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Krótkie medytacje
VII Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
Wniebowstąpienie Jezusa – 2 czerwca 2019 r.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie; w imię Jego
głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jeruzalem.
Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w
mieście, aż będziecie przyobleczeni
w moc z wysoka”. Potem
wyprowadził ich ku Betanii i
podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali
Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Łk 24,46-53

Strona

Uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba. Uporczywie,
z zadziwieniem, niedowierzaniem zarazem i fascynacją... Byli świadkami wielu
„cudowności” dziejących się w związku z osobą Jezusa Chrystusa: uzdrowień,
wskrzeszeń, Jego własnego zmartwychwstania i teraz – wniebowstąpienia!
Teraz mają możność być naocznymi świadkami wydarzenia. Słowa Psalmisty tylko
w nieporadny sposób próbują opisać ogrom tej chwili, jej wyjątkowość
i jedyność. „Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie
Bogu, bo Pan Najwyższy i straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią. Bóg
wstępuje wśród radosnych okrzyków...” To tylko słowa. One nie oddają nic z tego,
co się wydarzyło. Widzieli Pana, Zmartwychwstałego, który wstępuje do nieba –
tak normalnie, zwyczajnie, unosi się... Nic nie jest w stanie Go powstrzymać –
żadne prawa fizyki. Pokonuje wszystko, również śmierć, gdyż żywy wstępuje do
nieba. Nie było dane uczniom Jezusa widzieć Go w momencie zmartwychwstania.
Teraz mogą wpatrywać się intensywnie w Jego wniebowstąpienie – widzą Go,
kontemplują i już tęsknią... On przyjdzie! Zmartwychwstały! Pan nasz i Bóg nasz!
Oremus
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Jezus wstępuje w niebiosa…

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego –
9 czerwca 2019 r.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca,
a innego Parakleta da wam, aby z wami był
na zawsze. 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”. J 14,15-16.23b-26
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Jesteśmy w połowie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Doświadczamy go jako
nieustannego objawienia. Tu nie można zatrzymać się ani na chwilę! Każda
bowiem niesie z sobą coraz to nowe obrazy Bożych zmiłowań... Miłosierdzie
jest niewyczerpane, nieogarnione, nieskończone. Przyglądamy się mu zadziwieni,
zaciekawieni, zbulwersowani, także zalęknieni, bo nie wiemy, dokąd to wszystko
nas zaprowadzi. Czasami mamy chęć ukryć się za zawartymi drzwiami jak
Apostołowie po zmartwychwstaniu umiłowanego Mistrza. Mamy pokusę
zamknięcia drzwi, skutecznie i nieodwołalnie, tak jak zamknięte były drzwi
Wieczernika. Drzwi miłosierdzia jednak nie po to
zostały otwarte, aby je teraz zamykać. Bardzo
potrzebujemy mocy Ducha Świętego, by nie zamknąć
nade wszystko drzwi naszych serc z lęku przed
głębinami oceanu Bożej miłości, która się daje i którą
się daje! Miłość Boża, Miłosierdzie, to nikt inny tylko
Ojciec i Syn przychodzący do nas i pragnący u nas, w
nas przebywać. To nikt inny tylko Duch Święty, który
uczy nas kochać. Duch Święty, Ojciec ubogich, mówił
w sposób bardzo konkretny do tych, którzy z takim
zadziwieniem słuchali i rozumieli Apostołów. Wtedy
byli to Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy
Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii,
Pamfilii, Egiptu, Libii, przybysze z Rzymu, Żydzi,

4

Potrzebujemy Ducha….

prozelici, Kreteńczycy, Arabowie... Cały świat! A dzisiaj? Dzisiaj także Bóg pragnie
udzielać się ludziom, wszystkim ludziom! Nie możemy więc w żaden sposób
zamknąć drzwi Miłosierdzia! Ktokolwiek by to był, skądkolwiek by przychodził,
godzien jest otrzymać od nas miłosierdzie. „Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco
łask drogich, przyjdź, Światłości sumień. O, najmilszy z gości...”
Oremus

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej –
16 czerwca 2019 r.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele
mam wam dopowiedzenia, ale teraz znieść nie
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił
od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy,
i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy
chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego
powiedziałem, że z mojego
weźmie i wam objawi”. J 16,12-15

Strona

Jakiekolwiek słowo próbujące wyrazić to, co
wypada dzisiaj powiedzieć o Bogu, jawi się jako
najzwyklejszy banał. A jednocześnie jest
w naszych sercach przekonanie pełne wiary, że to
wspaniale znać Boga jako Trójcę Przenajświętszą! Znać... To też chyba nadużycie?
Jak można „znać” Boga w Trójcy Jedynego? Nie można! A jednak Go kochamy,
właśnie takim – w tajemnicy Przenajświętszej Trójcy. A jeżeli Go kochamy, jeżeli
Go pokochaliśmy właśnie takiego, to skąd się to wzięło? Jeżeli miłość jest
poznaniem, a tak jest przede wszystkim w sensie biblijnym, to mamy odwagę
powiedzieć, że jednak Go znamy. Nie dlatego, że wykonaliśmy jakąś „nadludzką”
pracę intelektualną, ale dlatego, że to On pozwolił się poznać, właśnie tym
niezwykłym poznaniem, które jest Miłością. Słowo Boże, które dzisiaj słyszymy, tak
bardzo skromnie mówi o tej niezwykłej tajemnicy. Ojciec, Syn, Duch Święty... I czuć
w tym słowie Miłość! Miłość ta to Mądrość, to Poznanie, które „igra” przed Nim,
w Nim, emanuje z Niego i dalej „igra” – tym razem już przed ludzkim sercem,
wprowadzając je w tajemnicę Trójjedynego. To serce zdolne jest objąć Boga, jeśli
jest sercem skruszonym, w jakiś sposób „złamanym”, zakochanym, rozbitym.
Sercem, które przez ucisk, wytrwałość, cnotę, nadzieję otworzyło się na miłość.
A ta nie może istnieć inaczej, jak tylko w Bogu w Trójcy Przenajświętszej.
Oremus

5

Niezwykła tajemnica….

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku…

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa – 20 czerwca 2019 r.
Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy
leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku
wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc:
„Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie
mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu
na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść!”.
Oni zaś powiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie
ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich
tych ludzi”. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy.
Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąść
się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili
tak i porozsadzali wszystkich. A On wziął te pięć chlebów
i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi
błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali
tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego,
co im zostało, dwanaście koszów ułomków. Łk 9,11-17
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Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa jest dobrym momentem, by kolejny już
raz zamyślić się nad przejmującym ogromem Bożego Miłosierdzia. Ciało i Krew
Chrystusa to przede wszystkim objawienie Bożej Miłości. „Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Już sama
scena cudownego rozmnożenia pokarmu i nakarmienia nim kilku tysięcy ludzi jest
wyrazem miłosierdzia, które przepełnia serce Jezusa. Dwunastu, którzy chcieli
odprawić tłum, przypomina, że pierwszą rzeczą, jakiej Bóg pragnie udzielać
człowiekowi, ale też uczyć człowieka, aby ją praktykował w czynie
i prawdzie, jest właśnie miłosierdzie. Wyrazem czci dla Bożego Miłosierdzia, które
Kościół od wieków celebruje, jest tradycyjna już procesja Bożego Ciała. Oto żywy
Bóg obecny w Eucharystii wchodzi w nasze życie, manifestując w ten sposób swoją
bliskość, pragnienie przebywania z nami, wśród nas. On rzeczywiście przychodzi
do nas jako Bóg kochający na podobieństwo Oblubieńca z Pieśni nad pieśniami:
„Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach” (Pnp 2,8). Taka
wizja Boga doprawdy przyprawia o zawrót głowy. Oto Bóg, oto Oblubieniec, który
idzie naszymi ulicami, drogami i dróżkami, mija nasze domy, błogosławi i obejmuje
nas swoją miłością; Bóg, który tęskni, który kocha, który przychodzi... Miłosierny.
Oremus
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Jezus karmi nas ….

XII Niedziela Zwykła – 23 czerwca 2019 r.
Gdy Jezus modlił się na
osobności, a byli z Nim
uczniowie, zwrócił się do nich
z zapytaniem: „Za kogo
uważają Mnie tłumy?”.
Oni odpowiedzieli:
„Za Jana Chrzciciela; inni za
Eliasza; jeszcze inni mówią, że
któryś z dawnych proroków
zmartwychwstał”. Zapytał ich:
„A wy za kogo Mnie
uważacie?”. Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im
przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn
Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia
zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie
z mego powodu, ten je zachowa”. Łk 9,18-24

Strona

Wiele osób na kartach Ewangelii starało się zrozumieć, kim naprawdę
jest Jezus. To pytanie prześladowało od samego początku Heroda, faryzeuszy,
uczonych w Piśmie czy też kapłanów. Również tłumy zdumione Jego cudami
i nauką były gotowe okrzyknąć Go Mesjaszem lub królem Izraela. Zetknięcie
się z Jezusem musiało zatem wzbudzać wiele pytań dotyczących Jego
tożsamości, a nawet budzić swego rodzaju niepokój, gdyż Jego słowa i czyny
wymykały się religijnym kanonom myślenia. Nawet apostołowie nie byli w
stanie sami zrozumieć, kim jest ich Nauczyciel. Jedynie porywczy Piotr
odważył się określić misję Jezusa jako Mesjasza Bożego, który był
zapowiedziany przez proroków. Pan Jezus nie odrzuca tej odpowiedzi,
pokazuje natomiast sposób, w jaki ma ona być zrozumiana. Zaproszenie do
podjęcia własnego krzyża i naśladowania Mistrza ma wyzwolić ucznia
z wyobrażeń na temat tego, kim jest Mesjasz. Prawda dotycząca osoby Jezusa
objawia się jedynie tym, którzy nie trzymają się kurczowo swoich idei, ale są
gotowi na wewnętrzne ogołocenie, aby mogli zostać napełnieni wiedzą
krzyża. Sposób, w jaki podążamy za Jezusem, objawia Jego osobę. Herod,
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Kim jest Jezus?

kapłani, faryzeusze, starsi ludu, uczeni w Piśmie będą oceniali Jezusa zawsze
ze swoich dobrze ugruntowanych pozycji. Będzie dla nich możliwym
konkurentem o tron, bluźniercą, zagrożeniem dla ludu, liberałem niszczącym
tradycje. Wszystkie te osądy są jednak przejawem egoistycznego stylu życia,
który w nowym nauczaniu Jezusa widzi jedynie zagrożenie dla własnych
interesów i pozycji. Styl życia ucznia ma natomiast opierać się na logice
krzyża, będącej kwintesencją miłości. Jedynie kochające serce, gotowe na
cierpienie, może uchwycić prawdę o Jezusie. Wiedza krzyża jest
najdoskonalszą formą poznania Boga, ponieważ ukazuje nam mękę Syna
Bożego jako wyraz miłości samego Boga. „Syn Człowieczy musi wiele
wycierpieć.”
Oremus

XIII Niedziela Zwykła – 30 czerwca 2019 r.
Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa
z tego świata, postanowił udać się do
Jeruzalem i wysłał przed sobą
posłańców. Ci wybrali się w drogę
i weszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by przygotować
Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak,
ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan
rzekli: „Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba
i pochłonie ich?”. Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego
miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą,
dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki
podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by
głowę mógł położyć”. Łk 9,51-62
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Odmowa przejścia przez ziemie samarytańskie służy Jezusowi do tego,
aby pouczyć uczniów na temat swojej misji. Jakub i Jan, wzburzeni
niegościnnym zachowaniem Samarytan, zapragnęli zniszczyć ich miasto. Ich
oburzenie zapewne spotęgował fakt, że sama chęć zatrzymania się Jezusa
w mieście samarytańskim była czymś nadzwyczajnym. Zwykle Żydzi unikali
kontaktu z Samarytanami, dlatego idea pobytu w tym miasteczku musiała być
dla uczniów trudna do zaakceptowania. Wrogie nastawienie mieszkańców
zostało więc odebrane jako policzek dla Jezusa, który pragnął pokonać bariery
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Zły wybór….

uprzedzenia między dwoma ludami. Gwałtowna reakcja Apostołów
przypomina proroka Eliasza. Miał on władzę rażenia ogniem
z nieba (2 Krl 1,9-14), płonął bowiem gorliwością o czystość wiary Izraela
i dawał upust swojemu gniewowi względem tych, którzy dopuszczali się
odejścia od prawdziwej religijności. Jakub i Jan, nazwani także synami gromu
(Mk 3,17), byli zatem przeświadczeni, że religijna wrogość Samarytan
zasługuje na słuszną karę. Jezus sprzeciwia się jednak takiemu myśleniu.
Nawet jeśli człowiek odmawia gościny Bogu i stara się pokrzyżować Jego
drogi, nie oznacza to, że zasługuje na Jego zemstę. Paradoksalnie to dwaj
Apostołowie ściągają na siebie gniew Nauczyciela, który surowo ich upomina.
Jezusa wzburza niewłaściwe zrozumienie Jego misji przez najbliższych
uczniów. Nadejście królestwa Bożego jest czasem głoszenia Bożego
przebaczenia, a nie gniewu i kary. Sąd, który dokonuje się nad światem, nie
polega na wyniszczeniu grzeszników, ale na zniszczeniu zła poprzez ofiarę
miłości. Apostołowie pojmą tę lekcję dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa,
kiedy oświeceni Duchem Świętym ujrzą w krzyżu Chrystusa prawdziwe
zwycięstwo nad złem.
Oremus

"Pocieszycielem jesteś zwan ...".

Strona
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W dniu 18 maja br. minęła 33
rocznica od ogłoszenia przez Ojca
Świętego Jana Pawła II "Encykliki
«Dominum et vivificantem» o Duchu
Świętym w życiu Kościoła i świata".
Encyklika ta była trzecią z Jego
encyklik trynitarnych, po "Dives in
misericordia" odwołującej się przede
wszystkim do Boga Ojca oraz po
encyklice "Redemptor hominis"
poświęconej Chrystusowi. Jest to
bogaty wykład o Duchu Świętym,
tłumaczący
zawiłości
związane
z teologią Trzeciej Osoby Boskiej oraz
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o Jej oddziaływaniu na Kościół w świecie
współczesnym i na każdego z nas. Ojciec
Święty porusza wiele aspektów, bazując
na mowie pożegnalnej, którą Pan Jezus
wygłosił w Wieczerniku. Zacytuję
fragment, wprowadzający do Jego
bogatych rozważań: "Gdy czas odejścia
Jezusa Chrystusa z tego świata już się
przybliżył, zapowiedział On Apostołom
„innego Pocieszyciela” (J 14, 16). Jan
ewangelista, obecny tam, pisze, że
podczas wieczerzy paschalnej, która
poprzedziła dzień męki i śmierci, Jezus
przemówił do nich w takich słowach: „A o
cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to
uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w
Synu (...). Ja zaś będę prosił Ojca, a innego
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze — Ducha Prawdy” (J 14, 13. 16 n.)
Tego właśnie Ducha Prawdy nazywa
Chrystusa Parakletem. Parakletos zaś
znaczy „Pocieszyciel”, a znaczy również
„Orędownik” lub „Rzecznik”. Chrystus nazywa Ducha Prawdy „innym”
Pocieszycielem, drugim, gdyż On sam, Jezus Chrystus jest pierwszym
Pocieszycielem (por. 1 J 2, 1); pierwszym nosicielem i dawcą Dobrej Nowiny.
Duch Święty przychodzi po Nim i za Jego sprawą, ażeby dzieło Dobrej Nowiny
zbawienia kontynuować w świecie przez Kościół. O tej kontynuacji swego
dzieła przez Ducha Świętego mówi Chrystus kilkakrotnie w czasie tej samej
rozmowy pożegnalnej, przygotowując Apostołów, zgromadzonych
w Wieczerniku, do swego odejścia przez mękę i śmierć krzyżową." Pan Jezus
odszedł do Ojca w widocznej postaci. Pozostawił nam natomiast dwa wielkie
Skarby, Eucharystię i "innego" Pocieszyciela. Ks. Radosław Kimsza pisze
o "innym" Pocieszycielu oraz o pocieszeniu tak: "Pocieszenie, jakim obdarza
Duch Święty jest prawdą i sięga tam, gdzie zagościł smutek, do duszy
człowieka. To pocieszenie ma w sobie znamiona doskonałości, bo leczy
smutek nie tak, jak czyni to świat, który pocieszając gotuje zwykle kolejne
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w pomyślności cieszy się, zaś w niepowodzeniu śmieje się
i potępia. Pocieszenie, które proponuje świat jest jak szklanka Coca-Coli,
z której ulatuje gaz a wraz z nim smak napoju. Pocieszyciel zaś działa na wzór
źródła wypływającego z ziemi — potrafi krystaliczną, źródlaną wodą na
zawsze zalać ziemię albo pędzić potokiem i zachwycać pięknem." Życzę
Wszystkim, a w szczególności osobom przystępującym w tym roku do
sakramentu Bierzmowania, aby zaznały tego wielkiego pocieszenia.
Pocieszenia nie tylko w smutku codzienności, lecz również rozumianego jako
natchnienie do rozpoznania woli Pocieszyciela. Do podążania za Jego
natchnieniem, podobnie jak Maryja, która czyniła to przez całe swoje
ziemskie życie.
Krzysztof Jaskuła
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utrapienie. Pocieszenie, które daje świat jest swoistym środkiem
przeciwbólowym, który znieczula, ale nie leczy. To pocieszenie świata często
przybiera formę kolejnej dawki narkotyku, alkoholowego otępienia,
zagłuszającego huku dyskoteki, rytmów odtwarzanej muzyki, nieustannie
włączonego telewizora, wiecznej ucieczki od siebie, od prawdy o sobie, od
chwil ciszy i samotności, które wprowadzają w dialog z najgłębszymi
pokładami serca i są zdolne dotknąć źródła smutku i wewnętrznych
niepokojów. Tylko w tym klimacie można „zlokalizować” smutek i pokazać go
Pocieszycielowi. Pocieszenie, którym Duch Święty chce obdarzyć jest zawsze
proporcjonalne do smutku. Nie jest ono pocieszeniem świata, który

Krzyżówka dla dorosłych 06/2019 r.

Strona

POZIOMO: 1. Imię, jakie nadał Szymonowi Jezus; 4. Pasja; 6. … nas wyzwoli; 10. Australijski
nielot; 12. Obok nadziei i miłości; 13. Kłótnia, spór; 14. Nie ruszyły Daniela; 16. „Choć …
jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom” (Mt 7,11); 17. Izmael na pustyni Paran
(Rdz 21,20); 18. Czas odpoczynku dla praktykującego Żyda; 20. Roślina, której liść stał się
ozdobą głowicy kolumny korynckiej; 21. Wielu ludzi, ciżba; 23. Zdolności, smykałka do czegoś;
25. Na … wieków; 28. Ukrzyżowany obok Jezusa; 29. Twardy u Izraelitów; 30. … ludzka jest
nieśmiertelna; 31. Skrót Dziejów Apostolskich; 32. „Karcenie przynosi … plon” (Hbr 12,11); 33.
Ojciec Gedeona (Sdz 6,11); 35. Obraz sakralny w Kościołach Wschodnich; 38. „Bądź mężny i
…” (Pwt 31,6); 40. Skrót Księgi Ezechiela; 41. „Niechaj mnie … wody nie porwie” (Ps 69,16);
43. Żydowskie Święto Świateł; 44. Miara gruntu albo własność synów Lota (Pwt 2,6); 45. Ojciec
wierzących; 48. Skrót Ksiegi Amosa; 50. Mąż w … wieku; 51. Lepsza wybrana przez Marię; 52.
Skrót Ksiegi Zachariasza; 53. Drewniana na wino lub oliwę (Łk 16,6); 55. Afrykański wódz i
męczennik z Ugandy (+ 1903 r.); 56. Fałszywy prorok z czasów niewoli babilońskiej (Jr 28)
PIONOWO: 1. Szaweł po nawróceniu; 2. „On się … naszym cierpieniem” (Iz 53,4); 3. Obecność
Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest …; 4. Np. liturgiczna, poważna lub rozrywkowa;
5. Diabeł jest ojcem …; 7. Np. Jordan; 8. Związek, bliska relacja albo czasopismo katolickie;
9. Niewiara w Boga; 11. … Boży gładzi grzechy świata; 15. Pomaga proboszczowi; 19. Skrót
Księgi Tytusa; 22. Podróżnych w dom przyjąć to dobry …; 23. Jakubowa do nieba; 24. Wzgórze
Czaszki; 26. Ciągnące cukierki lub kwiaty; 27. Święty eremita z VIII w.; 29. Kłoda, kawał drewna
(Mdr 13,13); 33. Przyjaciel Dawida; 34. Arcykapłan, teść Kajfasza; 36. Wieńczy dzieło; 37.
Śpiewał w piecu ognistym (Dn 3,25); 39. Nasz powszedni pokarm; 42. Zranienie, kontuzja albo
psychiczny; 46. Bicz, nahaj; 47. ... dobra, utłuczona, utrzęsiona; 49. Pszenna na komunikanty;
51. Nie uświęca środków; 54. Dobry pasterz … swoje owce
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Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych
z gazetki nr 05/2019
"Miłosierdzie i Miłość Jezusa"
jest hasło: "Zróbcie wszystko
cokolwiek wam powie".
Nagrodę wylosowały:
Mirosław Koczur i Natalia
Przygoda. Gratulujemy!
Hasło z krzyżówki nr 6/2019
proszę nadsyłać do 20.06.2019, na adres
mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę
przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane
dwie nagrody pt.: „Najświętsze Serce Jezusa”. Pozdrawiam
wytrwałych i cierpliwych. ks. Wacław
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Hasło: ……………………………………………………………………………………

Dar ojcostwa
Kim jest ojciec?
Ojciec (tato, tata) – mężczyzna, który
jest rodzicem, począł i zazwyczaj
jednocześnie wychowuje dziecko. Jest
to podstawowa relacja w rodzinie.
W prawie rodzinnym ojciec jest
wstępnym krewnym pierwszego
stopnia w linii prostej, od którego
dziecko pochodzi bezpośrednio. W
języku mówionym ojcem nazywa się
czasem także teścia. Ojciec wychowujący dzieci z poprzedniego małżeństwa
swojej żony to ojczym.

Czym jest dar ojcostwa?

Strona
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Dar ojcostwa jest ściśle związany z macierzyństwem, ponieważ rodzi się ze
wzajemnej miłości współmałżonków. Poczęte dziecko przenosi miłość
rodziców w wymiar nieskończony. Mężczyzna poprzez zjednoczenie seksualne
staje się współpracownikiem Boga w dziele stwórczym, dlatego spoczywa na
nim ogromna odpowiedzialność za płodność kobiety. Naturalną drogą
realizacji powołania do ojcostwa jest akt małżeński, podczas którego może
dojść do zapłodnienia kobiety.
Źródłem teologii ojcostwa jest prawda wiary mówiąca, że Bóg jest Ojcem
Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi (por. Mt 7,21; Mt 5,45). Pomijając różnice
ontologiczne, trzeba stwierdzić, że Ojcostwo Boga jest źródłem i prawzorem
wszelkiego ojcostwa na ziemi (por. Ef 3,14-15). Podobieństwo do Boga
wskazuje mężczyźnie sposób realizacji ojcowskiego powołania.
Właściwy obraz Boga-Ojca ukazuje Biblia, która przedstawia Boga
w kontekście Jego dzieł zbawczych, począwszy od wybrania swego ludu, aż po
wydanie swego Syna, by odkupić swój lud i wyzwolić go z jego grzechów. Bóg
Biblii jest:
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➢ doskonały (por. Mt 5,48),
➢ miłosierny (por. Mi 7,18),
➢ daje dobre dary (por. Mt 7,11),
➢ prowadzi i chroni (por. J 10,27-29),
➢ zależy Mu na człowieku (por. 1P 5,7),
➢ karci w razie potrzeby
(por. Hbr 12,5-11),
➢ troszczy się i karmi (por. Oz 11, 3-4),
➢ sądzi obiektywnie (por. 1P 1,17).
Taki obraz Boga-Ojca jest w stanie ukształtować właściwą postawę i wzór
ziemskiego ojcostwa, a w ten sposób uchronić rodziny przed kryzysem, jaki
przeżywa dziś ojcostwo. Odpowiedzialne ojcostwo wymaga odpowiedniej
formacji oraz dojrzałości mężczyzny. Człowiek rodzi się z ogromnym
potencjałem i bogactwem tego, co odziedziczył po swoich przodkach, jednak
wymaga to swoistej „obróbki”, której winni dokonać przede wszystkim
rodzice, szkoła, Kościół oraz całe społeczeństwo. Pierwszym etapem jest
poznawanie otaczającej młodego człowieka rzeczywistości, pierwsze próby
samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji, umiejętne
korzystanie z daru wolności. Na tym etapie towarzyszą mu rodzice, którzy
umiejętnie i delikatnie kierują młodym człowiekiem, by stopniowo nabierał
samodzielności
i dojrzałości
intelektualnej oraz emocjonalnej.
Drugim etapem jest przejście od
postawy biorę do postawy daję.
Umiejętność ta jest konieczna, by
młody człowiek potrafił stać się
darem dla własnej żony i ich
dziecka. Wiąże się to także
z ofiarnością, której będzie od
niego wymagało utrzymanie
rodziny, troską o nią i pracą dla niej. Dojrzałość do ojcostwa zakłada także
odpowiedzialność za każdy akt seksualny, który potencjalnie może być płodny
oraz umiejętność panowania nad własnym popędem seksualnym, gdy tego
wymaga sytuacja. Istotnym elementem formacji jest wiara, która usposabia
mężczyznę do dawania siebie w darze drugiej osobie oraz nastawia go na
dobro drugiego człowieka.
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Zasadnicza rola ojca polega na trosce o właściwy i pełny rozwój nowego życia,
jakim jest dziecko. Ojciec spełnia swoją rolę dopiero wtedy, gdy posiadane
cechy dobrego ojca, wpływają
na realizowanie szeregu zadań.
Najprościej ujmując, powinny to
być cechy Boga, skoro On chce,
byśmy Go naśladowali i jest
doskonałym Ojcem Niebieskim.
Dobrze jest studiować Biblię pod
kątem cech Boga, by wiedzieć,
jakim być ojcem. Wiele cech
decyduje o tym, jaki powinien
być dobry ojciec. Wspaniały ojciec powinien być:
OPARCIEM i SCHRONIENIEM
Dzieci przechodzą przez trudne okresy życia i różne doświadczenia. Ojciec ma
być tym, do kogo przyjdą po pomoc i poradę tak, jak ty możesz przyjść po to
do Boga (Ps.34/16,18-21; Ps.3/4; Ps.5/13; Ps.57/17; Ps.61/4).
PRZEBACZAJĄCY
To ojciec powinien wyprzedzać dziecko swoim przebaczaniem w obliczu
konfliktu. Taki bowiem jest Bóg (Ps.145/8). My ojcowie nie jesteśmy wolni od
błędów, więc tym bardziej powinniśmy przebaczać. Brak przebaczania
(prawdziwego!) działa niszcząco w obie strony – zniechęca ojca do dziecka i
dziecko do ojca.
ZAWSZE OBECNY I DOSTĘPNY
Bóg jest zawsze i wszędzie dostępny dla swoich dzieci. Jest tam, gdzie Jego
dziecko. My, ojcowie powinniśmy być dostępni dla swoich dzieci codziennie.
Być z nimi tam, gdzie to konieczne, potrzebne i możliwe.
NAUCZYCIELEM i DORADCĄ
Spotykana w Biblii modlitwa: Panie naucz mnie dróg swoich, przypomina mi,
że chrześcijanin przychodzi po radę do Boga. Dzieci żyją w zakłamanym
świecie. Ojciec musi więc zdobywać zaufanie dzieci, by pomagać im w
wybieraniu właściwej drogi i w rozróżnianiu dobra od zła. Stanie się tak, gdy
będzie dla nich doradcą i nauczycielem.
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Rola dobrego ojca
Na czym polega rola ojca?

Zadania ojca
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Do zadań ojca należy: interesowanie się dziećmi, cierpliwość w organizowaniu
im czasu wolnego, rozmowy; dbałość o warunki bytowe (domowa ekonomia),
spełnianie obowiązków zabezpieczających ten byt; wyrozumiałość, tolerancja
wynikająca z umiejętności nawiązywania kontaktów, pomoc w kłopotach;
obdarzanie dziecka ciepłem rodzinnym, miłością, serdecznością i troską;
umiejętność wyegzekwowania powinności, przypilnowanie; autorytet,
dawanie przykładu, pewna surowość, dystans, rygor, niewykluczające
koleżeńskiego stosunku do dziecka; pogłębianie wiedzy pedagogicznej
i psychiki dziecka; troska o wykształcenie dzieci, o ich awans życiowy.
Wzorem ojca jest Św. Józef- opiekun Jezusa Święty Józef z Nazaretu – opiekun
Jezusa, mąż Najświętszej Maryi Panny. Józef chciał potajemnie oddalić Maryję,
ponieważ wiedział, że nie jest ojcem dziecka, we śnie jednak otrzymał nakaz,
aby przyjął ją do siebie i nadał mającemu się narodzić chłopcu imię Jezus.
Według żydowskiego prawa ojciec dziecka mógł nadać mu imię – czynność ta
była uznaniem dziecka za swoje. To Bóg nadał imię Jezusowi, ale przed ludźmi
uczynił to Józef i on jest uważany za ziemskiego ojca. Dla wierzących
najlepszym wzorem ojca duchownego jest Ojciec Święty Jan Paweł II Benedykt
XVI.
Marcin Rozmus
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Krzyżówka dla Dzieci i młodzieży 06/2019
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Rozwiązaniem krzyżówki nr 05/2019
jest hasło: „Pankracy, Serwacy i
Bonifacy, źli na ogrody chłopacy”.
Nagrodę wylosował Oliwier Sosna.
Rozwiązanie krzyżówki nr 6/2019
proszę nadsyłać do 20 czerwca b.r.
na adres mailowy:
ketypodlesie@gmail.com lub proszę
przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekaj nagrody
książkowa pt.: „Święty Józef”.
Pozdrawiam ks. Wacław
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Kącik Poezji
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Najświętsza Maryjo na Budniku Pani
Jesteśmy tu dzisiaj my Twoi poddani,
By Ci podziękować za życiowe łaski
I Ojczyzny naszej chrześcijańskie blaski.
Byś miała Maryjo zawsze wielką troskę
O naszą Ojczyznę, wierną tobie Polskę.
Dziś próbują wyrwać te nasze korzenie
Chcą pozbawić Boga Abrahama plemię.
Tak jak kiedyś kupca tutaj obroniłaś
Chcemy byś Ojczyznę naszą uchroniła
Od tych, którzy Boga dzisiaj obrażają
I dogmaty wiary naszej podważają.
Rzec tu można Tobie, Maryjo przydrożna
Jest nasz dziś gromadka wierna i pobożna,
Stoimy przed Tobą Mateczko jedyna
I prosimy Ciebie i Twojego Syna,
Zanosząc do nieba to nasze błaganie
Od ducha niewiary zachowaj nas Panie.
Tym, którzy kapliczkę pięknie odnowili
Błogosław Maryjo w ich życiowej chwili.
A tym, którzy zawsze o jej wystrój dbają
I w szczerej modlitwie tu w tym miejscu trwają,
Daj siłę i zdrowie życia doczesnego
Potem do królestwa weź ich Syna swego.
Błogosław podróżnym, którzy tu przystają
Niech cel swej podróży zawsze osiągają.
Ty słyszysz Panienko jak Ci pięknie grają
To wierni muzycy Ciebie wysławiają,
Daj im tyle siły by tu co rok stali
A po ziemskim życiu w niebie tobie grali
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„Panience na Leśnej”

I prosić Cię chcemy Panieneczko w lesie
Chroń Zagrodę, Kozy, Kęty i Podlesie.
Wierny Tobie Panienko - Kaziu Żmuda
Niedziela, 12 maja 2019 r.
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W niedzielę, 12 maja 2019 r. gościliśmy w naszej Parafii siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.
Podczas Mszy świętej Siostry włączyły się w liturgię przez śpiew, czytanie i słowo.
Dzieliły się historią swojego powołania wskazując tym samym na charyzmat służby
odkryty i przekazany przez Założyciela Zgromadzenia bł. Edmunda Bojanowskiego.
Mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia im. Edmunda
Bojanowskiego „Dobroć”, które jest prowadzone dla osób starszych i chorych.
Spotkanie z siostrami było okazją do intensywnej modlitwy o dar nowych powołań
z naszej parafii.
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Z życia naszej Parafii
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Blasku naszej majówki dodała orkiestra z Kóz
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Ogrzewała nas modlitwa i gorący śpiew.
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Było zimno i deszczowo, jednak najwierniejsi mieszkańcy przybyli
na majówkę do kapliczki Matki Bożej.
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W piątek, 3 maja 2019 r.
Młodzieżowa Drużyna
Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Kętach Podlesiu
złożyła uroczyste
ślubowanie.
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I już po
złożonej
przysiędze
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We wtorek, 30 kwietnia 2019 r. ugościliśmy pielgrzymów
zdążających do Łagiewnik. Był to czas niezwykłego świadectwa
pątników, którzy w ciężkich warunkach atmosferycznych wytrwale
podążali do sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Czas na wspomnienia.
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Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w przyjęciu
i ugoszczeniu pątników Bożego Miłosierdzia. Dziękuję panom i paniom za
ugotowanie ciepłej strawy (zup: grochówki, pomidorówki i żurku). Dziękuję
paniom za wspaniałe ciasta i inne wypieki. Dziękuję sponsorom za okazane serce
i pomoc. Dziękuję młodzieży ze Straży i kilku Strażakom, dziękuję Służbie
Liturgicznej i pozostałym młodym osobom. Dziękuję grupom parafialnym i
osobom starszym. Dziękuję, każdemu, ktokolwiek przyczynił się do serdecznego
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przyjęcia pielgrzymów. Bóg zapłać wszystkim, za poświęcony czas, okazanie
życzliwości, dobroci i hojności.
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I Niedziela

9.00

11.00
17.00
7.00

3.06.2019
Poniedziałek 18.00
4.06.2019
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5.06.2019
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II Niedziela
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01.06.2019
I Sobota

1. † Czesław Kubik z rodzicami
2. † Franciszka Fabia (P) od Przyjaciół
i sympatyków Koła Radio Maryja
† Henryk Stachura (P)
Wniebowstąpienie Pańskie
† Celina i Ludwik
1. † Aleksander Widomski (P)
2. † Józef Wrona (P)
3. † Kazimierz Zieliński
1. † Wiesława Jędrzejko 2 r. śm.
2. † Marek Koźbiał (P)
3. O zdrowie i Boże błog. Dla VI Róży Kobiet
Marii Baścik
4. Za Parafian
† Helena Jędrzejko 7 r. śm.
† Antoni Janikowski (P)
† ks. Józef Wanatowicz od IX Róży Kobiet Heleny
Handzlik
1. † Józef Zaręba (P)
2. † Antonina Czarnik (P)
† Jan Grabowski (P)
† Helena lachowska (P)
1. † Zofia Pałosz (P)
2. W int. Adriana z ok. Roczku o Boże błog.
i opiekę Anioła Stróża
† Bożena Goleń (P)
O nowe i liczne powołania do kapłaństwa
i zakonu od I Róży Kobiet Marii Łaciak
† Antonina Czarnik (P)
1. † Franciszka Fabia (P)
2. † Zdzisław Drożdż w 5 r. śm.
1. † Julia i Jan Byrski
2. † Antoni Janikowski (P)
† Za zmarłe członkinie z II Róży K. Marii Kaleka
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
† Antoni i Maria Witek z dziećmi i rodzicami
1. † Zofia Pałosz (P)
2. † Karol Szkodoń
3. † Emilia Krawczyk
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Intencje mszalne na miesiąc czerwiec 2019 r.

11.06.2019
Wtorek
12.06.2019
Środa
13.06.2019
Czwartek

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

14.06.2019
Piątek
15.06.2019
Sobota

18.00
7.00
18.00

Niedziela Najświętszej Trójcy
W int. Członków z I Róży Mężów i ich rodzin
7.00
o Boże błog. i opiekę matki Bożej
16.06.2019
III Niedziela
1. W int. Fundatorów nowych Stacji Drogi
Krzyżowej w naszym kościele
Odpust
2. W int. Leśnych Dziadków
9.00
Parafialny
3. † Antonina i Władysław Trojak z dziećmi
Ku czci
i rodzicami
Najdroższej
4. † Franciszek Zeman w 18 r. śm.
Krwi Pana
1. Za Parafian
Jezusa
11.00 2. † Jarosław Janikowski w 5 r. śm.
3. † Franciszka Fabia (P)
17.00 W int. Mariusza o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
7.00 † Czesław Sanetra
17.06.2019
Poniedziałek 18.00 W int. Marii z ok. 87 r Urodzin o zdrowie, Boże
błog. i opiekę Matki Bożej
18.06.2019
7.00 † Jan i Stanisława Łysoń
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17.00
7.00
10.06.2019
Poniedziałek 18.00
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11.00

1. † Helena Handzlik
2. † Czesław Sanetra (P)
3. W int. Jubilatów Pauliny i Szymona z ok.
1 r. Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
† Izydor Kasperek z żoną
† Józef Zaręba (P)
1. † Helena Handzlik (P) (z ul. Szkotniej)
1. † Bogusława Gradowska
2. † Helena lachowska (P)
† Franciszka Fabia (P)
† Władysław Hujda z synami
1. † Franciszka Fabia (P)
2. W int. Panu Bogu wiadomej
† Antoni Janikowski (P)
1. † Antoni Chowaniec
2. † Sebastian Gieras w 1 r. śm.
† Bronisław Fabia z teściową Stefanią Adamus
1. W int. Jubilatów Grzegorza i Teresy z ok. 39 r.
Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
2. † Bożena Goleń (P)
W int. Ojca św. i Ojczyzny od VII Róży Kobiet
Kazimiery Góralczyk
† Jan Grabowski (P)

Wtorek

18.00 † Marek Koźbiał (P)
7.00 † Halina Nastyń z ojcem
19.06.2019
1. † Weronika i Wiktor Szczepańczyk
Środa
18.00
2. † Czesław Sanetra (P)
Uroczystość Bożego Ciała
7.00 † Stanisława i Stefan Oczko
1. † Józef Wrona (P)
9.00 2. † Marian Nycz z zoną Czesławą
20.06.2019
3. † Henryk Stachura (P)
Czwartek
1. W int. Dzieci klas IV z ok. I Rocznicy Komunii
św. o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
11.00 2. Za Parafian
3. W int. Antoniny z ok. Roczku o Boże błog.
i opiekę Anioła Stróża
7.00 † Maria Moskal w 7 r. śm.
21.06.2019
Piątek
18.00 † Franciszka Fabia (P)
7.00 † Barbara Wanio w 4 r. śm.
22.06.2019
W int. Gabrieli z ok. Urodzin o zdrowie i Boże
Sobota
18.00
błog. oraz opiekę Matki Bożej
XII Niedziela Zwykła
7.00 † Józef i Agnieszka Drożdż z synem
1. † Antoni Klima w 3 r. śm.
9.00
23.06.2019
2. † Józef Jarnot w 7 r. śm.
IV Niedziela
1. Za Parafian
11.00 2. † Lucyna Dudzik w r. śm.
3. † Dominik Handzlik
17.00 † Stanisław Piekiełko z rodzicami i bratem

18.00 † Franciszka Fabia (P)
18.00 † Zofia Pałosz (P)
18.00 † Władysław Hujda z synami
18.00 † Józef Pawiński z żoną Stanisławą
Święto św. Apostołów Piotra i Pawła
9.00 † Władysław Stopczak
18.00 † Piotr Cholewka
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29.06.2019
Sobota

18.00 † Marek Koźbiał (P)
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24.06.2019
Poniedziałek
25.06.2019
Wtorek
26.06.2019
Środa
27.06.2019
Czwartek
28.06.2019
Piątek

XIII Niedziela Zwykła
30.06.2019
V Niedziela

(rez.)
† Anna i Julian Gibas w 1 r. śm.
W int. Haliny jako podziękowanie za otrzymane
11.00
łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
17.00 † Józef Wrona (P)
7.00
9.00

Intencje, które otrzymał ks. Adam Lehman,
Salwatorianin z Bielska – Białej:
† Paweł Kłapyta – 10 int
† Maria Zmilczak – 20 int.
Te intencje zostaną odprawione w czerwcu.

Róże Różańcowe
Naszej Parafii

Strona

07.07.2019 r. – VII Róża Kobiet Kazimiery Góralczyk
14.07.2019 r. – VIII Róża Kobiet Anny Wawak
21.07.2019 r. – IX Róża Kobiet Grażyny Żurek
28.07.2019 r. – X Róża Kobiet Anny Baran
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Niedziela:
02.06.2019 r. – I Róża Kobiet
Marii Łaciak
09.06.2019 r. – II Róża Marii Kaleka
16.06.2019 r. – III Róża Kobiet
Jadwigi Chowaniec
20.06.2019 r. – IV Róża Marii Drożdż
23.06.2019 r. – V Róża Marii Dusik
30.06.2019 r. – VI Róża Marii Bascik
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Kącik Humoru

Zaproszenie

Strona
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Serdecznie zapraszamy wszystkich fundatorów
nowych stacji Drogi Krzyżowej na uroczystą Mszę świętą
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa
Romana Pindla, w niedzielę 16 czerwca 2019 r. o godz.
9.00. Podczas liturgii ks. Biskup poświęci nowe stacje
które wspaniale wkomponowały się w wystrój naszej
świątyni. Podziękujemy Bogu za dar nowych stacji
oraz fundatorów i wszystkich dobrodziejów, którzy od
wielu lat wspierają naszą świątynię.

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.
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II spotkanie organizacyjne będzie, w środę
19 czerwca br., po Mszy św. wieczornej.

Nabożeństwa
czerwcowe
codziennie
o godz. 17.45,
a w niedziele
o godz. 16.30.
Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe słowo.
W maju zebraliśmy 268,70 zł za gazetki. Te pieniądze przeznaczę na
nagrody dla dzieci za całoroczny udział w życiu naszej Parafii.
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.: 797279788

