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 Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa  

Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach  
 Marzec 2020                                           Wielki Post                                            3/2020 

 

Dary Wielkiego Postu: post, jałmużna  

i modlitwa 
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Plan rekolekcji wielkopostnych 

Niedziela – 15 marca 2020 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 
07.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

09.00 
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

Po Mszy świętej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania  
ze szkół ponadpodstawowych 

11.00 
Msza św. z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej  

Po Mszy świętej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania  
z klasy 8 Szkoły Podstawowej 

16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

17.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

18.00 Nauka stanowa dla mężczyzn 

Poniedziałek – 16 marca 2020 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 
07.30 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

08.15 Nauka stanowa dla kobiet 

09.40 – 10.30 Nauka dla Uczniów od klas I do IV Szkoły Podstawowej 
10.40 – 11.30 Nauka dla Uczniów od klas V do VIII Szkoły Podstawowej  

18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

18.45 Nauka stanowa dla kobiet 

Wtorek – 17 marca 2020 – Dzień spowiedzi 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 
07.00 - 07.30 Spowiedź dla wszystkich  

7.30 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  

08.15 – 9.30   Spowiedź dla wszystkich 
9.30 – 10.30 Przerwa w spowiedzi  

9.30 – 10.30 
Msza św. dla chorych i osób starszych  
                                           z sakramentem namaszczenia 

10.30 – 12.00   Spowiedź dla wszystkich 
12.15 – 15.00 Przerwa w spowiedzi 

14.35 – 15.00   
Nabożeństwo pokutne z nauką dla uczniów  
                                                              Szkoły Podstawowej  
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15.00 – 16.30   Spowiedź dla klas od 4 do 8 oraz dla dorosłych 

16.30 – 17.00 Przerwa w spowiedzi 
17.00 – 18.00   Spowiedź dla wszystkich 

18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  

Środa – 18 marca 2020 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 

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

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

10.40 – 11.30 
Przygotowanie do Liturgii i Msza św. dla Uczniów klas od  
V do VIII Szkoły Podstawowej  

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

Kiedy zamówimy espresso w dobrej restauracji, z pewnością 
otrzymamy w zestawie szklankę wody. Pijąc ją, oczyszczamy nasze kubki 
smakowe i możemy się potem delektować całą gamą subtelnych 
aromatów, jaką roztacza przed nami zamówiona kawa. Pominięcie tej 
czynności często sprawia, że ów wyjątkowy smak naszego espresso gubi 
się gdzieś pośród innych smaków potraw, które wcześniej spożywaliśmy. 
Ta dobrze znana nam czynność w pewien sposób ukazuje całą filozofię 
Wielkiego Postu. Jest to bowiem czas wewnętrznego oczyszczenia, 
którego pilnie potrzebujemy, aby na nowo – albo jeszcze intensywniej – 
poczuć smak życia. Czasami bowiem codzienność nam powszednieje, jak 
chleb, który spożywany często nie bardzo już smakuje. Życie wydaje się 
mdłe i nijakie, co jest jednak tylko naszym subiektywnym odczuciem. Bo 
w rzeczywistości jest ono bardzo dobre. Musi takie być, bo jest darem 
Tego, który jest dobry! Wielki Post jest więc dla nas zachętą: „Skosztujcie 
i zobaczcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34,9) oraz „Skosztujcie i zobaczcie, jak 
dobre jest życie, którym was obdarzył”. Możemy w tym czasie poczuć na 
nowo smak relacji z Bogiem i smak swojego życia. Do tego jednak 
potrzebujemy oczyszczenia przez post, modlitwę i jałmużnę. W tym 
szczególnym okresie Kościół kładzie je przed nami, ale to od nas zależy, 
czy po nie sięgniemy. Bardzo tego potrzebujemy, bo na co dzień karmimy 
się byle czym, a nierzadko też podtruwamy się grzechem. Więc nie ma 
się co dziwić, że ani relacja z Bogiem, ani nasza codzienność już tak 
bardzo nam nie smakuje. Dlatego właśnie nasz post musi być Wielki,  
a nie mały. Jałmużna ma być hojna, modlitwa intensywna,  
a podejmowane umartwienia ofiarne. Słowo Boże proklamowane  
w kolejne niedziele będzie nam pomagało w tym ponownym 
rozsmakowaniu się w Bogu i w życiu, którym nas obdarzył. 
Skoncentrowane jest bowiem wokół sakramentu chrztu, czyli początku 
naszego życia z Nim. To wtedy Bóg przyjął nas za swoje przybrane dzieci 
i obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Dlatego chrzest jest 
wartością, do której ciągle mamy wracać, odkrywać ją na nowo  
i przeżywać. Pomogą nam w tym zwłaszcza Ewangelie z trzeciej, czwartej 
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i piątej niedzieli Wielkiego Postu, czyli opowieść o spotkaniu Jezusa  
z Samarytanką, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia oraz  
o wskrzeszeniu Łazarza. Mówi się o nich, że to wielka katecheza 
chrzcielna. Wsłuchajmy się w nią uważnie.  Oremus 
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Krótkie medytacje 

I Niedziela Wielkiego Postu – 01 marca 2020 r. 
 

Mt (4,1-11) 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby 

był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 

poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił 
kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś 

Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie 
stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: 

„Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje 
człowiek, ale każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych»”. Wtedy wziął Go 
diabeł do Miasta Świętego, postawił na 

szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: 
„Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 

napisane jest bowiem: «Aniołom swoim 
da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić 

cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej 
nogi o kamień»”. Odrzekł mu Jezus: „Ale napisane jest także: «Nie 

będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”. Jeszcze raz wziął Go 
diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata 
oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz  

i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest 
bowiem napisane: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 

samemu służyć będziesz»”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili 
aniołowie i usługiwali Mu. 

Idź precz! 

Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni wraz z Ewangelią Środy 
Popielcowej o poście, modlitwie i jałmużnie to kluczowe teksty biblijne 
Wielkiego Postu. Jesteśmy szczególnie w tym czasie wezwani do wejścia 
w duchową walkę, w której uczestniczy także nasze ciało. Prowadzi to nas 
do uroczystego wyrzeczenia się grzechu i szatana oraz wyznania wiary w 
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Boga podczas Wigilii Paschalnej. Bardzo ważne jest, byśmy dokonywali 
tego świadomie. Słowo o kuszeniu Jezusa pomaga rozpoznać pokusy, 
których sami doznajemy w naszym życiu. Nie ma takiej pokusy, której nie 
moglibyśmy odnaleźć w którejś z tych trzech opisanych w dzisiejszej 
Ewangelii. W pokusie chleba zawierają się wszystkie pokusy dotyczące 
naszych potrzeb cielesnych, psychicznych, emocjonalnych itd. Jeżeli nie 
uczymy się zwyciężać wraz z Jezusem, który ma w Ojcu źródło swego 
zabezpieczenia, stajemy się niewolnikami własnych pragnień i potrzeb. 
Fizyczną bronią w tej sytuacji jest post. Propozycja rzucenia się  
z narożnika świątyni to pokusa posłużenia się Bogiem dla swojego celu 
oraz dokonania czegoś gwiazdorskiego i efektownego zamiast 
wypełniania woli Ojca. Pokusa ta powróci z mocą podczas ukrzyżowania, 
gdy tłum będzie wrzeszczał: „Zejdź z krzyża, a ci uwierzymy” (por. Mt 
27,42). Skuteczną bronią jest tu modlitwa, będąca aktem uznania nad 
sobą Boga oraz drogą wchodzenia w przyjmowanie i pełnienie Jego woli. 
Ostatnia pokusa dotyczy władzy i bogactwa. Nikt, kto choć trochę zna 
siebie, nie powie, że pokusa ta go nie dotyczy, i to niezależnie od statusu 
materialnego i pozycji w hierarchii społecznej. Bronią wobec tej pokusy 
jest jałmużna. Jeżeli rozpoznajemy sposoby, jakimi najczęściej zwodzi nas 
kusiciel, to możemy świadomie się go wyrzekać i wraz z Chrystusem 
wchodzić w duchowe zmaganie.  Oremus 

II Niedziela Wielkiego Postu – 08 marca 2020 r. 
Mt (17,1-9). Jezus wziął z sobą Piotra, 

Jakuba oraz brata jego, Jana i zaprowadził 
ich na górę wysoką, osobno. Tam 

przemienił się wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się 

białe jak światło. A oto ukazali się im 
Mojżesz i Eliasz, rozmawiający 

z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, 

postawię tu trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 

dla Eliasza”. 
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Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał 
się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 

słuchajcie!”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.  
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się!”.  

Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego 
Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: 

„Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, 

 aż Syn Człowieczym zmartwychwstanie”. 

Oblicze Jezusa 
Ojcem naszej wiary jest Abraham, którego relacja z Bogiem zaczęła 

się od tego, że na Jego głos opuścił swoje zabezpieczenia i wyszedł, „nie 
wiedząc, dokąd idzie” (Hbr 11,8). Być dzieckiem Abrahama oznacza mieć 
jego postawę. Abraham miał, oczywiście, do przejścia długą drogę 
dojrzewania w wierze, ale od początku był otwarty na słowo Boga i w tym 
możemy go naśladować, niezależnie od okoliczności naszego życia. 
Ostatecznie wolą Ojca jest, abyśmy przylgnęli do Jego Syna i przeszli Jego 
śladami przez krzyż do zmartwychwstania. Taki jest sens ewangelicznej 
sceny przemienienia. Według starożytnej tradycji przemienienie Jezusa 
miało miejsce 40 dni przed Jego męką. Liturgicznym wyrazem tej tradycji 
było wyznaczenie daty święta Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia) na 
40. dzień przed świętem Podwyższenia Krzyża (14 września). 
Przemienienie Jezusa staje się w ten sposób zapowiedzią jednocześnie 
Jego męki i zmartwychwstania. Kulminacją sceny na górze przemienienia 
jest głos Ojca do uczniów, aby słuchali Jego umiłowanego Syna. 
Uczniowie byli w ten sposób przygotowywani na to, co miało nastąpić w 
Jerozolimie.  W porównaniu z uczniami nasza sytuacja jest łatwiejsza, 
patrzymy bowiem na krzyż Chrystusa już z perspektywy Jego 
zmartwychwstania. Jesteśmy także umocnieni świadectwem 
niezliczonych świętych od czasów apostolskich do współczesności. Nikt 
jednak nie zastąpi nas samych w drodze paschalnej poprzez przewidziane 
dla nas trudy i przeciwności. Żebyśmy mogli się z nimi zmierzyć, razem z 
apostołami przyjmujemy dzisiaj wezwanie Ojca do słuchania Jego Syna, 
który pokonał śmierć, „a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez 
Ewangelię”.                                                                                                               Oremus 
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III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020 r. 

„O, gdybyś znała dar Boży i 
wiedziała, kim jest Ten, kto ci 

mówi: Daj Mi się napić - 
prosiłabyś Go wówczas, a 

dałby ci wody żywej. Daj mi tej 
wody, abym już nie pragnęła i 

nie przychodziła  

tu czerpać” J 4,5-42 

Wezwani do nawrócenia 
Jezus w dialogu z Samarytanką objawia siebie samego jako dawcę wody 
żywej. Wodą żywą jest Duch Święty (J 7,39), który – jak mówi św. Paweł 
– rozlewa w naszych sercach miłość Boga. W sakramencie chrztu staliśmy 
się przez Chrystusa przybranymi dziećmi Ojca i świątynią Ducha 
Świętego. Wtedy w naszym wnętrzu zostało otwarte bijące źródło żywej 
wody. Chrzest przyjęliśmy raz na całe życie, dlatego to źródło jest 
niezniszczalne. Możemy je zasypywać naszymi grzechami i naszą 
oziębłością, możemy też stawiać tamy i zapory broniące łasce Boga 
dostępu do różnych sfer naszego życia, ale źródło wciąż bije i można do 
niego powracać. Wielkopostne nawrócenie można nazwać burzeniem 
postawionych przez nas zapór lub dokopywaniem się do źródła. Pięciu 
mężów, jakich miała Samarytanka, to symbol fałszywych bogów, od 
których uwalnia Jezus. Dar wody żywej przeprowadza od niewolniczej 
służby bożkom do wyzwalającego kultu Boga w Duchu i prawdzie. My też 
możemy ulegać różnym formom bałwochwalstwa, oddając cześć choćby 
sobie samym, stawiając na pierwszym miejscu własną wolę lub swoje 
upodobania; możemy bałwochwalczo czcić innych ważnych dla nas ludzi, 
różne idee, nawet bardzo piękne, albo takie sprawy jak sport, zdrowie, 
muzykę, modę, politykę itd. Cały czas potrzebujemy przechodzić w 
naszym życiu od kultu bożków do kultu Boga Jedynego. Samarytanka na 
końcu stała się misjonarką. Jej doświadczenie przyprowadziło do Jezusa 
wielu jej rodaków, którzy też mogli sami doświadczyć, że Jezus zbawia ich 
życie. Chrześcijanin z natury jest misjonarzem. Od tego, czy podczas 
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obecnego Wielkiego Postu podejmę powrót do chrzcielnego źródła wody 
żywej, może zależeć nie tylko mój los, ale także zbawienie wielu innych 
osób. Oremus 

I V Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r. 

Niegdyś bowiem byliście 

ciemnością, lecz teraz jesteście 

światłością w Panu: postępujcie 

jak dzieci światłości! Owocem 

bowiem światłości jest wszelka 

prawość i sprawiedliwość,  

i prawda.   Ef 5, 8-14 

Jak długo jestem na świecie, jestem 

światłością świata».   

To powiedziawszy splunął na ziemię, 

uczynił błoto ze śliny i nałożył je na 

oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» - co 

się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. «Czy ty 

wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym 

w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który 

mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.    

J 9, 5-7. 35-38 

Otwórz oczy 
Urodziliśmy się duchowo ślepi. Bez Jezusa Chrystusa nasz świat 

zamyka się w doczesności, a życie, które mamy na ziemi, jawi się nam 
jako jedyne. Musimy więc starać się wycisnąć z niego jak najwięcej dla 
siebie. Dobrem jest dla nas to, co doraźnie korzystne, co zgadza się  
z naszymi planami, zaś wszelkie trudności i cierpienia są oczywistym 
złem. Największym zaś złem jest śmierć, o której staramy się na wszelki 
wypadek nie myśleć. Łaska Chrystusa otrzymana w chrzcie otwiera nam 
oczy w sensie duchowym, pozwala dostrzec Boga jako kogoś żywego  
i jako źródło naszego życia. Nasz horyzont poszerza się poza granicę 
naszego życia doczesnego. Przez wiarę i chrzest stajemy się dziedzicami 
życia wiecznego, co pozwala w innej perspektywie zacząć postrzegać 
wszystkie sprawy doczesne. Niewidomy z dzisiejszej Ewangelii,  
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w odróżnieniu od Bartymeusza spod Jerycha (Mk 10,46-52), o nic Jezusa 
nie prosił. Nie miał doświadczenia widzenia i był przyzwyczajony do 
swojej sytuacji. Jezus wprowadził go w sytuację pewnej niewygody, 
brudząc mu oczy błotem, co zmusiło go do szukania wody dla obmycia 
oczu. Wielu mówi, że tym, co skłoniło ich do szukania Boga na serio i do 
stawiania pytań o Jego obecność w życiu, było doświadczenie cierpienia 
czy niepowodzenia. Niewygodne czy nieprzyjemne sytuacje w naszym 
życiu bywają właśnie takim położeniem błota na oczy, co stanowi szansę 
na otwarcie choćby szczeliny w naszej duszy, umożliwiającej Bogu 
zbawienną interwencję. Nawet jeśli żyjemy od dawna świadomie  
w relacji z Bogiem, nigdy nie możemy powiedzieć, że już wszystko 
wystarczająco widzimy w naszym życiu w Bożym świetle. Poza tym 
duchowy wzrok może nam się psuć z powodu naszych grzechów czy 
ospałości. Dzisiejsza Ewangelia powraca do nas cyklicznie, bo wciąż 
potrzebujemy otwarcia oczu. Oremus 

V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r. 
"Oto otwieram wasze groby  

i wydobywam was z grobów,  ludu mój  
i poznacie, że Ja jestem Pan,  gdy wasze 

groby otworzę i z grobów was wydobędę, 
ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, 

byście ożyli,  
i powiodę was do kraju waszego, 

i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem  
i wykonam", mówi Pan Bóg.  

Ez 37, 12-14 

„Jezus zawołał donośnym głosem 
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane 

opaskami, a twarz jego była zawiniętą chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie 
go i pozwólcie mu chodzić. J 11, 43-44 

Śmierć nie ma władzy  
Dzisiejsza Ewangelia to kolejny tekst o fundamentalnym znaczeniu 

dla katechezy chrzcielnej Kościoła. Wskrzeszenia dokonywane przez 
Jezusa to prorocze znaki zapowiadające Jego zmartwychwstanie, choć 
między wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem zachodzi zasadnicza 
różnica. Wskrzeszony Łazarz powrócił do swojego ziemskiego życia  
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i musiał ponownie umrzeć. Zmartwychwstanie Jezusa nie było powrotem 
do życia sprzed śmierci krzyżowej, tylko wejściem w nowy sposób życia 
w chwale Ojca. Kulminacyjnym momentem dzisiejszej 
Ewangelii nie jest samo wskrzeszenie Łazarza, oczywiście bardzo ważne, 
ale stwierdzenie Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki”, oraz następujące od razu pytanie: „Wierzysz 
w to?”. Jak katechumeni mają dzisiaj swoje trzecie skrutynium, tak dla 
nas, ochrzczonych, skrutynium stanowi to Jezusowe pytanie, z którym 
mamy zmierzyć się na serio. Wiara w zmartwychwstanie to nie jakaś 
ogólna nadzieja życia pozagrobowego; ona istniała już przed Jezusem. 
Nowość, którą przyniósł Jezus, polega na umożliwieniu nam już tu na 
ziemi udziału w zmartwychwstaniu. Nie zmienia to zewnętrznie realiów 
naszego życia, ale pozwala postrzegać i oceniać wszystkie sprawy  
z punktu widzenia zmartwychwstania i życia wiecznego. Ta zdolność 
przychodzi do nas przez wiarę i chrzest. Dorosły katechumen wyznaje 
wiarę przed przyjęciem sakramentu chrztu. Ochrzczeni  
w niemowlęctwie, aby przyjęty przez nich chrzest był owocny, czyli 
realnie wpływał na ich życie, muszą otrzymać formację wiary. Formuje 
nas także rok liturgiczny. Okres Wielkiego Postu to uprzywilejowany czas 
powracania do chrztu, czas rozwoju chrzcielnej wiary  
w zmartwychwstanie, czas wychodzenia z naszych grobów wraz  
z Łazarzem.    Oremus 
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Intencje mszalne na miesiąc marzec 2020 

01.03.2020 

I Niedziela 

I Niedziela Wielkiego Postu 

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  

02.03.2020 
Poniedziałek  

7.00 † Zofia Matejko (P) 

18.00 † Jan Mleczko 

03.03.2020 
Wtorek  

7.00 † Ernestyna Mydlarz (P) 

18.00 † Stanisław Handzlik w 27 r. śm. 

04.03.2020 
Środa  

7.00 † Kazimierz Wanio 

18.00 
1. † Kazimierz oraz Edward Tatoń 
2. † Kazimierz Byrski z żoną Danutą (P) 

05.03.2020 
I Czwartek  

7.00 † Arkadiusz Koper 

18.00 
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla dzieci  
z I Róży Rodziców 

06.03.2020 
I Piątek  

7.00 † Jan Mleczko (P)  

18.00 
1. †† Zmarłych Członków z II Róży Mężów 
Włodzimierza Drożdża  
2. † Józef Biłek w 6 r. śm.  

07.03.2020 
I Sobota  

8.00 
1. † Zdzisław Łyszczek (P) 
2. † Mirosław Olszowy (P) 

18.00 Dziękczynna za uratowanie życia 

08.03.2020 

II Niedziela  

II Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 † Jan i Joanna Niedziela oraz Tadeusz Pędrak 

9.00 
1. † Anna Handzlik w r. śm. 

2. † Józefa i Franciszek Haczek 

11.00 
1. † Dominik Handzlik w 4 r. śm.  
2. † Stefania Wadoń w 30 r. śm. oraz Kazimierz 
Wadoń z córką Janiną 

17.00 Za Parafian 

09.03.2020 
Poniedziałek  

7.00 † Arkadiusz Koper (P) 

18.00 † Tadeusz Stanclik (P)  

10.03.2020 
Wtorek  

7.00 † Jan Mleczko (P) 

18.00 † Franciszka Fabia (P) 

11.03.2020 
Środa 

7.00 † Maria Żmuda (P) 

18.00 † Agnieszka i Franciszek Foryś z synami 

12.03.2020 
Czwartek  

7.00 † Edward, Jan i Marek Adamaszek z rodzicami  

18.00 † Leon i Janina Furtak 
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13.03.2020 

Piątek  

7.00 † Jerzy Szeremeta z rodzicami  

18.00 † Józef Grabski z synem i rodzicami 

14.03.2020 
Sobota 

7.00 † Zofia Matejko (P) 

18.00 
W int. Paulinki z ok. Roczku o Boże błog. i opiekę 
Maki Bożej i Anioła Stróża 

15.03.2020 
III Niedziela 

Rekolekcje  

Parafialne 

III Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 
O zdrowie i Boże błog. dla Członków i ich rodzin  
z I Róży Mężów Jana Fabii  

9.00 
1. † Jan Dyrduła (P) 
2. † Maria Żmuda z rodzicami (P) 

11.00 

1. † Bronisława i Bronisław Jurzak z zięciem 
      Grzegorzem i wnukiem 
2.† Józef Zeman 
3. Za Parafian 

17.00 † Czesława i Władysław Juraszek  

16.03.2020 
Poniedziałek 

Rekolekcje  

7.30 
W int. Ojca św. i Ojczyzny od II Róży Mężów 
Włodzimierza Drożdża 

18.00 
1. † Ernestyna Mydlarz (P)  
2. †† Zmarłe Członkinie z VII Róży Kobiet  

                                         Kazimiery Góralczyk 

17.03.2020 

Wtorek  
Rekolekcje  

7.30 † Arkadiusz Koper (P) 

18.00 
1. † Franciszka i Karol Bakalarscy  
2. † Teresa Marszczyk  

18.03.2020 

Środa 

Rekolekcje  

7.30 † Mirosław Olszowy (P) 

18.00 
1. † Józefa Wróbel (P) 
2. † Danuta i Kazimierz Byrscy  

19.03.2020 
Czwartek  

7.00 † Józef Jurzak z żoną Elżbietą 

18.00 † Józef Handzlik  

20.03.2020 
III Piątek 

7.00 † Zofia Matejko (P) 

18.00 
1. † ks. Józef Wanatowicz od II Róży Mężów  
    Włodzimierza Drożdża 
2. † Józef Byrski z rodzeństwem   

21.03.2020 
Sobota 

7.00 † Stefania Adamus i Józef Adamus 

18.00 † Helena Handzlik w 1 r. śm. 

22.03.2020 

IV Niedziela 

III Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 O powrót do zdrowia dla Romana  

9.00 
1. † Tadeusz Stanclik (P) 

2. † Bronisław Plewniak 

11.00 
1. W int. Darii i Bartosza o wszelkie łaski i Boże 
błog. nową drogę życia 
2. Za Parafian 

17.00 † Mirosław Olszowy (P) 
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23.03.2020 

Poniedziałek  

7.00 † Zdzisław Łyszczek (P) 

18.00 1. † Franciszek Zeman z teściami 

24.03.2020 
Wtorek  

7.00 † Bronisław Pudełko w 3 r. śm. 

18.00 † Jan Mleczko 

25.03.2020 
Środa 

7.30 † Maria Żmuda (P) 

18.00 † Mirosław Olszowy (P)  

26.03.2020 
Czwartek  

7.00 † Zofia Matejko (P) 

18.00 † Anna Karkoszka (P) 

27.03.2020 
Piątek 

7.00 † Stanisława Oczko (P) 

18.00 
1. † Władysław Stopczak  

2. † Zdzisław Łyszczek (P) 

28.03.2020 
Sobota 

7.00 † Jan Mleczko (P) 

18.00 † Mirosław Olszowy (P) 

29.03.2020 

Niedziela 

IV Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 
†† Zmarłe Członkinie z X Róży Kobiet Anny  
                                                                Baron 

9.00 
1. † Stefania Zemanek z mężem Rudolfem  
    i synem Leszkiem 
2. Za Parafian 

11.00 

1. † Jadwiga i Stanisław Kosman z Julią i Janem  
    Kosman oraz Jadwiga i Władysław Roszczyk  
    z Adamem Jagielskim 
2. † Władysław Lach w 4 r. śm. 
3. W int. Esterki z ok. Roczku o Boże błog.  
    i opiekę Anioła Stróża  

17.00 
† Grzegorz Dyczkowski i Bronisława Jurzak w 5 
r. śm. 

30.03.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Zdzisław Łyszczek (P) 

18.00 † Aniela i Bronisław Ogórek z synem Wiesławem 

31.03.2020 
Wtorek 

7.00 † Józef Zaręba (P) 

18.00 † Marek Koźbiał (P) 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Adam Lechman, 

salwatorianin, który będzie przebywał na rehabilitacji  
w sanatorium:  

+ Maria Żmuda – 10 int. 
+ Mirosław Olszowy – 10 int. 
+ Zdzisław Łyszczek – 10 int. 

                   w niedzielę o 16.15 
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  Mały  
      Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci! 
W środę, 26 lutego rozpoczął się Wielki Post. 
To czas szczególny w Liturgii Kościoła. Post ma 
nam pomóc spojrzeć w swoje serce szczerze i w 
prawdzie ocenić słowa i czyny. Wielki Post pomaga nam stanąć w prawdzie, 
porzucić zło i nawrócić się do Boga. Każdy z Nas powinien obrać sobie za cel 
konkretne postanowienie lub wyrzeczenie i trzymać się go do końca Wielkiego 
Postu. W niedzielę, 15 marca rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne w naszej 
Parafii. Zachęcam wszystkie dzieci i młodzież do udziału w naukach 
rekolekcyjnych, aby w mocy Chrystusa utwierdzić się w Bożej miłości i stawać 
się na nowo Dzieckiem Bożym.                      Pozdrawiam ks. Wacław  

Plan rekolekcji wielkopostnych 

Niedziela – 15 marca 2020 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 

11.00 
Msza św. z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej  

Po Mszy świętej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania  
z 8  klasy Szkoły Podstawowej 

16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
Poniedziałek – 16 marca 2020 

09.40 – 10.30 Nauka dla Uczniów od klas I do IV Szkoły Podstawowej 

10.40 – 11.30 Nauka dla Uczniów od klas V do VIII Szkoły Podstawowej  

Wtorek – 17 marca 2020 – Dzień spowiedzi 

14.35 – 15.00   Nabożeństwo pokutne z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej  

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

Środa – 18 marca 2020 

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

10.40 – 11.30 
Przygotowanie do Liturgii i Msza św. dla Uczniów klas od  
5 do 8 Szkoły Podstawowej  
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Krzyżówka dla Dzieci 03/2020 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 02/2020 jest hasło:  

„Wiara i rozum są jak dwa 

skrzydła na których duch 

ludzki unosi się ku 

kontemplacji prawdy”. 

Nagrodę wylosowała  

    Weronika Przygoda   
                 i Emilia Rusinek.  

Rozwiązanie krzyżówki nr 02/2020 proszę nadsyłać do 18 

marca b.r. na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub 
proszę przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają 
nagrody książkowa pt.: „Katechizm młodego Polaka”.  
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Kącik Poezji 

Na św. Walentego 

Dobrze, że jest taki święty 

Co na imię ma Walenty.  

On patronem jest miłości 

Niech więc w sercach naszych gości. 

On dla chorych miał współczucie 

I nieszczęsnym wzmacniał życie. 

Żyła ta poczciwa dusza 

Za czasów cesarza Klaudiusza,  

Gdy mężczyzna był bez żony, 

wnet do wojska był wcielony. 

Więc Walenty dawał śluby 

Przez co doznał swojej zguby.  

No bo władcy się wkurzyli 

I biskupa uśmiercili. 

Potem różne były cuda 

Prawdę pisze Kaźmierz Żmuda. 

Jeśli chcecie w Internecie  

O nim więcej się dowiecie. 

Tak to wkrótce o Walentym,  

Który potem został świętym. 

 

Z Walentego – walentynki… 

Kto nie lubi was dziewczynki 

Moja miłość legła w grobie 

Dzięki Bogu radzę sobie. 

Tu znalazłem miejsce swoje 

Tu powierzam trudy, znoje. 

Tam służyłem przed ołtarzem 

Teraz tu jesteśmy razem. 

Dzięki Tobie Boże za to, 
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Tu jest dla mnie zawsze lato, 

Tu jest teraz moja miła 

Od niej jest do życia siła. 

W Częstochowie czy tam w lesie 

Zawsze mi otuchę niesie. 

Bo ja dla niej tyle piszę 

I jak gdyby jej głos słyszę. 

Śliczna jest ta moja Pani, 

Spójrzcie i oceńcie sami. 

Miłość to coś wspaniałego  

nieszczęsny ten co nie zna tego. 

O miłość się modlić trzeba  

prosić miłosierdzie nieba, 

A partnera czy bliźniego  

życzliwością darzyć jego. 

Przed ołtarzem twoim Panie 

Usłysz nasze dziś wołanie. 

Byśmy wszyscy się kochali 

A nienawiść odrzucali. 

Duch Święty przez miłość to cuda potrafi 

Niech więcej się rodzi dzieci w tej Parafii. 

Wszystkich przecież cieszą te małe dzidziusie 

Teraz lżej wychować, bo 500 jest w plusie.  

                                           Kazimierz Żmuda 

 

Podziękowanie za sprzątanie  

„Miłe Panie” 

Tej świątyni Wy oddane, 

Dzięki Wam tu posprzątane. 

No bo cóż ja sam podołam 

Przez Proboszcza też Was wołam. 

Wielkie wasze są zasługi, 

Mamy u Was wielkie długi. 

Tylko modlić się możemy 
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I z serca Wam dziękujemy. 

A zapłata przyjdzie z nieba  

Kiedy będzie Wam potrzeba. 

„Podziękowanie Anetce” 

Pielęgniarka mojej żony, w ten dzień z nami była. 

I za zmarłą jej Marysię z nami się modliła 

I z dowodów mej wdzięczności  

też miała wiele radości. 

Niech to Miłosierdzie, tu z tego ołtarza, 

Wszelkimi łaskami wciąż Ciebie obdarza. 

Dla swych podopiecznych bądź tak miłosierna 

Jak święty Walenty, tym biedakom wierna. 

Bóg zapłać Ci Anetko. 
Kazimierz Żmuda 

 
Anetka opiekowała się również ojcem Basi 
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Krzyżówka dla dorosłych 03/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki 
dla dorosłych z gazetki  

nr 02/2020 "Miłosierdzie  
i Miłość Jezusa"  

jest hasło:  
„Miłość Boża rozlana jest 

w sercach naszych” 
Nagrodę wylosowali:  
Anna Baron  

     i Maria Dusik. 
Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki nr 03/2020 proszę nadsyłać do 18.03.2020, 
na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę 

przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: 
„Najpiękniejsze Polskie Sanktuaria”.  Pozdrawiam 

wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 
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Hasło: ………………………………………………………………………………………………. 



 

St
ro

n
a2

4
 

Czas na wspomnienia 

W dniach od 14 do 16 lutego kandydaci do bierzmowania 
uczestniczyli w rekolekcjach ewangelizacyjnych, które były 
bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu 
Ducha Świętego. Był to czas głębokiej przemiany serca, 

modlitwy i refleksji nad swoją wiarą oraz przygotowaniem 
do dojrzałego życia z Jezusem, naszym zbawicielem. Oto 
kilka fotek: 
Krzysztof Duda - prowadzi konferencję dla młodzieży 
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Podczas Mszy św.  
 
Diakonia modlitwy i śpiewu  
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Młodzież nasza wróciła ubogacona wiarą w Jezusa zmartwychwstałego. 

Mam nadzieję, że ten przeżyty czas zaowocuje większą zażyłością z 
przyjaźni ze Zbawicielem. Nowością dla naszych kandydatów była 
modlitwa wstawiennicza, która wywarła na nich duże wrażenie, ale jej 
dar przyniósł wielu radość i pokój serca. Okazało się, że te dni były 
bardzo wyczerpujące, o czym świadczyły zmęczenie i wygłodniałe żołądki.  
Oto przykład prężnego i odważnego Dawida, który zabiera się do 
odgrzania repety bigosu (była to już godz. 21.30) ;-)  ;-) 

 
 
                                                                          Był to czas odkrywania        
                                                                                       nowych talentów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Zdjęcia umieszczono  
                                                                               za zgodą Dawida. 
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Kościół to nie punkt usługowy,  
czyli o sakramentach cz.2 

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 
Kontynuacja artykułu z miesiąca lutego  

Obrzędy przysłaniają istotę 
Na inny problem zwraca uwagę Paweł Milcarek, 

redaktor naczelny „Christianitas”. – Dla wielu osób sakrament staje się jakimś 
magicznym obrzędem, w którym wypada uczestniczyć. Problem w tym, że liczy się 
tylko sama uroczystość, ale nie istota sakramentu. Widać to zwłaszcza przy 
pierwszej Komunii św., która jest istotnym wydarzeniem rodzinnym i towarzyskim, 
okazją do otrzymania prezentów, a nie zrozumienia, czym jest dar Eucharystii – 
podkreśla. – Podobnie jest z innymi sakramentami, które traktowane są często 
jako jednorazowe wydarzenie, coś, co nam się należy, a nie jako dar, który 
towarzyszy nam przez całe życie i z którego możemy korzystać – mówi Milcarek. 
Jego zdaniem Kościół nie radzi sobie z tym problemem. – Można powiedzieć, że 
zawsze istniały w Kościele dwie grupy wiernych. Tych, którzy podchodzili do religii 
w sposób bardziej świadomy, i tych, którzy nie zagłębiali się w jej istotę. Problem 
jednak w tym, że dziś ta druga grupa stanowi zdecydowaną większość, a nawet 
wśród ludzi bardzo pobożnych zdarzają się osoby, które podchodzą do 
sakramentów jak do usługi, która nam się od Kościoła należy – mówi Milcarek. 
  Dlaczego tak się dzieje?  
– Przyczyn jest wiele. Przede wszystkim coraz mniejsza świadomość religijna. 
Wielu ludzi nie zna nawet podstawowych prawd wiary, a co dopiero istoty 
sakramentów – uważa ks. Sikorski. – Problem w tym, że nie mają gdzie się ich 
nauczyć. Rodzice w domu nie przekazują tej wiedzy, bo często sami jej nie mają. 
Katecheza w szkołach jest lekceważona itd. – dodaje. 
W tej sytuacji pojawiają się głosy, że być może Kościół powinien wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom wiernych i poluzować niektóre nakazy moralne, być bardziej 
elastycznym itp. – Kościół nie może zmieniać prawd, które głosi, dlatego że takie 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Autorzy/J/Jaroslaw-Strozyk
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są nastroje czy oczekiwania społeczne – odpowiada o. Kozacki. – Sakramenty i to 
jak powinno się do nich podchodzić nie są jakimś widzimisię księży, tylko wynikają 
z prawd wiary – podkreśla i podaje przykład Kościoła w wielu krajach Europy 
Zachodniej. – Tam w pewnym momencie przyjęto model Kościoła jako punktu 
usługowego, który stara się jedynie odpowiadać na zapotrzebowanie wiernych  
i ich specjalnie nie niepokoić. Efekt? Odpływu wiernych z kościołów i tak nie udało 
się zatrzymać, a niektóre sakramenty zatraciły u wiernych swój sens, jak np. 
sakrament pokuty – mówi o. Kozacki. – Takie myślenie to droga donikąd. Celem 
Kościoła nie jest zabieganie o wiernych, by byli zadowoleni, by świątynie były 
pełne – choć wielu się tak wydaje. Prawdziwy cel to prowadzenie ludzi do 
zbawienia. Stawianie im wymagań i mówienie rzeczy, które nie zawsze są 
przyjemne. Tego celu Kościół nie może zatracić – podkreśla.  
– Każdy z nas jest sługą wobec Jezusa Chrystusa, który całym swoim życiem uczy 
nas służby i nie oczekuje żadnej wdzięczności, tylko naśladowania Go w tym. Jeśli 
człowiek tego nie zrozumie, to nieustannie będzie przyczyniał się do rozbijania 
Kościoła, gdyż nie będzie umiał wejść we właściwe relacje z Panem Bogiem  
i drugim człowiekiem. Jego postawa będzie ciągle roszczeniowa, a sakramenty 
przyjęte tylko dla zaspokojenia sumienia niczego nie rozwiążą. Dopiero otwarcie 
się na Boga i utożsamianie się ze wspólnotą Kościoła uczy człowieka właściwej 
wiary. Wiary mocnej i pięknej, która nie dzieli, a łączy. W Kościele ma dokonywać 
się spotkanie człowieka z Bogiem i z drugim człowiekiem na płaszczyźnie tej samej 
wiary. W innym przypadku będziemy mieli „załatwiaczy” swoich spraw i swoich 
interesów. Tacy ludzie bardzo szybko oddalą się od wspólnoty, gdy załatwią to, co 
jest im potrzebne na dzisiaj. Ale jutro pojawi się problem niezrozumienia księdza, 
drugiego człowieka i swojego losu – podkreśla ks. Szostakiewicz. 

Komu sakramenty? 
„Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała 
Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki mają one także pouczać. 
Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, 
umacniają ją i wyrażają. Słusznie więc nazywają się sakramentami wiary” (KKK 
1123). To proste sformułowanie zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego 
trzeba odnieść do wielu dylematów, które zostały wcześniej wyrażone  
w wypowiedziach cytowanych przeze mnie kapłanów. Przyjęcie sakramentu nie 
jest jakimś folklorystycznym wydarzeniem w życiu człowieka. Choć są one 
związane z pięknymi ceremoniami i mają swoją zewnętrzną oprawę, bez wątpienia 
mogą się bez niej obyć. To, co najważniejsze, dzieje się przecież między 
człowiekiem i Bogiem. A więc zakłada wiarę tego, kto sakramenty przyjmuje. 
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Powracające tutaj często słowo „usługa” jest bardzo bolesne, zwłaszcza jeśli 
przypomnimy sobie towarzyszące nam hasło: Kościół naszym domem. Bo dom nie 
jest przecież miejscem świadczenia usług, ale serdecznej obecności i wzajemnego 
wsparcia. Ci, którzy zjawiają się w parafiach, by „skorzystać z ich usług”, 
rzeczywiście mogą poczuć się zawiedzeni, zwłaszcza pojawiającą się oschłością 
domowników. Jednak braterstwo domu, którym jest dla nas Kościół, musi skłaniać 
do postawienia pytania, jak pomóc tym wszystkim, którzy od tego domu się 
oddalili. Z jednej strony księżą stają dziś wobec pytania, czy nie należałoby 
sakramentalnej posługi konkretnej osobie odmówić, z drugiej – pytają, jak to 
zrobić, by ktoś słysząc o wymaganiach, nie odwrócił się plecami i nie opuścił tego 
domu, trzaskając drzwiami… 
Prostych odpowiedzi i prostych rozwiązań w obliczu tych pytań i doświadczeń nie 
ma. Dla księży są to historie konkretnych ludzi, których chcieliby przyprowadzić na 
nowo do domu, którym jest Kościół. Żeby to zrobić, trzeba by jednak znaleźć 
podatny grunt – dobrą wolę i gotowość człowieka, by zobaczyć siebie nie tylko w 
kontekście oczekiwania na sakrament, ale całej jego relacji do Boga i Kościoła. To 
jednak oznaczałoby konieczność porzucenia drogi do supermarketu i wejścia na 
drogę, która prowadzi do nawrócenia. 
            Współpraca: ks. Dariusz Madejczyk 
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Kącik humoru 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Policjant zatrzymuje kobietę w mieście: 
- Przekroczyła Pani 50-tkę. 
- Pan też wiecznie młody nie będzie! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Tato - spytał Jasiu - czy tę budowę  
ogrodzili, żeby nikt nie widział, co tam  
robią?  
- Nie, synku, żeby nikt nie widział,  
że tam nic nie robią... 
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Warto przemyśleć 
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Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe słowo.  
W lutym zebraliśmy 365,00 zł za gazetki. Te pieniądze przeznaczę na nagrody dla 

dzieci za udział w nabożeństwach wielkopostnych.  
Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami i błogosławi na każdy dzień.  

Ks. Wacław 

Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej 

Dzień / ksiądz Godzina urzędowania 
Poniedziałek – ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

Wtorek – ks. Wacław od    7.45 do   8.30 
Środa – ks. Krzysztof  od 19.00 do 19.30 

Czwartek – ks. Krzysztof od    7.45 do   8.30 
Piątek – ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  

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

 

http://www.ketypodlesie.pl/

