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Święci Cyryl i Metody 
Co o nich wiemy? 

Na przestrzeni wieków istnienia Kościoła Bóg stawiał i nadal stawia 
przed wiernymi zadanie pozyskiwania dla Dobrej Nowiny nowych ludów. 
Wielu kapłanów otrzymywało za pośrednictwem przełożonych polecenie 
porzucenia dotychczasowego życia i rozpoczęcia pracy ewangelizacyjnej 
wśród pogańskich bądź skażonych herezją narodów. Przed takim 
wyzwaniem w dziewiątym stuleciu po narodzeniu Chrystusa stanęli także 
dwaj bracia – zakonnicy Cyryl i Metody. Ich misja, prowadzona w trudnych 
warunkach i napotykająca przeszkody wynikające z ludzkich słabości, stała 
się dla następnych pokoleń przykładem poświęcenia dla Ewangelii. 
Słowianie wschodni zawdzięczają działalności obu misjonarzy stworzenie 
podstaw późniejszego rozwoju języka i kultur narodowych.  

Przyszli misjonarze Słowian urodzili 
się w Tessalonikach (obecnie Saloniki 
w Grecji) w pobożnej rodzinie wyższego 
oficera miejscowego garnizonu. Imiona, 
pod którymi znani są obecnie, przyjęli 
dopiero po wstąpieniu do klasztoru. Na 
chrzcie świętym urodzony ok. 815 r. 
Metody otrzymał imię Michał, natomiast 
dla jego młodszego o blisko dekadę brata, 
Cyryla, rodzice wybrali imię Konstanty. 
Rodzina, choć wielodzietna (bracia mieli 
jeszcze pięcioro rodzeństwa), posiadała 
wystarczające środki, by zapewnić 
przyszłym świętym dobre wykształcenie. 

Drogi do klasztoru 
Spora różnica wieku oraz odmienne 

uzdolnienia spowodowały, że bracia sołuńscy (Sołuń to słowiańska nazwa 
Tessalonik) podążali przez pewien czas różnymi drogami. Michał, z uwagi na 
uzdolnienia prawnicze, został urzędnikiem. Pełnił nawet przez pewien czas 
funkcję archonta, czyli namiestnika cesarskiego w jednej z prowincji 
słowiańskich. Okazało się jednak, że nie takiej służby żąda od niego Bóg. Idąc 
za głosem powołania, Michał porzucił karierę urzędniczą i wstąpił do 
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klasztoru na Olimpie w Bitynii. Pobożność oraz doświadczenie życiowe 
spowodowały, że Michał – Metody, szybko został przełożonym wspólnoty. 
Wkrótce właśnie w tym klasztorze miały się znowu zejść drogi obu braci. 
Nieco inaczej potoczyły się losy młodszego z nich. Wykazujący wielkie 
zdolności intelektualne Konstanty został wysłany przez ojca na studia do 
stolicy cesarstwa, którą po upadku imperium zachodniorzymskiego był 
Konstantynopol. Po skończeniu nauki przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął 
pracę w bibliotece przy kościele Hagia Sofia. Ale i on nie czuł się dobrze 
prowadząc życie w świecie. Wzorem brata postanowił więc wstąpić do 
klasztoru. Wprawdzie początkowo uległ usilnym namowom i został 
wykładowcą filozofii w szkole cesarskiej, ostatecznie jednak powrócił do życia 
mniszego. Jako nowy dom wybrał klasztor, w którym przebywał Metody.  Nie 
dane było jednak braciom sołuńskim długo cieszyć się ciszą klasztornych cel. 
Bóg wzywał ich do działalności apostolskiej. Cesarz Michał III powierzył im 
misję pozyskania dla chrześcijaństwa mieszkańców zaprzyjaźnionego 
z Cesarstwem Bizantyjskim kraju Chazarów. By skutecznie polemizować 
z rozszerzającymi swe wpływy na tych terenach żydami i muzułmanami, 
uzdolniony językowo Cyryl nauczył się posługiwać językiem hebrajskim oraz 
syryjskim. Niestety, mimo intensywnej pracy misjonarzy, Chazarowie wybrali 
judaizm. Bracia wrócili więc do domu. Odpoczynek w klasztornym zaciszu nie 
trwał długo. 

Wśród Słowian… 
Wkrótce święci Cyryl i Metody znowu ruszyli na misje, tym razem na 

ziemie Słowian. Nowa wyprawa była odpowiedzią na prośbę o przysłanie 
misjonarzy znających język słowiański, z którą książę wielkomorawski 
Rościsław zwrócił się do cesarza bizantyjskiego. Ze względu na zasługi, jakie 
bracia sołuńscy oddali Kościołowi i cesarstwu podczas misji wśród Chazarów 
i zważywszy na ich dobrą znajomość języka Słowian, wyniesioną jeszcze 
z rodzinnego miasta, można zaryzykować twierdzenie, że nie było wówczas 
lepszych kandydatów do prowadzenia pracy ewangelizacyjnej wśród 
poddanych władcy wielkomorawskiego niż oni. Przed wyruszeniem na 
Morawy bracia dokonali przekładu na język słowiański Ewangelii, Dziejów 
Apostolskich i Psałterza, a także tekstów liturgicznych. Pracę ułatwiało 
stworzenie przez Cyryla alfabetu umożliwiającego zapisywanie tekstów 
w języku Słowian (głagolica). Po przybyciu na ziemie Rościsława misjonarze 
przystąpili do pracy ewangelizacyjnej, która bardzo szybko zaczęła przynosić 
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pozytywne efekty. Po trzech latach Cyryl i Metody wyruszyli więc do 
Bizancjum po nowych duchownych, którzy wsparliby ich w pracy 
duszpasterskiej. Podczas podróży zmienili jednak plany. Skorzystali 
z zaproszenia skierowanego do nich przez papieża Mikołaja I i udali się do 
Rzymu.  

Poparcie papieża 
Tam, mimo że na tronie papieskim 

zasiadał już nowy papież Hadrian II 
(jego poprzednik zmarł) zostali przyjęci 
triumfalnie. Podarowali Ojcu Świętemu 
przywiezione jeszcze z misji chazarskiej 
relikwie św. Klemensa Rzymskiego. 
Papież podszedł ze zrozumieniem do 
metod stosowanych w pracy misyjnej 
przez braci sołuńskich. Zaakceptował 
wywołujące kontrowersje w niektórych 
kręgach kościelnych stosowanie 
w liturgii języka Słowian. Z jego rozkazu księgi liturgiczne spisane w głagolicy 
zostały umieszczone w bazylice Matki Bożej Większej. Hadrian II udzielił też 
święceń kapłańskich Metodemu. Niestety, wkrótce miało się okazać, że do 
pracy misyjnej powróci tylko jeden z braci. Cyryl, czując zbliżającą się śmierć, 
wstąpił do jednego z rzymskich klasztorów, gdzie wkrótce zmarł (14 lutego 
869 r.). 

Oskarżony i aresztowany… 
Po krótkim pobycie na Morawach Metody wrócił ponownie do Rzymu, 

aby przyjąć sakrę biskupią. Jednocześnie został mianowany arcybiskupem 
metropolitą Sirmium. Jego jurysdykcji poddano m.in. Panonię, czyli tereny 
obejmujące dzisiejsze Węgry, wschodnią Austrię i Słowenię. Nie spodobało 
się to biskupom bawarskim, którym dotąd podlegały te ziemie. Względy 
ambicjonalne, ale także spotykająca się z niezrozumieniem wśród wielu 
duchownych praktyka odprawiania Mszy św. w języku Słowian, stały się 
zarzewiem konfliktu między apostołem Słowian a biskupami niemieckimi. Nie 
pomogło poparcie papieża. Metody został aresztowany i postawiony przed 
sądem biskupa Salzburga (870 r.). Dopiero kolejnemu następcy św. Piotra – 
Janowi VIII udało się doprowadzić do uwolnienia więźnia i jego powrotu na 
stolicę arcybiskupią. Prześladowania nie złamały ducha apostolskiego św. 
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Metodego. Oprócz działalności duszpasterskiej na terenie własnej metropolii 
arcybiskup Sirmium starał się pozyskiwać dla Chrystusa mieszkańców 
pobliskich terenów. Udało mu się m.in. ochrzcić w 880 r. księcia czeskiego 
Borzywoja i jego żonę Ludmiłę. Podróżował także do Słowian bałkańskich. 
W przekazach historycznych znajdujemy również wątek polski. Jeden 
z żywotów św. Metodego, tzw. Legenda Panońska, wspomina o proroczym 
ostrzeżeniu, jakie święty skierował do pogańskiego księcia Wiślan – „silnego 
wielce” – który szkodził chrześcijanom: – Dobrze by ci było, synu, ochrzcić się 
dobrowolnie na ziemi swojej, abyś wzięty do niewoli nie był i przymuszony do 
chrztu na ziemi cudzej. I wspomnisz mnie wtedy. Według podania zapowiedź 
się spełniła. Niestety, nie znamy szczegółów tych wydarzeń. Metody odszedł 
do Ojczyzny Niebieskiej 6 kwietnia 885 r., dołączając do swego młodszego 
brata. Metropolią zarządzał teraz biskup związany z misjonarzami 
bawarskimi. Z czasem niektórzy uczniowie Cyryla i Metodego udali się na 
ziemie bułgarskie, podlegające jurysdykcji patriarchatu 
konstantynopolitańskiego, podkreślmy – pozostającego jeszcze wówczas 
w jedności z Kościołem rzymskim. Tam przyczynili się do rozwoju liturgii 
w języku słowiańskim, ale już według obrządku greckiego. Dało to podstawy 
do rozwoju piśmiennictwa tamtejszych narodów. Warto przypomnieć, że 
liturgia w języku starosłowiańskim była do niedawna celebrowana także w 
niektórych Kościołach lokalnych związanych z Rzymem. I tak na przykład Mszy 
Świętej w języku starochorwackim cios śmiertelny zadała dopiero reforma 
liturgiczna po Vaticanum II. 

Patroni Europy 
Cyryl i Metody uznani są za 

świętych – choć nigdy nie byli 
formalnie kanonizowani – zarówno 
w tradycji łacińskiej, jak i greckiej. 
31 grudnia 1980 r. Ojciec Święty Jan 
Paweł II ogłosił braci sołuńskich, 
obok św. Benedykta z Nursji, 
współpatronami Europy. Ich święto 
liturgiczne przypada 14 lutego. 
   Adam Kowalik 
http://www.pch24.pl/swieci-cyryl-i-metody,12453,i.html#ixzz6CN3uII2H 
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Krótkie medytacje 

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2020 r. 
„Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według 
Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak 
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde 
pierworodne dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone Panu.” Łk 2,22-40 

Oto nasz Pan przyjdzie  
z mocą i oświeci serca 
sług swoich. Alleluja. 
Dzisiejsze słowo prorokuje już na temat 
Jezusowej Paschy. Ofiarowanie, czy też 
przedstawienie w świątyni, odnosi nas wprost 
do wykupu pierworodnych, czyli 
upamiętnienia wyzwalającego przejścia Pana 
pośród ludu Izraela, który pozostawał  
w niewoli Egiptu. Tym obrzędem każda rodzina izraelska wpisywała się  
w paschalną historię i jej ostateczną obietnicę. List do Hebrajczyków mówi 
już wprost o wyzwoleniu nas z niewoli grzechu, który karmi się strachem 
przed służbą Bogu i ludziom przez oddawanie życia na co dzień w miłości. To 
wyzwolenie jest możliwe dzięki temu, że Jezus przyjął ciało i krew, które mógł 
ofiarować w swej odkupieńczej śmierci za nas. Stał się solidarny z nami, ażeby 
nas wyrwać z niewoli grzechu. Symeon jako pierwszy mówi o Jezusie 
przeznaczonym na upadek i powstanie wielu. Maryja przyjmuje od niego 
słowo o mieczu, który przeniknie Jej duszę. To Duch Święty prowadzi starego 
Symeona i odsłania przed nim coś z tajemnicy Paschy. Dzięki temu już na 

początku dziejów Jezusa słyszymy o tym, co stanowi sedno Jego misji. Powoli 
wieczna Pascha nabiera kształtów, na razie tylko w sercu Świętej Rodziny.  
W kulminacyjnym momencie Jezus wyzna wobec uczniów, że pragnął tej 
Paschy (Łk 22,15). Kościół, rodzina Boża, stale żyje tajemnicą tej Paschy  
i składa Jednorodzonego Syna Ojcu „jako niepokalanego Baranka za życie 
świata” (modlitwa nad darami). To dlatego dzisiejsze spotkanie z Jezusem już 
jest zapowiedzią wyzwolenia Jego braci. Już prorokuje na temat paschalnego 
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zwycięstwa. Światło, które nam towarzyszy w liturgii, każe wyczekiwać 
światła zmartwychwstania i pełni wolności. Czy tego pragniesz?   Oremus 

V Niedziela Okresu Zwykłego – 9 lutego 2020 r.  

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli 
sól utraci swój smak, czymże ją 

posolić? Na nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i podeptanie 
przez ludzi. Wy jesteście światłem 
świata. Nie może się ukryć miasto 
położone na górze. Nie zapala się 

też światła i nie stawia pod korcem, 
ale na świeczniku, aby świeciło 

wszystkim, którzy są w domu. Tak 
niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie”. Mt 5,13-16 

 Czy jestem gotowy zaświadczyć o Jezusie?  
Powołanie uczniów jest nakreślone bardzo konkretnie. Mają być „solą 

ziemi” i „światłem świata”. Chodzi zatem o posługę względem rzeczywistości, 
która jest bez smaku i blasku. Nie możemy więc obrażać się na świat, na jego 
sposób funkcjonowania i to, że jego drogi rozmijają się z ewangelicznym 
przesłaniem. Zostaliśmy wybrani i posłani, by nieść smak życia światu, który 
tajemnicę życia próbuje rozgryźć po swojemu. Wycofuje się z celebrowania 
życia na sposób Boży i coraz bardziej zamyka je w ludzkich tylko wymiarach. 
To jest też powód istnienia ciemności, które mamy rozświetlać, pokazując 
drogę wyjścia z pułapki samowystarczalności i zamknięcia w sobie. Nie mamy 
uwodzić słowem, ale ukazać moc Słowa, które jest – zawsze! – światłem na 
ludzkie dramaty. Jezus zachęca nas jednocześnie, byśmy nie zwalniali się  
z tych zadań zbyt pospiesznie, rozgoryczeni – być może – brakiem widocznych 
efektów. Nasze życie ma prowokować do uwielbienia Ojca: „Tak niech wasze 
światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie”. To wysoko postawiona poprzeczka. Czy Jezus 
nie pomylił się, pokładając w nas aż tak wielką nadzieję? Ile światła może 
wnieść w ten świat jedno życie zgodne z wolą Bożą? Może nigdy się tego nie 
dowiemy. Ewangelia mówi nam jednak, że tak czy inaczej ludzie jakoś się do 
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nas odniosą – zdepczą nas lub dzięki nam uwielbią Ojca. Niczego pośrodku 
nie ma. Czy przyjmujesz to wyzwanie?  Oremus  

VI Niedziela Okresu Zwykłego – 16 lutego 2020 r.  

„Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem 
do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. (…)  
I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do 
grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej 
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden  
z twoich członków niż żeby całe twoje ciało 
miało iść do piekła.” Mt 5,17-35 

Wierność przykazaniom  
Psalm wyraża prośbę, by Bóg nauczył nas 
żyć według przykazań, by nauczył nas 
przestrzegania ich w wierności do końca. 
Ale w pierwszym czytaniu słyszymy: „Jeśli 
zechcesz, zachowasz przykazania”. Jak to 
zatem jest? Czy sami swoją wolą możemy 
zachować przykazania, czy mamy prosić, 
żeby Bóg nas nauczył je zachowywać? 
Odpowiedź zostaje nam wskazana w 
słowie o tym, że dochowanie wierności zależy od upodobania Pańskiego, że 
potrzebna jest do tego Jego łaska. Kto zatem to wszystko wypełni? Św. Paweł 
mówi nam o mądrości ukrytej, nieoczywistej dla świata, ale objawionej przez 
Ducha Świętego. W Ewangelii słyszymy fragment Kazania na Górze i znów 
wraca pytanie: jak to wszystko wypełnić? I znów jest ono jak krzyk rozpaczy 
wobec braku możliwości i sił, których potrzebuje człowiek, żeby za tym 
słowem pójść. To przecież niemożliwe do wypełnienia o własnych siłach, ale 
możliwe do przyjęcia jako dar. Dotrze to jednak do nas dopiero wtedy, kiedy 
wreszcie przestaniemy widzieć w tym słowie listę Bożych żądań, a zobaczymy 
naprawdę Dobrą Nowinę. Nowe serce, nowa natura, przemienione postawy 
– to są właśnie te wielkie rzeczy, jakie przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. 
Kluczowa okazuje się tu miłość do Niego. Ona jest podstawowym budulcem 
przemienionego serca człowieka i jego nowej historii. Oremus 

ANTYFONA: Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. *  
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd  

na swoje imię. Alleluja.   
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VII Niedziela Okresu Zwykłego – 23 lutego 2020 r. 
 „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko 

za oko i ząb za ząb». A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie oporu 

złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy  
w prawy policzek, nadstaw mu  

i drugi. (…) Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują; tak będziecie 
synami Ojca waszego, który jest w 

niebie; ponieważ On sprawia, że 
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 

dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

Mt 5,38-48 

Czy potrafię miłować nieprzyjaciół? 
W centrum Jezusowej nauki znajduje się miłość do nieprzyjaciół. Warto 

na to spojrzeć nie tylko jako na powinność do spełnienia czy obietnicę do 
przyjęcia – jak zwykle w sposób skrajny i rozłączny spogląda się na Kazanie na 
Górze. Miłość do nieprzyjaciół to wizytówka Pana Boga. Tak właśnie On nas 
ukochał, choć jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi. Tak właśnie zostaliśmy przez 
Niego potraktowani. Za każdym razem, gdy grzeszymy, stajemy się przecież 
Jego wrogami. Oddalając się od Jego miłości, skreślamy w sobie życie, 
rujnujemy wewnętrzną świątynię Ducha. On jednak nie przestaje nas 
ratować, nie przestaje kochać. Chrystus pokazuje w ten sposób, jaki jest Bóg 
– którego poza Nim nikt nigdy nie oglądał – i poucza nas o Nim (J 1,18). 
Uzdalnia do przemiany, do przyjęcia Bożej miłości i życia nią aż po miłość 
nieprzyjaciół. Jak to się dokonuje? Gdzie możemy zobaczyć tę Jezusową 
miłość do nieprzyjaciół spełnioną w imię przyjaźni, w imię miłości, która nie 
żałuje niczego? A może to już tylko niedostępna dla nas wzniosła nauka 
Chrystusa? W Eucharystii, na ołtarzu krzyża, to miłowanie nieprzyjaciół 
obejmuje nas na nowo. Za każdym razem się uobecnia. Nie nasze życie jest 
niszczone, a Jezusowe. To On jest ceną naszego uświęcenia. Jezus wszystko 
zmienia, również nasze spojrzenie na siebie i na Boga. I tak powoli stajemy 
się święci dzięki miłości, jaką Bóg ma do swoich nieprzyjaciół. Zablokujemy 
się na to, czy damy się temu pociągnąć? Zatrzymamy to dla siebie, czy 
pójdziemy z tą nowiną dalej?  Oremus  
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11 luty 2020 r. 
Światowy Dzień 

Chorego 

We wtorek, 11 lutego z okazji 
wspomnienia Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes, w naszej Parafii 
będziemy przeżywać Dzień Chorego. 
O godz. 17.30 okazja do spowiedzi. 
O godz. 18.00 uroczysta Msza 

święta z sakramentem namaszczenia chorych udzielany 
wszystkim, którzy będą w niej uczestniczyć. Zapraszam 
wszystkich naszych Parafian bez względu na wiek – chorych 
i cierpiących. Zapraszam wszystkich starszych i samotnych. 
Będziemy wypraszali potrzebne łaski a szczególnie dar 
zdrowia.    Z kapłańskim błogosławieństwem Ks. Wacław 

 

Intencje mszalne na miesiąc luty 2020 
 

I Sobota 

01.02.2020 
8.00 † Helena Stanclik od VII Róży Kobiet 

Niedziela 

02.02.2020 

 

Święto 

Ofiarowania 

Pańskiego  

 

IV Niedziela Zwykła rok A 

7.00 † Helena Weźranowska z mężem 

9.00 
1. † Władysława Matusiak z synem Józefem 

2. † Alojzy Adamski w 35 r. śm. z żoną 

11.00 

1.  O zdrowie i Boże błog. dla IV Róży Kobiet 

Jadwigi Chowaniec 

2.  † Kazimierz Bieda z rodzicami 

17.00 † Maria Mleczko z mężem Marianem 

Poniedziałek  

03.02.2020  
18.00 † Tadeusz Światłoń w 3 r. śm. 
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Wtorek 

04.02.202  
7.00 † Emil Czyż z synem Adamem 

Środa  

05.02.2020 
18.00 † Ernestyna Mydlarz (P) 

Czwartek  

06.02.2020 
7.00 

† Maria Kusak z mężem Józefem i wnukiem 

Błażejem 

Piątek  

07.02.2020 
18.00 

1. †† Zmarłe członkinie z X Róży Kobiet 

2. † Joanna Jurzak w r. śm. 

Sobota  

08.02.2020 
7.00 

† Jarosław Janikowski z rodzicami i Lucyną 

Orlicką w 2 r. śm. 

II Niedziela  

09.02.2020 

 

Koniec ferii 

zimowych  

V Niedziela Zwykła rok A 

7.00 Za Parafian 

9.00 
1. † Agata i Franciszek Lupa 

2. † Emilia i Edward Sordyl 

11.00 

1.† Franciszek i Helena Handzlik z córką Joanną 

2. Dziękczynna z ok. 40 r. Ślubu Jubilatów Marii 

i Edwarda wraz w dziećmi i wnukami 

17.00 † Maria i Józef Wandzel 

Poniedziałek  

10.02.2020 

7.00 † Maria Żmuda (P) 

18.00 † Tomasz Gruca  

Wtorek  

11.02.2020 

7.00 † Stanisława Łysoń z mężem Janem 

18.00 
W int. chorych i cierpiących z naszych rodzin  

o łaskę zdrowia 

Środa 

12.02.2020 

7.00 † Maria Zmilczak w 2 r. śm. 

18.00 

1. W int. Sylwii Hałat z ok. Roczku o Boże błog. i 

opiekę Matki Bożej oraz Anioła Stróża  

2. W int. Członkiń z I Róży Kobiet Marii Łaciak  

o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Czwartek 

13.02.2020  

7.00 † Maria Żmuda 

18.00 † Jan Dyrduła (P) 

Piątek  

14.02.2020 

7.00 † Emila Adamus (P) 

18.00 † Mieczysław Matejko z żoną i córką Krystyną 

Sobota  

15.02.2020 

7.00 † Anna Karkoszka  

18.00 

W int. Tadeusza z ok. Roczku o Boże błog.  

i opiekę Matki Bożej oraz Anioła Stróża  
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III Niedziela  

16.02.2020 

VI Niedziela Zwykła rok A 

7.00 

W int. Członków z II Róży Mężów Włodzimierza 

Drożdża o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej 

9.00 
1. † Józef Kasolik 

2. † Benedykt Wołek z rodzicami i braćmi 

11.00 
1. † Józef i Bronisława Loranc z córką Ireną  

2. Za Parafian 

17.00  W int. Ojczyzny i Ojca św. od I Róży Mężów 

Poniedziałek 

17.02.2020  

7.00 † Emila Adamus (P) 

18.00 † Tadeusz Stanclik  

Wtorek  

18.02.2020 

7.00 † Marian Łysoń 

18.00 † Anna Gibas (P) 

Środa 

19.02.2020 

7.00 † Monika Zaręba w 26 r. śm. z mężem Józefem 

18.00 

1. † Ernestyna Mydlarz (P) 

2. † Antonina Skudrzyk z mężem synem i 

wnukami 

Czwartek  

20.02.2020 

7.00 † Maria Żmuda (P) 

18.00 † Karol i Julia Tora 

Piątek  

21.02.2020 

7.00 † Antoni Handzlik (P) 

18.00 † Stanisława Zoń  

Sobota  

22.02.2020 

7.00 † Julian Gibas (P) 

18.00 
† Anna Stania z mężem Stefanem i zięciem 

Józefem 

IV Niedziela  

23.02.2020 

VII Niedziela Zwykła rok A 

7.00 Za Parafian 

9.00 
1. † Czesław Żądło z rodzicami w 30 r. śm. 

2. † Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami  

11.00 
1. † Barbara i Bronisław Handzlik w r. śm. 

2. † Czesław Sanetra w 1 r. śm. 

17.00 † Klemens Dudzik w r. śm. 

Poniedziałek 

24.02.2020  

7.00 † Marian Tatoń (P) 

18.00 † Józefa Wróbel (P) 

Wtorek  

25.02.2020 

7.00 † Maria Żmuda  

18.00 † Tadeusz Stanclik w 2 r. śm. 

Środa 7.00 † Emila Adamus (P) 
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26.02.2020 

Popielec 

17.00 † Marek Koźbiał (P) 

18.00 
1. † Julian Gibas (P) 

2. † Stanisław Baścik z synami 

Czwartek 

27.02.2020  

7.00 † Maria Żmuda (P) 

18.00 † Jan Dyrduła (P) 

Piątek  

28.02.2020 

7.00 † Genowefa Jankowska (P) 

18.00 

1. †† Za Zmarłe Członkinie z IV Róży Kobiet Marii 

Drożdż  

2.† Anna Gibas (P) 

Sobota 

  29.02.2020 

7.00 † Janina Ligęza (P) 

18.00 
W int. Milenki z ok. Roczku o Boże błog.  

i opiekę Matki Bożej oraz Anioła Stróża 

I Niedziela 

01.03.2020 

I Niedziela Wielkiego Postu rok A 

7.00 † Władysław Dziergas w 9 r. śm. 

9.00 
1. † Kazimierz Zieliński w 1 r. śm. 

2. † Kazimierz i Helena Baścik  

11.00 
1. † Genowefa Czcionka z mężem i synem  

2. Za Parafian 

17.00 † Stanisław Wandzel  

FERIE ZIMOWE 

Poniedziałek - 03.02.2020 † Helena Handzlik (ul. Szkotnia) (P) 

Wtorek - 04.02.2020 † Helena Handzlik (ul. Szkotnia) (P) 

Środa - 05.02.2020 † Helena Handzlik (ul. Partyzantów) (P) 

Czwartek - 06.02.2020 † Helena Handzlik (ul. Partyzantów) (P) 

Piątek - 07.02.2020 † Maria Młocek (P) 

Sobota - 08.02.2020 † Maria Młocek (P) 
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Kącik Poezji 

Wspomnienia z nocnego czuwania  

na Jasnej Górze  

13 XII 2019 r. 

„Powitanie” – godz. 21.15 

Częstochowska Pani jesteśmy u Ciebie 

Z Czechowic, Podlesia… a Ty jesteś w niebie. 

Usłyszysz co szeptać i śpiewać będziemy 

Dziś przez nockę całą z tobą zostaniemy. 

By za łaski Twoje szczerze podziękować,  

Będziemy do rana Ciebie adorować. 

I prosić będziemy byś z nami została 

I u Syna swego dalej upraszała. 

O to co w modlitwie każdy ciebie prosi 

A może i w bólu, i w smutku zanosi. 

Wysłuchaj nas Pai! Matko z Jasnej Góry!  

O to dziś cię proszą synowie i córy. 

Błogosław kapłanom, którzy pamiętają  

I co rok u Ciebie z nami tutaj stają. 
                                                  Kazimierz Żmuda 

 

„Życie” – godz. 24.00 

Co komu pisane? Wie to jeden Bóg. 

Ale każdy musi przekroczyć ten próg. 

Życie jak ocean jest na różnej fali… 

Nie raz jest spokojne, innym razem pali. 

Ale każde życie ma swoje sumienie 

Jedno wie czym żyje, drugie ma zwątpienie. 
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Jedno odnalazło już właściwą drogę, 

A drugie zaś mówi: „nie chcę” lub „nie mogę”. 

Myśmy już obrali cel życia swojego, 

Myśmy pokochali Boga wszechmocnego. 

No i nade wszystko Matkę Syna Jego, 

Więc nie przeceniajmy życia doczesnego. 

Nasi potomkowie już po drugiej stronie… 

Czas i nam pomyśleć też o swoim zgonie. 

By nie zaskoczyła nigdy nas ta chwila, 

Która tym żyjącym życia nie umila. 

Każdy z nas utracił już bliskie osoby, 

Zostały nam zdjęcia i inne ozdoby. 

Przywołajmy dzisiaj ich żyjące dusze 

Pogrążmy się w myślach i życiowej skrusze. 

I wznieśmy do Boga to nasze błaganie. 

Odpuść! Daruj winy naszym zmarłym Panie! 

A ty Matko nasza pilnuj by Twój Syn, 

Nie poczytał nigdy nam i zmarłym win. 

O Królowo Nieba! Prosimy dziś Ciebie. 

Dusze naszych zmarłych niech znajdą się w niebie. 

Wszyscy wierni mażą o niebieskim raju 

Pomóż tym duszyczkom wejść to tego kraju.  
Kazimierz Żmuda 

 

„Pożegnanie” – godz. 4.00 

Musimy się Matko, już pożegnać z Tobą 

I do domu wrócić znów tą sama drogą. 

Więc pilnuj Maryjo byśmy nie zbłądzili 

I znowu za roczek tutaj powrócili. 

Błogosław Maryjo! Ty Różany Kwiecie! 

Bądź w naszej ojczyźnie i na całym świecie. 
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Tam w naszej Parafii Wiernych Wspomożenia 

Wspomagaj nas wszystkich i spełniaj marzenia. 

Pomóż proboszczowi, który jest kochany  

I całej Wspólnocie sercem swym oddany. 

Który tak upiększa i dba o świątynię  

Niech ta siła w Jerzym nigdy nie zaginie! 

Błogosław Maryjo też księdzu Pawłowi,  

Niech w naszej młodzieży ducha wiary wznowi. 

Otocz swą opieką tez księdza Kamila, 

Bo kiedy jest z nami cieszy nas ta chwila. 

I prosimy Ciebie Panieneczko w lesie, 

Która zawsze chronisz to moje Podlesie. 

Twój Syn Miłosierny – tam patrzy z ołtarza, 

Niech swoją miłością nas wszystkich obdarza. 

I tam tym kapłanom pobłogosław Pani, 

By swoim owieczkom też byli oddani. 

O święty Józefie prosimy też Ciebie, 

Byśmy po tym życiu znaleźli się w niebie. 

Wzmocniłaś w nas wiarę Pani z Jasnej Góry. 

Żegnają już Ciebie synowie i córy. 

Niech w nas pozostanie ten czas rozmodlenia. 

Ty bądź zawsze z nami i do zobaczenia! 
Kazimierz Żmuda 

 

„Podziękowanie” 

W grudniu roku ubiegłego byłem na Apelu. 

I Zdrowaśkę odmawiałem pośród wiernych wielu. 

Los mi sprzyjał, mogłem stanąć przy ołtarzu blisko. 

Matce Boskiej Częstochowskiej skłoniłem się nisko. 

Po raz drugi na Apelu Mateńka mi sprzyja, 

Znowu mogłem Jej powiedzieć: Zdrowaś Bądź Maryja. 
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Damian całą noc przygrywał Jasnogórskiej Pani, 

A Urszulki śpiew wspaniały szedł do niebios chwały. 

Pobłogosław więc o Pani rozśpiewanej Scholii, 

Śpiewem tym cieszyli niebo, no i nas do woli. 

Wyście zawsze Bożej Matce tak bardzo oddani  

I w obliczu tej Madonny sercem zakochani.    
Bóg wam zapłać Kazimierz Żmuda 

14 XII 2019 r. 

 

 

Czas na wspomnienia 
 

Oto nowa szopka i Dzieci, które ją odwiedzały: 
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Spotkanie opłatkowe grup parafialnych odbyło się  

w niedzielę, 12 stycznia 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Życzenia przyniosły radość z dzielenia się dobrem 
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Życzenia, kolędowanie i czas na rozmowę ubogacały nasze spotkanie 
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Krzyżówka dla Dzieci 02/2020 

Rozwiązaniem krzyżówki  
nr 01/2020 jest hasło: 

„Mądrość zależy od 
trzech rzeczy osobowości 

wiedzy samokontroli" 
Nagrodę wylosowała  

    Nina Wadoń 

    i Emilia Rusinek.  
Rozwiązanie krzyżówki  

nr 02/2020 proszę nadsyłać 
do 18 lutego b.r. na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com 

lub proszę przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci 
czekają nagrody książkowa pt.: „Tuniki Chrystusa”.  

Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Krzyżówka dla dorosłych 02/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki 
dla dorosłych z gazetki  

nr 01/2019 "Miłosierdzie  
i Miłość Jezusa"  

jest hasło: 
„Usiłujcie zachować 

jedność ducha" 
Nagrodę wylosowali:  
Małgorzata Rusinek  
i Mirosław Koczur. 

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki nr 02/2020 proszę nadsyłać do 18.02.2019, 

na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę 
przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: 

„La Salette – Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej”.  
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 
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Sprawozdanie roczne  
za rok 2019 

1. Wykonane prace inwestycyjne - ogrodzenie wokół kościoła. 
Od marca kamieniarz kontynuował prace od strony parku. Wykonał 
bramę i 8 przęseł. Ogrodzenie od strony parku zostało zakończone.  
Od czerwca rozpoczęły się kolejne prace związane z ogrodzeniem przy 
kościele, tym razem od strony parkingu. Leśne Dziadki wykonały  
1 murek wyrównując odległości między przęsłami oraz wykonały dwa 
murki zwiększając szerokość bramki ze względu na osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich. Te prace zostały wykonane dla naszej 
społeczności parafialnej.  
Dalsze prace wykonywał już kamieniarz, który obłożył granitem murki i 
słupki dla 9 przęseł oraz małą bramkę. 

Koszt wykonanych prac przez kamieniarza wyniósł: 
Murki i słupki = 28 000 zł 
Impregnat i klej = 650 zł 
Obłożenie granitem krzyża Saibotów = 500 zł 

Razem 29 150 zł 
Koszt elementów nierdzewnych do ogrodzenia: 

16 przęseł = 14 000 zł 
Brama = 4 700 zł 
Bramka = 2350 zł 
Razem, koszt materiału wyniósł 21 450 zł. 
W grudniu została wpłacona zaliczka na produkcję elementów 
nierdzewnych  
w kwocie 5000 zł 
Całkowity koszt nowego ogrodzenia wyniósł 55 600 zł 
Na ogrodzenie pozostało jeszcze ze składek = 1890 zł 
Ofiary z opłatków wyniosły = 4675 zł 
Darowizna = 500 zł 
Na dziś zostało 7065 zł na dalsze prace związane z ogrodzeniem. 
W nowym roku planujemy kontynuować prace z ogrodzeniem oraz  
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wykonać prace remontowe na strychu kaplicy przedpogrzebowej. 
Trzeba wymienić zgniłe deski podtrzymujące strop, które zagrażają 
bezpieczeństwu. 
 

2. Statystyki duszpasterskie 
W ubiegłym roku do wspólnoty parafialnej dołączyło 37 dzieci, które 
zostały ochrzczone w naszym kościele. Sakrament chrztu przyjęło 21 
chłopców i 16 dziewczynek. 
W roku 2018 ochrzczonych zostało 25 dzieci. Mamy wzrost o 12 dzieci 
w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Do sakramentu I Komunii świętej przygotowuje się 38 dzieci  
z klasy III Szkoły Podstawowej. 
Sakrament małżeństwa przyjęło 11 par narzeczonych. W roku 
minionym 10 par. 
W naszej parafii zgłoszono 15 zapowiedzi par narzeczonych. 

Do wieczności odeszło 32 naszych parafian. W tym 13 mężczyzn, 
18 kobiet oraz 1 dziecko nienarodzone. W roku 2018 pożegnaliśmy 23 
naszych parafian w tym 16 mężczyzn i 7 kobiet. 

Za ubiegły rok Liczba mieszkańców naszej społeczności wynosi 
2532 osoby wg Urzędu Stanu Cywilnego. Liczba zamieszkałych parafian 
wynosi 2326 osób. Ok 200 osób zamieszkuje zagranicą mimo 
zameldowania w naszej parafii. W naszej społeczności jest 7 rodzin 
innej wiary.  Podczas liczenia wiernych w jedną z niedziel, w jesieni, we 
mszy świętej uczestniczyło 938 osób na 2326 parafian. W tym dniu 
komunię świętą przyjęło 452 osoby w tym 152 mężczyzn i 300 kobiet. 
Liczba rozdanych Komunii św. w ciągu roku wyniosła ok. 27000. 
 

3. Katechizacja w naszej Parafii przedstawia się następująco: 
Liczba przedszkolaków objętych katechizacją wynosi: 119 dzieci,            
Na religię nie uczęszcza 1 dziecko, gdyż jest innego wyznania.         
W Szkole podstawowej jest 13 oddziałów. Liczba objętych katechezą 
wynosi: 242 dzieci.  Liczba nie objętych katechezą to 3 dzieci, w tym  
1 dziecko innej wiary. Liczba dzieci szkolnych mieszkających na 
terenie parafii wynosi 175 dzieci. Liczba dzieci szkolnych 
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mieszkających poza parafią wynosi 67 dzieci, w tym z Kobiernic: 18, z 
Pisarzowic: 23, z Hecznarowic: 13 i z Kęt 13. 

4. Wizyta duszpasterska (kolęda) 
Serdecznie dziękujemy za życzliwe i gościnne przyjęcie, nas kapłanów, 

podczas wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą. Dziękujemy tym 
rodzinom, które mimo swoich obowiązków znalazły czas, poświęciły go 
modlitwie i rozmowie z nami. Pragniemy z całego serca podziękować tym 
rodzinom, które przygotowały poczęstunek. Dziękujemy także za złożone 
ofiary pieniężne. Część z nich, czyli 10 % przekazujemy na potrzeby Kurii 
diecezjalnej, a 20 % na potrzeby naszej Parafii. Podczas kolędy przyjęło 
nas 708 rodzin, a 7 rodzin odmówiło przyjęcia z różnych względów.  

 Podziękowanie 
    Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania ks. Krzysztofowi, panom  

z Leśnych Dziadków i Rady parafialnej oraz innym osobom za zbudowanie 
całej konstrukcji szopki. Dziękuję kilku paniom za przygotowanie 
światecznej dekoracji przed ołtarzem oraz  Lektorom za ubranie choinek. 
Ponadto, pragnę podziękować panom Piotrowi i Stanisławowi za 
dostarczenie kwiatów (gwiazd betlejemmskich) do dekoracji ołtarza.  
Dziękuję Wam za trud i poświecony czas dla naszej spółecznosci 
parafialnej. Bóg zapłać.  Ks. Wacław  
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Kącik humoru  
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Kościół to nie punkt usługowy,  
czyli o sakramentach cz.1 

 

Coraz więcej księży zwraca uwagę na problem – wierni nie rozumieją 
istoty sakramentów świętych. Traktują je jako usługę, która im się należy, 
i jeśli Kościół stawia im wymagania, obrażają się na niego i na Pana Boga. 
Jarosław Stróżyk 
 

Dzisiaj wielu ludzi uważa się za wierzących, gdyż otrzymali 
sakrament chrztu świętego, przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej  
i okazjonalnie pojawiają się w kościele. Twierdzą: „my jesteśmy wierzący 
i nam się wszystko należy”. Upominają się o dalsze sakramenty, żyjąc  
w nieślubnych związkach. A nawet wyrzucają księżom, że odpychają ludzi 
od Kościoła, gdyż nie chcą chrzcić ich dzieci i spełniać oczekiwań.  
A przecież Kościół to nie sklep, w którym można wszystko kupić i jeszcze 
postawić wymagania, niejednokrotnie wszczynając kłótnie – przekonuje 
swoich wiernych ks. Jacek Szostakiewicz, proboszcz parafii 
Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach.  

Przyzwyczailiśmy się do tego, że nam się wszystko należy i wystarczy 
mieć pieniądze, aby nabyć sobie sakramenty i załatwić wszystkie usługi. 
Kościół to nie punkt usługowy, w którym można szybciutko załatwić Mszę 
św. lub coś innego, wtedy kiedy mamy na to czas. Niektórzy skarżą się 
nawet do księdza biskupa, że księża odmawiają im sakramentów lub 
innych posług. Okazuje się, że w którymś momencie zabrakło wiary, 
nawet takiej małej jak ziarnko gorczycy. Oderwaliśmy się od wspólnoty 
Kościoła i bardziej myślimy kategoriami współczesnego świata niż Jezusa 
Chrystusa – podkreśla. 
Poważny problem  
Na problem usługowego podejścia przez niektórych wiernych do 
sakramentów zwraca uwagę coraz więcej księży. Ich zdaniem to obecnie 
jeden z najpoważniejszych problemów Kościoła. – Część ludzi przychodzi 
do Kościoła jak do sklepu. Po to, by załatwić sprawę, coś dostać – mówi 
ks. Jan Sikorski, emerytowany proboszcz parafii św. Józefa w Warszawie. 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Autorzy/J/Jaroslaw-Strozyk
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– Dochodzi wówczas do totalnego nieporozumienia. Z jednej strony 
mamy sakramenty, które są darem od Boga, do których przyjęcia 
potrzebna jest wiara i które mają nam pomóc tę wiarę pogłębiać  
i ubogacać. Kościół może ich udzielać tylko tym, którzy są do nich 
przygotowani. Z drugiej strony mamy postawę roszczeniową części 
wiernych i brak zrozumienia, czym sakramenty są. Nic zatem dziwnego, 
że coraz częściej dochodzi do konfliktów na linii proboszczowie – wierni, 
a ludzie odchodzą z biura parafialnego rozczarowani – dodaje. 
– Postawa roszczeniowa wśród wiernych jest coraz powszechniejsza. 
Ostatnio kiedy nie chcieliśmy spełnić jakiegoś żądania, usłyszałem, że jak 
tak dalej księża będą postępować, to zostaną w Kościele sami – opowiada 
dominikanin o. Paweł Kozacki. – Coraz częściej pojawiają się też 
argumenty znane z handlu: płacę – wymagam. 
Chrzest, ślub, bierzmowanie 
Księża przyznają, że najczęściej do konfliktów dochodzi w trakcie 
przygotowań do sakramentów chrztu, małżeństwa i bierzmowania. 
– Ksiądz utrudnia, a ja chcę tylko ochrzcić dziecko – to zdanie słyszał 
wielokrotnie każdy proboszcz – mówi ks. Sikorski. – Najczęściej dzieje się 
tak, kiedy rodzice nie mają ślubu. Obowiązkiem Kościoła jest wówczas 
nakłaniać ich, jeśli jest to możliwe, do uporządkowania tych spraw. 
Jednak ludzie nie przyjmują tego dobrze. Często słyszymy, że tak nie 
można. To nie wina dziecka, że rodzice tak żyją itp. Wielu proboszczów 
ulega takim argumentom – podkreśla. 
Ale występują i inne trudności. – Przyszła do mnie para, która chciała 
ochrzcić dziecko. Podczas rozmowy okazało się, że matka chrzestna jest 
osobą niewierzącą. Nie mogli zrozumieć, dlaczego dla Kościoła stanowi 
to problem. Mimo mojego tłumaczenia, że rodzice chrzestni przyjmują 
na siebie obowiązek wychowania dziecka w duchu katolickim i w tej 
sytuacji spełnienie tego warunku jest niemożliwe, matka upierała się, że 
to jej najlepsza przyjaciółka i powinna być matką chrzestną jej dziecka – 
opowiada jeden z księży pracujących w poznańskiej parafii. – Dla wielu 
osób „trzymanie dziecka do chrztu” staje się jedynie „okazją towarzyską” 
– dodaje. 
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Podobne problemy występują przy zawieraniu małżeństwa. – Dla wielu 
młodych ślub kościelny jest obecnie tylko dodatkiem do wesela. Mało 
istotnym, choć niezbędnym szczegółem. Nie chcą się do tego sakramentu 
w żaden sposób przygotowywać. Kiedy Kościół stawia im w tej mierze 
pewne wymagania, obrażają się. „Ale o co chodzi, proszę księdza? 
Przecież płacimy za ślub” – podkreślają. Nie dostrzegają różnicy między 
wynajęciem sali weselnej a sakramentem małżeństwa – załamuje ręce 
jeden z warszawskich księży. – Kiedy próbuje się im tłumaczyć, dlaczego 
konieczne są te przygotowania, słyszymy, że Kościół potrafi tylko 
utrudniać życie. 
Najwięcej nieporozumień wywołuje chyba przygotowanie do 
sakramentu bierzmowania. – Wielu młodych w ogóle nie wie, po co go 
przyjmuje. Bardzo często można usłyszeć, kiedy się z nimi rozmawia, że 
przychodzą do bierzmowania, bo chcą mieć święty spokój. Bo nie chcą 
potem mieć problemów ze ślubem – opowiada ojciec Kozacki. 
Żeby to zmienić, Kościół wprowadził kilkuletnie przygotowania do tego 
sakramentu. Młodzi muszą m.in. uczestniczyć w specjalnych spotkaniach 
formacyjnych. Czy to działa? – Nie do końca. Wiele osób traktuje 
uczestnictwo w nich jako obowiązek, który trzeba po prostu odbębnić. 
Podobnie jest z obowiązkowym uczestnictwem w Mszy św. czy pójściem 
do spowiedzi. Później niektórzy przychodzą do spowiedzi i mówią, że 
„przyszli po podpis”. Kapłan musi się bardzo w konfesjonale natrudzić, by 
taka spowiedź w ogóle była ważna – mówi o. Kozacki. (Cdn. W miesiącu 
marcu).                                                        Współpraca: ks. Dariusz Madejczyk 
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Sakramenty od strony 
praktycznej 

„Sakramenty są źródłem łaski Bożej,  
z którego możecie czerpać siłę do 
zwyciężania właściwych ludzkiej  

naturze słabości.  
Pan w swojej dobroci przewidział te środki,  

aby wspomagać nas na każdym etapie 
ziemskiej wędrówki"  

Jan Paweł II, 17 maj 1988 roku,  
Mariscal Estigarribia  w Paragwaju 

 

Sakramenty to znak widzialny niewidzialnej łaski. Każdy sakrament 
to rzeczywiste przyjście i działanie Chrystusa, który poprzez określone, 
zrozumiałe dla ludzi znaki (słowa i gesty) udziela nam swej łaski i pomocy 
na drodze do zbawienia. Opierając się na nauce Pisma Świętego oraz 
Tradycji, uznajemy, że wszystkie sakramenty zostały ustanowione przez 
samego Chrystusa (por. KKK 1131, 1114-1116).  
Sakramenty z ustanowienia Chrystusa są sprawowane tylko w Kościele, 
tylko przez Kościół i tylko dla Kościoła. Tylko „w Kościele i poprzez 
Kościół", to znaczy, że prawdziwe spotkanie z Chrystusem obecnym 
i działającym w sakramentach może nastąpić jedynie we wspólnocie 
Kościoła, w której są one sprawowane przez prawowitych kapłanów od 
czasów apostolskich. Tylko „dla Kościoła" oznacza, że udzielane są w celu 
budowania i umacniania wspólnoty Kościoła na ziemi (por. KKK 1117-
1120). 

PODZIAŁ SAKRAMENTÓW 
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego 

• Chrzest – który jest początkiem nowego życia 
• Bierzmowanie – które jest umocnieniem chrztu 
• Eucharystia – które karmi ucznia Ciałem i Krwią Pańską   
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Sakramenty uzdrowienia 
Chrystus Pan, który odpuszczał grzechy i uzdrawiał, chciał, aby Kościół 
mocą Ducha Świętego kontynuował uzdrawianie i zbawienie, co dzieje 
się przede wszystkim przez sakramenty: 

• Pokuty 
• Namaszczenie chorych 

Sakramenty społeczne, czyli w służbie komunii 
Dwa sakramenty nazywamy społecznymi: 

• Kapłaństwo 
• Małżeństwo 

ponieważ nastawione są na zbawienie innych ludzi, choć przyczyniają się 
też do zbawienia osobistego. 

Chrzest 
W naszej parafii chrztu św. 
udziela się dzieciom w niedzielę 
podczas Mszy św. o godz. 11.00. 
Zgłoszenia dziecka do chrztu 
należy dokonać w kancelarii 
parafialnej dyżurującemu 
kapłanowi najpóźniej dwa 
tygodnie przed jego udzieleniem. 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO 
DZIECKA: 

• Akt urodzenia dziecka – oryginał. 
• Dane personalne rodziców dziecka min. imię nazwisko, adres 

zamieszkania, data ślubu kościelnego itp. 
• Dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko adres 

zamieszkania). 
• Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych (tzw. 

zaświadczenie chrzestnego do chrztu) – wydawane w parafii ich 
zamieszkania. 

• Uczestnictwo Rodziców i Chrzestnych w katechezie przed 
chrztem. 
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• Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana 
jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z Parafii miejsca 
zamieszkania.  

• Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym 
zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą 
szatkę matka chrzestna. 

RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ: 
• osoby wierzące, praktykujące, żyjące w katolickim związku 

małżeńskim, 
• młodzież od 16 roku życia, bierzmowana uczestnicząca 

w katechizacji. 
RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ: 

• niewierzący czy osoby innej wiary, 
• osoby niepraktykujące wiary, 
• żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu, 
• osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania. 
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Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe 

słowo. W grudniu zebraliśmy 345,00 zł dar finansowy za gazetki. 
Te pieniążki przeznaczyłem na nagrody dla Dzieci, które 

uczestniczyły w Roratach. Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami  

i błogosławi na każdy dzień. Ks. Wacław 

Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 

Godziny  urzędowania kancelarii parafialnej 

Dzień / ksiądz Godzina urzędowania 

Poniedziałek – ks. Wacław od 19.00 do 19.30 
Wtorek – ks. Wacław od    7.45 do   8.30 

Środa – ks. Krzysztof  od 19.00 do 19.30 

Czwartek – ks. Krzysztof od    7.45 do   8.30 

Piątek – ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie ;  

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

 

http://www.ketypodlesie.pl/

