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  Miłosierdzie        
     i Miłość Jezusa        

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

 Kwiecień 2020             Jezus pokonał śmierć                    Nr 4/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  J 11,25  

 „Ja jestem zmartwychwstaniem  

  i życiem. Kto we Mnie wierzy, 

choćby i umarł, żyć będzie.” 
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Życzenia Świąteczne 

Panie do kogóż pójdziemy?  

Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68) 

Święta Zmartwychwstania Chrystusa budzą w naszych 

sercach nadzieję, że śmierć nigdy nie pokona życia. Wdzięczni 

Jezusowi za ten najważniejszy dar - zwycięstwa nad śmiercią, 

trwajmy wiernie przy naszym Zbawicielu,  

naszej prawdziwej ostoi.  

Życzę wszystkim moim Parafianom Bożej miłości, pokoju serca  

i prawdziwej radości. Niech Pan zmartwychwstały przygarnie 

nas do swojego serca, byśmy w Jego mocy zwyciężali słabości, 

obawy, lęki i niepokoje. Niech Jego miłość nadaje sens naszym 

natchnieniom, wszelkim inspiracjom oraz działaniom, tak by 

życie nasze w Nim i dzięki Niemu zrealizowało się w pełni.  

Z kapłańskim błogosławieństwem ks. Wacław 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Chrystus Zmartwychwstał.  
                    Prawdziwie Zmartwychwstał! 
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Krótkie medytacje 

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej  

                                         – 05 kwietnia 2020 r. 
 „A ogromny tłum słał swe 

płaszcze na drodze, inni 

obcinali gałązki  
z drzew i ścielili na 

drodze. A tłumy, które 
Go poprzedzały i które 

szły za Nim, wołały 

głośno: „Hosanna Synowi 

Dawida. Błogosławiony, 
który przychodzi w imię 

Pańskie. Hosanna na 
wysokościach”. Gdy 

wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: 
„Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus  

z Nazaretu w Galilei”.  Mt 21, 1-11 

Hosanna... 
Wierzymy, że Bóg wyprowadza dobro ze zła. Jednak dzisiejsza liturgia, ze 
swoim brutalnym przejściem od „Hosanna!” do „Na krzyż z Nim!”, zdaje się 
prowadzić nas w zupełnie odwrotnym kierunku. Piotr, stojący pod pałacem 
arcykapłana, „aby widzieć, jaki będzie wynik”, widzi, jak spełnia się 
najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Entuzjazm tłumów przeradza się  
w szyderstwa, entuzjazm uczniów w bezładną ucieczkę. I chociaż, oczywiście, 
znamy koniec tej historii, to dzisiejsze słowo pozostawia nas w obliczu 
strzeżonego przez żołnierzy grobu, gdzie złożono zmasakrowane ciało Jezusa 
– w chwili, gdy koniec wszystkiego wydaje się absolutnie definitywny. 
Patrzymy na Jezusa przegranego, na Jego klęskę – i nie jest to widok miły. 
Ale przecież i nasza codzienność to nie tylko kolorowe palemki i sympatyczny 
osiołek. Entuzjazm, z jakim wkraczaliśmy może kiedyś na nową drogę życia, 
ustępuje z czasem rutynie, zniechęceniu, a niekiedy poczuciu rozczarowania 
i klęski. Może chcielibyśmy wraz z uczniami uciec od tego, co jest naszym 
obowiązkiem. I właśnie wtedy, gdy dochodzimy do ściany, gdy widzimy, że 
nasze życiowe „wyniki” rażąco odbiegają od przewidywań, widok Jezusa 
umęczonego staje się dla nas mocą. Kiedy odrywamy wzrok od swoich 
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problemów, by spojrzeć na Niego, On, nie uciekając się do tanich pociech, 
zapewnia o swojej obecności we wszystkich naszych zmaganiach o dobro  
i daje nadzieję, że jest to dopiero pierwsza część naszej historii. Oremus 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  12 kwietnia 2020 r. 
Chrystus powstawszy z martwych  

już więcej nie umiera, śmierć nad Nim  
nie ma już władzy. Rz 8,9 

Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była na 

Jego głowie, leżącą nie razem  
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 

jednym miejscu. Wtedy wszedł do 
wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu.  
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 

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

Jezus żyje! 
Na fakt zmartwychwstania nie był przygotowany żaden z uczniów Jezusa. 
Nawet Apostołowie, którym zapowiadał On wprost, że trzeciego dnia 
zmartwychwstanie, nie przypuszczali, że dokona się to w sposób dosłowny. 
Była to absolutna niespodzianka, wtargnięcie nieba na ziemię z jego 
prawami całkowicie odmiennymi od ziemskich. My skazaliśmy Niewinnego 
na śmierć, ale Boża sprawiedliwość okazała się inna niż ludzka – ukrzyżowany 
Pan wyszedł zwycięski z grobu, ustanowiony przez Boga „sędzią żywych  
i umarłych”. Ale to jeszcze nie koniec. Okazało się bowiem, że nasz grzech 
paradoksalnie odsłonił niepojętą miłość Boga. Gdyż ten Sędzia, wbrew 
naszej ludzkiej logice, nie szuka odwetu, lecz uwalnia od winy tych 
wszystkich, którzy w Niego wierzą – którzy uznając swoją grzeszność, pragną 
przyjąć Jego przebaczenie i dar nowego życia trwającego na wieki.  
A zmartwychwstanie Jezusa stanowi gwarancję, że dar ten nie jest fikcją, 
abstrakcją, pobożnym życzeniem, lecz prawdziwą, choć nieogarnioną  
i zaskakującą rzeczywistością. „Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, 
gdybyśmy nie zostali odkupieni” – śpiewa z odwagą Kościół w orędziu 
paschalnym. Dar ziemskiego życia, dzieło Bożego stworzenia, ma ogromną 
wartość, ale niknie ona i blednie w porównaniu z dziełem odkupienia 
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dokonanym przez Jezusa. Liturgia niedzieli wielkanocnej przygotowuje nas 
na tę niespodziankę, jaką będzie nasze zmartwychwstanie, i upewnia, że 
mimo trudów warto iść za Panem. 

Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy – 

  13 kwietnia 2020 r. 

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my 
wszyscy jesteśmy  

tego świadkami” Dz 2,32 

„A oto Jezus stanął przed 

niewiastami i rzekł: Witajcie (…) Nie 

bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim 

braciom: niech idą do Galilei, tam 
mnie zobaczą.” Mt 28,8-15 

Świadek zmartwychwstania! 
To znamienne, że jedynymi, którzy od razu potraktowali na serio wieść  
o zmartwychwstaniu Jezusa, byli Jego przeciwnicy. Oni nie potrzebowali 
objawień ani aniołów, nie musieli nawet biec do pustego grobu. Uwierzyli 
natychmiast. Gdy uczniowie miotali się bezładnie, próbując dojść, co 
właściwie się wydarzyło, oni działali z zimną krwią – naradzali się, 
rozpuszczali nieprawdziwe pogłoski, przekupywali strażników – pragnąc 
za wszelką cenę uchronić siebie przed wymową tego faktu, który podawał  
w wątpliwość ich dotychczasowe poglądy i sposób życia. Pewnie i nam 
zdarza się przeżywać lęk przed Bogiem, żyć w poczuciu, że On nam zagraża, 
że bez Niego żyłoby nam się łatwiej i wygodniej. Okres wielkanocny,  
w którym tak jasno Bóg objawia swoją miłość do grzesznych, zagubionych 
ludzi, jest szansą, aby uczyć się tej postawy, którą wyraża dzisiejszy Psalm – 
aby z ufnością chronić się u Boga, zamiast chronić się przed Nim. Oremus  
 

 

 

 

 



 

St
ro

n
a6

 

II Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  19 kwietnia 2020 r. 
„A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 

byli znowu wewnątrz [domu]  
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo 

drzwi zamkniętych, stanął pośrodku  
i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do 

Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec  
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż 

[ją] do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym!»   

Tomasz Mu odpowiedział:  
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu 

Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ 
Mnie ujrzałeś?  

Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
 a uwierzyli». J 20,26-29 

  
Uwierzyłeś…? 
Obraz wspólnoty idealnej, w której wszyscy ożywieni jedną wiarą pomagają 
sobie nawzajem, ciesząc się przy tym sympatią otoczenia, budzi naszą 
tęsknotę. Wiemy jednak, że taki stan rzeczy na tym świecie nigdy nie trwa  
w nieskończoność. Przychodzą próby i kryzysy, które pokazują, ile tak 
naprawdę warta jest nasza wiara. Dotykały one najbliższych Jezusowi osób, 
choć widziały one czynione przez Niego znaki; dotykają też nas, których do 
wiary skłoniło ich świadectwo. Przychodząc do Wieczernika, Jezus nie miał 
na celu jedynie wsparcia Apostołów, których wiara załamała się w godzinie 
próby. Myślał o nas i o naszych upadkach. Władzę odpuszczania grzechów 
złożył w ręce słabych i grzesznych ludzi, którzy znając z doświadczenia Jego 
miłosierdzie, będą mogli z przekonaniem przekazywać je innym.  
A Tomaszowi, domagającemu się czarno na białym dowodu zmartwychwsta- 
nia, powiedział, jak cenna jest dla Niego wiara tych, którzy dochodzą do niej 
w trudzie, nie widząc znaków, ale w otwarciu na świadectwo świadków i w 
poddaniu Duchowi Świętemu. Bóg nie usuwa z naszej drogi wszelkich 
przeszkód, pozostawiając nas w błędnym mniemaniu, że możemy stanowić 
świetlany przykład dla innych. Nie buduje na naszej doskonałości, ale w 
swoim miłosierdziu podnosi to, co niedoskonałe. I dopiero spotkanie z Jego 
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miłosierdziem pozwala tworzyć wspólnotę opartą nie na poczuciu własnej 
wyższości, ale na mocy Bożego przebaczenia – jak udało się to na długi czas 
pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej. Oremus 
 

III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  26 kwietnia 2017 r. 

 „…zostaliście wykupieni nie czymś 
przemijającym, srebrem lub złotem, 

ale drogocenną krwią Chrystusa, 
jako baranka niepokalanego i bez 

zmazy.” 1P 1,17-21 

Na to Jezus rzekł do nich:  
"O nierozumni, jak nieskore 

są wasze serca do wierzenia 
we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał 

tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I zaczynając od 
Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we 

wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Łk 24,13-35 

Odkupienie! 
Kiedy przy łamaniu chleba we wsi Emaus uczniowie zorientowali się 
wreszcie, z Kim mają do czynienia, i dotarło do nich, że wieść o zmartwych- 
wstaniu nie jest zwykłą plotką ani mglistą metaforą, On zniknął im z oczu.  
Z pewnością pozostał w nich niedosyt Jego obecności. Ale ta krótka chwila 
rozbudziła w nich taką tęsknotę za Nim, że spontanicznie porzucili swoje 
poprzednie plany i pobiegli szukać Go tam, skąd niedawno wyszli –  
w realiach ich życia, które wcześniej wydawały się nie do zniesienia, a teraz 
okazały się miejscem objawienia Jego chwały.  Odkrywając radość wiary, 
szybko orientujemy się, że tu, na ziemi, nie da się nieustannie odczuwać 
bliskości Boga. Nawet teraz, w okresie zmartwychwstania, nie zawsze 
przecież towarzyszą nam miłe i pobożne uczucia. Jesteśmy, jak mówi dziś św. 
Piotr, „na obczyźnie”, gdzie wprawdzie – jeśli poszliśmy za Jezusem – „wiara 
[nasza] i nadzieja są skierowane ku Bogu”, ale jeszcze nie możemy w pełni 
się Nim cieszyć. Pragnienie Boga jest wielkim błogosławieństwem, gdy jak 
uczniów kieruje nas ku tej rzeczywistości, w jakiej On nas stawia – ku tym 
zadaniom, do których udziela nam swojej łaski. Gdy nie siedzimy bez końca 
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w Emaus, z coraz większą niecierpliwością licząc na to, że może On jednak 
wróci, ale idziemy do Jerozolimy, tam, gdzie jest Jego Kościół, Jego 
sakramenty, Jego świadectwo i gdzie w niepozorny, lecz pewny sposób 
możemy dotykać wiarą Jego obecności.  Oremus  

 

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  

Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.” (Łk 24, 5-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intencje mszalne na miesiąc kwiecień 2020 
01.04.2020 

Środa  
18.00 † Józef Handzlik w r. śm. 

02.04.2020 
I Czwartek  

18.00 † Józef ormianin w 3 r. śm. 

03.04.2020 
I Piątek  

7.00 † Bożena Goleń w 1 r. śm.  

18.00 † Aniela i Stanisław Handzlik   

04.03.2020 
I Sobota  

7.00 † Ernestyna Mydlarz (P) 

18.00 † Ryszard Rolak z synem i rodzicami 

05.04.2020 

I Niedziela  

Niedziela Palmowa – Meki Pańskiej 

7.00 † Jarosław Honkisz z ojcem r. śm. 

9.00 
1. † Zdzisław Kaleka z rodzicami 
2. Za Parafian 
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11.00 
W int. jubilatów Mariana i Wandy Handzlik z ok. 
50 r. Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

17.00 † Antonina Szemik  

06.04.2020 
Poniedziałek  

7.00 † Bronisława Żmuda w 3 r. śm. 

18.00 † Jan Dyrduła (P)  

07.04.2020 
Wtorek  

18.00 
1.† Józefa Wróbel (P) 
2.† Maria Żmuda (P) 

08.04.2020 
Środa 

18.00 
1.† Bronisława Krysta z mężem i rodzicami 
2.† Maria Zając (P) 

09.04.2020 

Czwartek  

Wielki Czwartek 

18.00 
Liturgia Ostatniej Wieczerzy: 
W int. Kapłanów naszej Parafii 

10.04.2020 

Piątek  

Wielki Piątek 

18.00 Liturgia Męki Pańskiej 

11.04.2020 

Sobota 

Wielka Sobota 

18.00 
Liturgia Wigilii Paschalnej: 
1. † Marek Koźbiał (P) 
2. † Jan Mleczko (P) 

12.04.2020 

II Niedziela 

 

Zmartwychwstanie Pańskie 

7.00 
W int. jubilatów Stefana i Barbary z ok. 40 r. 
Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 
dzieci i wnuków 

9.00 
1. † Feliks Foryś w 4 r. śm. 
2. † Wiesław Ryłko 2 r. śm. 

11.00 
1. † Janina i Zenon Pękala z rodzicami  
2. Za Parafian 

17.00 † Władysława Wojtusiak  

 

13.04.2020 
Poniedziałek 

Wielkanocny  

Poniedziałek Zmartwychwstania Pańskiego 

7.00 † Genowefa i Jan Kasperek z synem Czesławem 

9.00 
1. † Genowefa i Kazimierz Malarz  
2. † Antoni i Maria Witek z rodzicami i dziećmi 
oraz wnuczką Ireną 

11.00 

1. O zdrowie i Boże błog. dla Członkiń VI Róży 

Kobiet oraz rodzin 
2. Za Parafian 

14.04.2020 
Wtorek  

Wielkanocny  
18.00 

1. W int. Magdaleny z ok. Roczku 
2. † Maria Żmuda (P) 

15.04.2020 
Środa 

Wielkanocna  

7.00 † Franciszek Jurzak w 5 r. śm. 

18.00 † Marek Koźbiał (P) 

16.04.2020 7.00 † Zdzisław Łyszczek (P) 
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Czwartek  
Wielkanocny 

18.00 
W int. Ojca św. i Ojczyzny od Róży Rodziców 
Wandy Dusik 

17.04.2020 
Piątek 

Wielkanocny 

7.00 † Michał Olszowy (P) 

18.00 † Maria Zając (P) 

18.04.2020 
Sobota 

Wielkanocna 

7.00 † Maria Żmuda (P) 

18.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Nataszy  
w 7 r. Urodzin oraz Karola w 11 r. Urodzin 

19.04.2020 

III Niedziela 
Odpust 

Parafialny 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

7.00 † Edward Strządała w 25 r. śm. 

9.00 † Filomena i Julian Kózka z synem 

11.00 
1. † Stanisław Sadlik (P) 
2. Za Parafian 

17.00 
W int. jubilatów Romana i Anety z ok. 5 r. Ślubu 
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz o 
szczęśliwe rozwiązanie 

20.04.2020 
Poniedziałek  

7.00 † Zdzisław Łyszczek (P) 

18.00 † Ernestyna Mydlarz (P) 

21.04.2020 
Wtorek  

7.00 † Maria Żmuda (P) 

18.00 † Jan Mleczko 

22.04.2020 
Środa 

7.00 † Janusz Kózka (P) 

18.00 W int. Anastazji i Pawła z ok. Urodzin  

23.04.2020 
Czwartek  

7.00 † Franciszek Wadoń (P) 

18.00 
W int. Józefy z ok. 96 r. Urodzin o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia  

24.04.2020 
Piątek 

7.00 † Stanisława Oczko (P) 

18.00 † Jan Dyrduła (P) 

25.04.2020 
Sobota 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

18.00 † Marek Koźbiał (P) 

26.04.2020 

Niedziela 

III Niedziela Wielkanocna 

7.00 † Karolina i Władysław Gawęda 

9.00 
1. † Genowefa, Maria i Józef i Nikiel 
2. † Stefan Adamus w r. śm. 

11.00 
1. † Stefan Adamus z żoną Kazimierą i rodzicami 
2. Za Parafian 

17.00 † Krystyna i Mieczysław Konior 

27.04.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Tadeusz Stanclik (P) 

18.00 † Anastazja Szczurek  

28.04.2020 
Wtorek 

7.00 † Józef Zaręba (P) 

18.00 
† Anna Karkoszka (P) 
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29.04.2020 
Środa 

7.00 † Janusz Kózka (P) 

18.00 † Zdzisław Łyszczek (P) 

30.04.2020 
Czwartek  

7.00 † Maria Zając (P) 

18.00 † Mirosław Olszowy (P) 

01.05.2020 
Piątek 

7.00 † Stanisław Sadlik (P) 

18.00 † Ernestyna Mydlarz (P) 

02.05.2020 
Sobota 

7.00 † Jan Wójcik (P) 

18.00 † Zbigniew Matachowski 1 r. śm. 

03.05.2020 

I Niedziela 

IV Niedziela Wielkanocna 

7.00 
W int. Strażaków i ich rodzin o Boże błog.  
i opiekę św. Floriana  

9.00 
1. † Edward i Helena Nycz z córką Jadwigą 
2. Za Parafian 

11.00  

17.00 † Józefa Wróbel (P) 
 

 

Warto przeczytać i przemyśleć artykuł: 
Oto są bowiem Święta Paschalne 

 

„Oto są bowiem Święta Paschalne”. 
W dobie kryzysu i ciągłego zagrożenia koronawirusem, a co za tym idzie 

wielu wątpliwości i emocji związanych z naszym życiem religijnym, zwłaszcza  
w kontekście zbliżających się najważniejszych dni dla wszystkich chrześcijan – 
Świąt Wielkanocnych, wiele osób stawia sobie pytanie: jak zachować się w tej 
sytuacji i jak przeżyć ten czas? Jedni, pełni napięć i wewnętrznego bólu, z powodu 
dość restrykcyjnej redukcji celebracji liturgii Paschalnej, próbują nawet wywierć 
presję na zmianę tych zarządzeń, drudzy podchodzą do sprawy z pokojem, 
oczekując z ufnością na rozwój wydarzeń, inni, religijnie obojętni, myślą o tym, 
by się po prostu nie zarazić i jakoś wyjść z opresji bez szwanku. 

Sytuacja obecna jest niewątpliwie Bożą łaską dla świata, ludzkości,  
a szczególnie dla Kościoła. Bóg nas odziera bez znieczulenia, kładzie kres kultowi 
złotego cielca (jedno z czytań liturgii Wielkiego Postu Wj 32,7-14). Słowo Boże 
każdego dnia wspaniale nam interpretuje rzeczywistość, w której przyszło nam 
żyć. Jest doskonałym rachunkiem sumienia i budzi nadzieję (jak to słowo Boże). 
Pan Bóg, w sposób radykalny pozbawia nas tego, co zewnętrzne, łącznie  
z możliwością uczestnictwa w Eucharystii (swoją drogą, uważam, że  
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w taki sposób chce zwrócić naszą uwagę na liczne profanacje i świętokradztwa 
Eucharystii, co do których niektórzy już się nawet chyba przyzwyczaili). 

Jak patrzymy w serce, to widzimy całe stado złotych cielców, które ryczą, 
żeby oddawać im cześć. Całe mnóstwo cielców: dbałość o uznanie, wzgląd na 
opinię innych, ekologiczne jedzenie; są w nas takie cielątka, które ciągle chcą być 

głaskane, zauważane, dowartościowane, okadzane, cielcem może być też forma 
modlitwy, duchowość, różne przejawy religijności, ulubieni księża, bez których po 
prostu nie da się żyć, mogą nimi być doznania emocjonalno – duchowe, np. 
spoczynki w Duchu Świętym, a nawet charyzmaty, jakże Kościołowi dziś 
potrzebne. Takim cielcem może być nawet sposób przyjmowania Komunii: do 
ust, albo na rękę, a nawet, o zgrozo, cielcem może być Msza św., jako po prostu 
religijne przyzwyczajenie, w którym im częściej uczestniczę, tym bardziej mam 
poczucie bycia kimś wyjątkowym, w tym, co by nie powiedzieć, pogańskim 
świecie. to zaś powoduje, że patrzę z góry na tych, co do kościoła nie chodzą. Dla 
wielu kapłanów cielcem są kolejne akcje duszpasterskie, z których niewiele 
wynika, oprócz tego, że „coś” się dzieje. Korporacyjnie nakręceni, myślą czym tu 
jeszcze okadzić swojego cielca. 

Dlatego Pan przechodzi z mocą i oczyszcza swoją trzodę ze złotych cielców, 
rozbija stare bukłaki, kruszy schematy, obnaża rozdźwięk pomiędzy religijnością  
i wiarą, i przypomina, że On jest Świątynią. I mamy czas, wreszcie mamy czas. 
Księża mają czas na modlitwę, rodzice mają czas dla dzieci, rodzeństwo ma szansę 
bliżej się poznać, ludzie wstają rano wyspani, wreszcie mamy czas! 
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Czy przez wieki nie ulaliśmy sobie cielców z naszych zwyczajów, 
przyzwyczajeń (ile było batalii o czarne buty Franciszka, tak jakby od koloru butów 
zależał urząd papiestwa), obrzędów, godności, fatałaszków, pracy, kariery, 
nowych wrażeń religijnych, namiętnego słuchania Youtubowych proroków? 
Lubimy mieć Boga pod kontrolą, przyzwyczailiśmy się do Boga, który jest na nasze 
zawołanie, którym można manipulować i którego można zawłaszczyć. Wielu 
może się wydawać, że robi Mu łaskę, że Go czci, a tak naprawdę często adoruje 
samych siebie. 

Nasze EGO chce sobie podporządkować Boga i oddawać Mu cześć według 
własnych wyobrażeń i potrzeb. Liturgia, choć ma służyć Bożej chwale, może się 
stać kultem złotego cielca, w którym chodzi tak na prawdę o dobre samopoczucie, 
wypełnienie Prawa, oddanie Bogu, co boskie, żeby się poczuć porządnym 
katolikiem. Godzina w tygodniu dla sacrum, a potem to już tylko profanum. 
Trzeba uczciwie powiedzieć, że okoliczności, w których przyszło nam dzisiaj żyć, 
pokazują, że my tak naprawdę nie znamy Boga, bo On jest INNY niż nasze 
wyobrażenia o Nim. Dlatego tylu ludzi dzisiaj wpada w frustrację, panikę, histerię, 
myśląc, że walczą o Boże prawa, a tak naprawdę walczą o swojego cielca, do 
którego się po prostu przyzwyczaili, przy którym czują się bezpieczni i którego 
utrzymują na smyczy własnych lęków. 

 
Panu Bogu natomiast spodobało się 

zafundować nam Święta Paschalne w nowym 
wydaniu. I nie mam złudzeń, że to będą 
prawdziwie Święta Paschalne, w których Pan 
odziera nas z wszelkich splendorów i 
zewnętrzności, żeby nic nam Go nie przysłaniało. 
Z Niego, w Święta Paschalne zdarli nawet tunikę, 
pozbawili wszystkiego, co miał ze świata, dlatego 
Pan zaprasza nas tym razem, aby wejść do swej 
izdebki i oddawać Mu cześć w Duchu i prawdzie. 

Kiedy ludzi religijnych pozbawi się 
obrzędów, to się gubią i nie potrafią się odnaleźć, 
czują się zdezorientowani i napełnia ich lęk. 
Tymczasem Bóg nie ogranicza się do świątyni ani 
do liturgii, Bóg daje się poznać tym, którzy Go 
miłują i współdziała z nimi we wszystkim dla ich 

dobra (por. Rz 8,28).  Kapłan i lewita zrezygnowali z okazania miłości, bo śpieszyli 
na świątynną celebrację (por. Łk 10,31-32). Być może Bóg nam chce przypomnieć, 
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że pierwszym ołtarzem ofiarnym jest ludzkie serce. Cudownie, że Jezus uczynił 
chrześcijaństwo religią serca, a nie świątyni. Dzisiaj, kiedy mamy ograniczony 
dostęp do ołtarza eucharystycznego, może warto pozaglądać, co się dzieje na 
ołtarzu serca, komu służę i komu składam ofiary. 

Zwiastowanie Pańskie nie dokonało się w świątyni, ani nawet w Jerozolimie, 
tylko w zabitej dziurze, o której w Starym Testamencie nikt nie słyszał, i wobec 
zwykłej dziewczynki, która niczym szczególnym się nie wyróżniała i niczego nie 
robiła, tylko słuchała słowa Boga. To wydarzenie było dla Niej jak istne trzęsienie 
ziemi, przed którym mogła uciec, gdyby chciała, a poszła va bank, wierząc, że 
JAHWE wie lepiej, jak powinno być; Boże Narodzenie dokonało się poza miastem, 
z dala od elit religijnych; śmierć Jezusa też miała miejsce poza murami miasta i 
była to pierwsza liturgia paschalna (bez Dwunastu, bez znajomych i przyjaciół; 
oprawcy zdarli z Niego szatę, poili octem, szydzili, a potem włócznią żołnierz 
przebił Mu bok). Zresztą, warto zauważyć, że wszystkie najważniejsze wydarzenia 
zbawcze dokonały się wtedy, gdy Izrael był pod okupacją. Teraz Bóg zaprasza swój 
Kościół do wejścia w jego (Kościoła) Wielki Tydzień, a my mamy łaskę w tym 
uczestniczyć. 

„A obok krzyża Jezusowego 
stały: Matka Jego i siostra Matki 
Jego , Maria, żona Kleofasa i Maria 
Magdalena”, no i Jan – 5 osób (Na 
tyle jest pozwolenie ). Tak wyglądała 
pierwsza liturgia. Historia zatoczyła 
koło? To prawdziwa łaska, kiedy już 
widać promienie poranka 
zmartwychwstania, choć czas 

oczyszczenia dopiero się zaczął. Mogą mnie dziwić, a nawet boleć niektóre 
decyzje Pasterzy Kościoła, ale wiem, że kiedy ich słucham, trwam pod krzyżem, 
nawet gdybym nie mógł odprawiać Mszy świętej. I to się Bogu podoba, bo jak 
mawiali Ojcowie monastyczni: milsze Bogu posłuszeństwo, niż nabożeństwo. Dla 
miłości nie ma znaczenia czas, przestrzeń i okoliczności, „miłość wszytko znosi, 
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma” (por. 1 Kor 13). 

Obecna sytuacja jasno pokazuje podział wśród ludzi wierzących: ludzie  
o głębokiej duchowości paschalnej, którzy trwają w pokoju, podporządkowują się 
przepisom prawa bez buntu i mają nadzieję na zmartwychwstanie, pozbawieni 
możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu, adorują Jezusa w swoim sercu  
i w drugich; i na ludzi o neurotycznej duchowości, którzy z lęku wypisują kilometry 
smsów, wysyłają tysiące filmików, orędzi o końcu świata, irytują się i złoszczą,  
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rwą włosy z głowy i kwiczą z bólu, piszą petycje, patrząc jak to Łódź Piotrowa idzie 
na dno, a wszystkiemu są winni papież i biskupi. Zapominają tylko, że w tej łodzi 
śpi Pan Jezus, który jednym słowem, spojrzeniem, uśmiechem może odwrócić 
historię ludzkości, czego świadkami aktualnie jesteśmy. 

Warto zauważyć, że chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się na świat między 
innymi dzięki temu, że w Jerozolimie wybuchło prześladowanie. Dlatego ufam, że 
obecny ucisk jest zapowiedzią nowej wiosny Kościoła. Mocno w to wierzę, że 
kiedy wrócimy do naszych świątyń, to Sakrament będzie dla nas rzeczywiście 
Najświętszy, że z większą dbałością będziemy przyklękać, kłaniać się, robić znak 
krzyża, że może zrozumiemy, że święta liturgia to nie czas na odbieranie telefonu, 
odpisywanie sms-a pod ławką, ale wyjątkowa okazja, by w wyjątkowy sposób, to 
znaczy z głębi serca, oddać Bogu chwałę i, że serca nasze będą płonąć żarem 
autentycznej miłości, podczas przyjmowania Komunii świętej. 

Często odnoszę wrażenie, że katolicy myślą, że Jezus jest katolikiem, 
prawosławni, że prawosławnym, protestanci, że protestantem, a On jest po 
prostu Bogiem i nic się nie wymyka z Jego rąk. Zagrzmiał Bóg z majestatu! Bóg, 
który robi generalne przedświąteczne porządki, bo nas bardzo kocha!!! 
Sytuacja, w której jesteśmy, obnażyła w naszych braciach głęboko ukryte lęki, 
które wychodzą w postaci paniki z powodu ograniczeń wydanych przez Episkopat 

i Rząd (historia święta idzie w parze  
z historią świecką). W trosce o czystość 
wiary, nawet nie widzą, jak często oddają 
cześć złotemu cielcowi ulanemu  
z własnych przekonań, poglądów, racji  
i prorockich ambicji, bo przecież Bóg jest 
po to żeby nam służyć… A tymczasem Bóg 
nam pokazuje, że nic nam się nie należy, 
ani maseczki, ani Msza św., nawet 
Komunia na Wielkanoc. Wielu sobie nie 
wyobraża świąt bez koszyka (kolejny złoty 

cielec), kadzidła, straży grobowej, mokrego dyngusa, pojawiającego się  
w większości świątecznych życzeń, no i jak to w staropolskim zwyczaju bywa, 
sutej gościny, zakrapianej pędzonym od Nowego Roku samogonem. Księża, 
czekający z utęsknieniem na prałackie nominacje, rozdawane w Wielki Czwartek, 
będą musieli jeszcze trochę potęsknić, no i nie będzie w tym roku świątecznych  
dochodów w parafiach, tylko same straty „Oto są bowiem Święta Paschalne, 
w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego Krew oczyszcza domy 
wierzących” (Exultet). To jest czas prawdziwego oczyszczenia. Tylko myśmy się 
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trochę przyzwyczaili, że ta śmierć, ta Pascha, jest taka trochę na niby i to nas nie 
dotyczy, to dotyczy Baranka, my jesteśmy od tego, żeby świętować. A w tym roku 
dotyczy (łącznie z tym, że wielu przeżyje swoją ostatnią paschę. Niech Pan 
przyjmie ich do swojej chwały i da udział w zmartwychwstaniu). 
Łatwo lekko i przyjemnie jest karmić się ofiarą Baranka, tymczasem Chrystus chce 
teraz karmić świat również naszą ofiarą, bo tylko miłość ofiarowana się pomnaża 
i daje życie. Dlatego Pan wprowadził Kościół w Paschę w sposób bardzo 
radykalny. Wiele z tego, cośmy sobie przez lata ulali, umrze! I już odtąd nie będzie 
takie samo. Kościół już nigdy nie będzie taki jak był, będzie o wiele piękniejszy, 
jaśniejący paschalnym światłem Zmartwychwstałego Pana; będzie prosty i ubogi, 
zdany tylko na łaskę swego Pana; Kościół zraniony, jak Ciało Zmartwychwstałego, 
ale żyjący Jego Miłością; Kościół uwolniony od światowości i oczyszczony z wielu 
brudów; Kościół kruchy, a zarazem niezbędny światu, jak sól; Kościół słaby jak 
Szymon i mocny jak Piotr. Jest nadzieja!!! Nadchodzi wiosna Kościoła, już  
w oddali słychać niebiańskie ALLELUJA! 
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. 
Módlmy się o to, byśmy nie zmarnowali czasu najlepszych w życiu rekolekcji 
paschalnych, które w tym roku głosi nam samo niebo. 
Panie, uczyń nasze serca pokorne i ufne. 
ks. Marek Wasąg - Wspólnota Miłości Miłosiernej 
 

TA ŁÓDŹ NIGDY NIE ZAGINIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSIADASZ! CZY WOLISZ PŁYWAĆ NA WŁASNĄ RĘKĘ? 
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Liturgiczne ABC 
Komunia Święta 

KOMUNIA ŚWIĘTA – ZNAK UCZTY 
KRÓLESTWA BOŻEGO; 

ZNAK ZBAWIENIA UDZIELONEGO  
I PRZYJĘTEGO 

Komunia święta jest znakiem 
zapowiadającym ucztę królestwa 
Bożego. Nie licząc Ostatniej Wieczerzy, 
Ewangelie wielokrotnie przedstawiają 
Jezusa ucztującego (Mt 9,10; 11,19; Mk 
14,3; Łk 7,36; 11,37; 14,1). Także w 
niektórych Jego przypowieściach 
pojawia się motyw uczty (Mt 22,1-14) 
lub pokarmu (Łk 11,5-8). Już Stary 
Testament zapowiadał przyszłą 
szczęśliwość w obrazie wspaniałej 
uczty przygotowanej przez Boga (Iz 
25,6). Jezus podejmuje ten obraz, 
zapowiadając niebo jako ucztę 
zbawionych, podczas której On sam 

będzie im usługiwał (Łk 12,37). Eucharystia to zapowiedź i zadatek tej uczty. 
Kiedy kapłan udziela Komunii świętej w niebezpieczeństwie śmierci na 
sposób wiatyku, do słów „Ciało Chrystusa” dodaje formułę „Niech Chrystus 
cię strzeże i zaprowadzi do życia wiecznego”. Każda Komunia święta jest  
w pewnym sensie wiatykiem, stanowi bowiem pokarm na drodze do życia 
wiecznego i przedsmak niebiańskiej uczty. Komunię świętą przyjmuje się 
zawsze z rąk szafarza. Jedynie kapłan sam bierze z ołtarza eucharystyczne 
postacie, wykonując jednak uprzednio gest przyklęknięcia przed ołtarzem na 
znak, że on też otrzymuje Ciało i Krew Chrystusa jako dar, a nie po prostu 
bierze sobie Najświętszy Sakrament. 
Znak szafarza sakramentu jest bardzo istotny. Szafarz reprezentuje 
Chrystusa, który udziela swego zbawczego daru. Mamy więc tutaj znak 
udzielenia daru i jego przyjęcia. Dar ten jest w wolny sposób udzielony przez 
Chrystusa i przyjmowany przez nas. Niektórzy, pobieżnie odczytując słowa 
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Chrystusa „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy”, twierdzą, że najlepiej byłoby, 
gdyby również wierni świeccy, tak samo jak kapłani, sami sobie brali Ciało 
Pańskie z liturgicznych naczyń. Sugestie takie są jednak całkowicie 
niesłuszne. Byłoby to zlekceważenie istotnej symboliki udzielania  
i przyjmowania daru zbawienia, ponadto wcale nie oznaczałoby to większej 
wierności słowu Jezusa. Przyjęte w naszym Mszale „bierzcie” jest 
przekładem łacińskiego accipite, które znaczy zarówno „bierzcie”, jak  
i „weźcie” czy „przyjmijcie”. Łacińskie accipite jest z kolei wiernym 
przekładem greckiego labete, identycznego znaczeniowo. Słowa „bierzcie  
i jedzcie” oraz „bierzcie i pijcie” Jezus wypowiedział w kontekście żydowskiej 

uczty, podczas której przewodniczący 
rozdzielał chleb współbiesiadnikom i podawał 
im kielich. Tak więc liturgiczna tradycja 
zachowuje doskonałą wierność słowu  
i czynom Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Warto 
wiedzieć, że Kościół starożytny rygorystycznie 
przestrzegał zasady udzielania Komunii przez 
szafarza i również duchowni otrzymywali ją z 
rąk innych duchownych, nawet niższych 

stopniem, jeśli wymagała tego konieczność. Dlatego ukształtowaną później 
praktykę brania przez kapłanów postaci eucharystycznych z ołtarza trzeba 
widzieć jako dopuszczony wyjątek od ogólnej zasady, nie zaś jako punkt 
odniesienia dla obrzędu Komunii wiernych. Zwyczajnymi szafarzami Komunii 
są biskupi, prezbiterzy i diakoni. Szafarzami nadzwyczajnymi są akolici oraz 
szafarze ustanowieni przez biskupa. Nie powinni oni jednak zastępować 
szafarzy zwyczajnych, kiedy ci są dostępni. W nagłym wypadku jest również 
możliwe udzielenie przez celebransa jakiemuś wiernemu świeckiemu 
jednorazowego upoważnienia do udzielania Komunii świętej. 
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Krzyżówka dla dorosłych 04/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki 
dla dorosłych  
z gazetki nr 03/2020 
"Miłosierdzie  
i Miłość Jezusa"  

jest hasło: „Nie bój się  

odtąd ludzi będziesz łowił” 
Nagrodę wylosowały:  
Natalia Przygoda 

i Wanda Dusik.   
               Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki nr 04/2020 proszę nadsyłać do 19.04.2020, 
na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść 

do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Litania 

Loretańska”.  Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Krzyżówka dla Dzieci 04/2020 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 03/2020 jest hasło:  

„Bogatym nie jest ten 

kto posiada, lecz ten  

kto daje.”. 

Nagrodę wylosował Jakub 
Żmuda i Jan Matulewski   

Rozwiązanie krzyżówki nr 
04/2020 proszę nadsyłać 

do19 kwietnia b.r. na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Dla 
wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: 
„Medjugorje”.  Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci.  

                                                                                      Ks. Wacław 
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Ocalenie to wydarzenie, przez które wchodzimy 
do Arki dwóch serc: 

Miłosiernego Serca Pana Jezusa  

i Niepokalanego Serca Maryi. 

https://www.ocalenie.info 
Ty, o synu człowieczy, mów do domu Izraela: Powiadacie tak: 

"Zaprawdę, nasze przestępstwa i grzechy nasze ciążą na nas, my wskutek 

nich marniejemy. Jak możemy się calić?" Powiedz im: Na moje życie! - 

wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie 

tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z 

waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć, domu Izraela? Ez 33,10-11 

Droga do Arki: 
Duch Święty prowadzi nas, przez spowiedź, pod Krzyż, by tam 

w Wielki Piątek towarzyszyć Jezusowi w chwili śmierci;  

w czasie czuwania o godzinie 15:00 rozpoczynamy Nowennę do 

Bożego Miłosierdzia, po 9 dniach Święto Miłosierdzia Bożego 

https://www.ocalenie.info/
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chwytamy „ostatnią deskę ratunku”, aby od razu rozpocząć 33 

DNI przygotowań do oddania w niewolę Miłości.  

Wreszcie 23 MAJA 2020 dokonujemy aktu całkowitego 
oddania się Panu Jezusowi przez Maryję.  

Wchodzimy do Arki. 

Miłosierne Serce Jezusa 
1. Spowiedź  

W stanie łaski uświecającej Bóg może nas prowadzić.  
2. Wielki Piątek  

10 kwietnia 2020 
Pokuta i post cały dzień,  
Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 
Czuwanie pod Krzyżem 15:00-16:00. 
Zaczynamy Nowennę do Miłosierdzia  
Bożego!  
1 Dzień nowenny 10 kwietnia 2020  
2 Dzień nowenny 11 kwietnia 2020  
3 Dzień nowenny 12 kwietnia 2020  
4 Dzień nowenny 13 kwietnia 2020  
5 Dzień nowenny 14 kwietnia 2020  
6 Dzień nowenny 15 kwietnia 2020  
7 Dzień nowenny 16 kwietnia 2020  
8 Dzień nowenny 17 kwietnia 2020  
9 Dzień nowenny 18 kwietnia 2020  
Niedziela Miłosierdzia Bożego  
19 kwietnia 2020 
"Daje im ostatnia deskę ratunku,  
to jest Święto Miłosierdzia Bożego." 
Dz. 965 
 

Niepokalane Serce Maryi 
33 Dni przygotowania  
20 kwietnia 2020 
Przygotowanie do oddanie się w niewolę miłości 
1 Dzień 20 kwietnia 2020  
2 Dzień 21 kwietnia 2020  

https://www.ocalenie.info/Serce-Jezusa#spowiedz
https://www.ocalenie.info/Serce-Jezusa#meka-Pana-Jezusa
https://www.ocalenie.info/nowenna-do-Milosierdzia-Bozego/dzien-1
https://www.ocalenie.info/nowenna-do-Milosierdzia-Bozego/dzien-2
https://www.ocalenie.info/nowenna-do-Milosierdzia-Bozego/dzien-3
https://www.ocalenie.info/nowenna-do-Milosierdzia-Bozego/dzien-4
https://www.ocalenie.info/nowenna-do-Milosierdzia-Bozego/dzien-5
https://www.ocalenie.info/nowenna-do-Milosierdzia-Bozego/dzien-6
https://www.ocalenie.info/nowenna-do-Milosierdzia-Bozego/dzien-7
https://www.ocalenie.info/nowenna-do-Milosierdzia-Bozego/dzien-8
https://www.ocalenie.info/nowenna-do-Milosierdzia-Bozego/dzien-9
https://www.ocalenie.info/Serce-Jezusa#niedziela-Bozego-Milosierdzia
https://www.ocalenie.info/Serce-Maryi#33dni
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-1
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-2
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3 Dzień 22 kwietnia 2020  
4 Dzień 23 kwietnia 2020  
5 Dzień 24 kwietnia 2020  
6 Dzień 25 kwietnia 2020  
7 Dzień 26 kwietnia 2020  
8 Dzień 27 kwietnia 2020  
9 Dzień 28 kwietnia 2020  
10 Dzień 29 kwietnia 2020  
11 Dzień 30 kwietnia 2020  
12 Dzień 1 maj 2020  
13 Dzień 2 maj 2020  
14 Dzień 3 maj 2020  
15 Dzień 4 maj 2020  
16 Dzień 5 maj 2020  
17 Dzień 6 maj 2020  
18 Dzień 7 maj 2020  
19 Dzień 8 maj 2020  
20 Dzień 9 maj 2020  
21 Dzień 10 maj 2020  
22 Dzień 11 maj 2020  
23 Dzień 12 maj 2020  
24 Dzień 13 maj 2020  
25 Dzień 14 maj 2020  
26 Dzień 15 maj 2020  
27 Dzień 16 maj 2020  
28 Dzień 17 maj 2020  
29 Dzień 18 maj 2020        Niepokalane Serce Maryi, módl się za na mi. 

30 Dzień 19 maj 2020  
31 Dzień 20 maj 2020  
32 Dzień 21 maj 2020  
33 Dzień 22 maj 2020  

Pełne zawierzenie   się Jezusowi przez Maryję nastąpi 
23 maja 2020  

https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-3
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-4
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-5
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-6
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-7
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-8
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-9
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-10
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-11
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-12
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-13
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-14
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-15
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-16
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-17
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-18
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-19
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-20
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-21
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-22
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-23
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-24
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-25
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-26
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-27
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-28
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-29
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-30
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-31
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-32
https://www.ocalenie.info/33dni/dzien-33
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM 
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 
2001, nry 1347-1350) 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 
Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

 Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie 
mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz 
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o 
królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane”. 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się. 
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, 
kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary i jak dzisiaj w braciach 
przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim 
królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Wszyscy: Amen. 
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja 
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się: 
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak 
dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas 
nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć  
i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje  
i króluje na wieki wieków. 
Wszyscy: Amen. 
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Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 
Na czas trwania epidemii kancelaria parafialna  

będzie nieczynna aż do odwołania. 

    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/

