. To jedyny taki
dzień, w którym nasze mamy przezywają swoje wyjątkowe
święto. Otoczmy nasze mamy modlitwą i miłością.
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Krzyżówka dla Dzieci i młodzieży 05/2019
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Rozwiązaniem krzyżówki nr 04/2019 jest hasło:
„Ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi"".
Nagrodę wylosował Jan Matulewski.
Rozwiązanie krzyżówki nr 5/2019
proszę nadsyłać do 20 maja b.r. na
adres mailowy:
ketypodlesie@gmail.com lub proszę
przynieść do zakrystii. Dla
wytrwałych dzieci czekaj nagrody
książkowa pt.:
„Św. Stanisław Kostka”.
Pozdrawiam ks. Wacław
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Krzyżówka dla dorosłych 05/2019 r.
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Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych
z gazetki nr 04/2019 "Miłosierdzie i Miłość
Jezusa" jest hasło: „Pan jest
łagodny i miłosierny, nieskory
do gniewu i bardzo łaskawy”.
Nagrodę wylosowały:
Bogumiła Bieda i Edyta
Przygoda. Gratulujemy!
Hasło z krzyżówki nr 5/2019
proszę nadsyłać do 20.05.2019, na adres
mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę
przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.:
„Podróże Pielgrzyma”. Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.
ks. Wacław
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Z życia naszej Parafii

Strona

22

Niedziela palmowa 14 kwietnia 2019 r.
Strażacy stawiają największą palmę przed kaplicą.
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W niedzielę 28 kwietnia nasza Parafia przeżywała
uroczystość odpustową Bożego Miłosierdzia.
Kazania wygłosił i sumę odpustową
odprawił ks. Szymon Tracz.
Dziękujemy Bogu za dary miłosierdzia,
którymi nas nieustannie obdarza.

Ks. Szymon głosi kazanie wykorzystując
szachy jako rekwizyt.
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Poczet Sztandarowy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej
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Dzień Matki
W niedzielę, 26 maja
wszystkie mamy
obchodzą swoje
święto. W naszej
Parafii będzie
uroczysta Masza
święta w int. matek
o godz. 11.00.
Będziemy prosili
o zdrowie, wiele łask Bożych i opiekę Matki Bożej
dla każdej mamy. Ks. Wacław
Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe
słowo. W kwietniu zebraliśmy 345,40 zł za gazetki.
Te pieniądze przeznaczyłem na nagrody dla dzieci
za udział w konkursie na najpiękniejszą palmę.
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
Poniedziałek – ks. Wacław
Wtorek – ks. Wacław
Środa – ks. Krzysztof
Czwartek – ks. Krzysztof
Piątek – ks. Wacław

Godzina urzędowania
od 19.00 do 19.30
od 7.45 do 8.30
od 19.00 do 19.30
od 7.45 do 8.30
od 19.00 do 19.30

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Naszego
Pana Jezusa Chrystusa,
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ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;
Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 7972797

