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Święty Józefie módl
się za nami !
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„Rok świętego Józefa”
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„Ukochany ojciec, ojciec czułości,
w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec
twórczej odwagi, robotnik, zawsze
w cieniu” - tymi słowami Papież Franciszek
opisuje w czuły i poruszający sposób św.
Józefa. Czyni to w Liście apostolskim
„Patris corde – Z ojcowskim sercem",
opublikowanym 8 grudnia 2020 r.
z okazji 150 rocznicy ogłoszenia
Oblubieńca Maryi patronem Kościoła
katolickiego. To właśnie błogosławiony
Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus,
podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem świętego Józefa. Dla
uczczenia tej rocznicy Papież Franciszek, 8 grudnia 2020 r. ogłosił specjalny
„Rok" poświęcony Opiekunowi Jezusa, który potrwa do 8 grudnia 2021
roku. Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane
ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie
Mesjaszowi". W Nim „Jezus widział czułość Boga", czułość, która „pozwala
przyjąć naszą słabość", ponieważ „to właśnie pomimo naszej słabości
i poprzez nią" realizuje się większość Bożych planów. Józef jest również ojcem
w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat" ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy
swojego przybranego Syna „wypełniania woli Ojca". Wezwany przez Boga do
służby misji Jezusa, „współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest
prawdziwie sługą zbawienia". Jednocześnie Józef jest „ojcem
w przyjmowaniu", ponieważ „przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków",
co jest ważnym gestem także dzisiaj - stwierdza Franciszek –
„w tym świecie, w którym widoczna jest przemoc psychiczna, słowna
i fizyczna wobec kobiet". Ale Oblubieniec Maryi jest również tym, który ufając
Panu, przyjmuje w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie,
pozostawiając na boku swoje dociekania i godząc się z własną historią.
Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: „Nie lękajcie się!", ponieważ
„wiara nadaje sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu"
i uświadamia nam, że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować
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kwiaty". Józef nigdy „nie szuka dróg na
skróty", ale staje wobec rzeczywistości „z
otwartymi oczami, biorąc za nią osobistą
odpowiedzialność". List „Patris corde"
podkreśla również „twórczą odwagę" św.
Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w
trudnościach i wydobywa czasami z
człowieka niespodziewane możliwości.
„Cieśla z Nazaretu - wyjaśnia Papież –
potrafi przekształcić problem w szansę,
pokładając zawsze ufność w Opatrzności".
Każdy potrzebujący, biedny cierpiący,
umierający, obcy, uwięziony, chory, jest
„dzieckiem", nad którym czuwa św. Józef .
Od niego należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich" (5). „Konieczne jest
zrozumienie - pisze Franciszek - znaczenia pracy, która daje godność" oraz
„staje się uczestnictwem w samym dziele zbawienia", a także „okazją do
rozwoju" dla siebie i swojej rodziny. Papież, inspirując się dziełem „Cień
Ojca", polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, opisuje ojcostwo Józefa
w relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi ". „Nikt nie rodzi się
ojcem, ale nim się staje", stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje się troskę
o dziecko", biorąc na siebie odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we
współczesnym społeczeństwie „dzieci często wydają się osierocone przez
ojców", ojców zdolnych „wprowadzić dziecko w doświadczenie życia", bez
zatrzymywania go albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym
do wyborów, do wolności i do odejścia". W tym sensie Józef ma przydomek
„przeczystszy", który jest „przeciwieństwem posiadania": w rzeczywistości
„umiał kochać w sposób niezwykle wolny", „usuwał się", aby postawić
w centrum życia nie siebie samego, ale Jezusa i Maryję. Jego szczęście
wynikało z „daru z siebie". Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka się
pokusy życia życiem swoich dzieci" i szanuje ich wolność, ponieważ ojcostwo
przeżywane w pełni czyni samego ojca „nieużytecznym", kiedy „dziecko staje
się autonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia". Zakończony
modlitwą do św. Józefa List „Patris corde" ukazuje również, w przypisie nr 10,
zwyczaj Franciszka, trwający od ponad czterdziestu lat, codziennego
odmawiania
modlitwy
do
Oblubieńca
Maryi
„zaczerpniętej

z dziewiętnastowiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa
Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi". Jest to modlitwa, która „wyraża
pobożność i zaufanie" do św. Józefa, ale także stawia "pewne wyzwanie" wyjaśnia Papież, ponieważ kończy się słowami: "Niech nie mówią, że
wzywałem cię na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja
moc". Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde" towarzyszy Dekret
Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa" ogłoszony przez Papieża z
darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie
poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz
osób chorych i starszych "w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia".
Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-12/papiez-oglasza-rok-poswieconyswietemu-jozefowi.html

Medytacje nad Słowem Bożym
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Łk (2,22‑40). Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia
według Prawa Mojżeszowego, Rodzice
przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby
przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest
napisane w Prawie Pańskim: „Każde
pierworodne dziecko płci męskiej będzie
poświęcone Panu”. Mieli również złożyć
w ofierze parę synogarlic albo dwa młode
gołębie, zgodnie z przepisem Prawa
Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek
imieniem Symeon. Był to człowiek
sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący
pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na
nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy
śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.
A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on
wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze
Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które
przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś
błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz
przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.
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Święto Ofiarowania Pańskiego – 02 lutego 2021 r.

Ofiarować się Bogu
Całe stworzenie należy do Stwórcy. Pierworodni w Izraelu należeli
jednak do Boga w wyjątkowy sposób. Gdy pewnej nocy w Egipcie anioł
śmierci poraził to, co pierworodne, dzieci Izraelitów pozostały przy życiu.
Zostały ocalone dzięki krwi baranka, którą naród wybrany oznaczył drzwi
domów. Na pamiątkę tamtego wydarzenia należało poświęcić Bogu
pierworodnych synów. Nie było wymogu, żeby obrzęd odbywał się
w świątyni. Maryja z Józefem przynieśli jednak Jezusa właśnie tam, bo tak
miała się spełnić zapowiedź proroka Malachiasza: „nagle przybędzie do swej
świątyni Pan, którego wy oczekujecie”. I stało się – Pan przybył. Stary
Testament spotkał się z Nowym. Świątynia jedynego Boga to świątynia
Jezusa. Przyszedł w taki sposób, że prawie nikt tego nie zauważył. Bóg
Zastępów w beciku, Król chwały poddany prawom obowiązującym
śmiertelników... Jak rozpoznać tak przychodzącego Boga? A jednak zdołało
Go rozpoznać dwoje rozmodlonych ludzi oświeconych łaską. Symeon i Anna
oczami wiary ujrzeli Zbawiciela. To On okaże się barankiem, którego krew
ocali ludzi przed śmiercią wieczną. Złoży ofiarę, którą będzie On sam – Kapłan
Nowego Przymierza. Oremus
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Mk (1,29-39). Po wyjściu
z synagogi Jezus przyszedł
z Jakubem i Janem do
domu Szymona i Andrzeja.
Teściowa zaś Szymona leżała
w gorączce. Zaraz powiedzieli
Mu o niej. On podszedł
i podniósł ją, ująwszy za rękę,
a opuściła ją gorączka.
I usługiwała im. Z nastaniem
wieczora, gdy słońce zaszło,
przynosili do Niego wszystkich
chorych i opętanych; i całe
miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam
się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli,
powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do
sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził
po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
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V Niedziela Zwykła – 07 lutego 2021 r.

Pozwól uzdrowić swoje serce
W życzeniach składanych sobie z różnych okazji powtarza się zdanie:
„Zdrowia życzę, bo ono jest najważniejsze”. Zazwyczaj chodzi o zdrowie ciała.
Tymczasem w dzisiejszym psalmie responsoryjnym powtarzaliśmy słowa:
„Panie, Ty leczysz złamanych na duchu”. Dlaczego na duchu? Czy nie dlatego,
że w istocie to stan ducha decyduje o sytuacji, w jakiej znajduje się człowiek?
Ludzie odbierają sobie życie, często będąc w pełni zdrowia fizycznego. Doznali
załamania w duchu, czego najpoważniejszą konsekwencją jest utrata nadziei.
Uleczenie tylko ciała nie zaradzi temu problemowi. Uzdrowienie musi
dotknąć duszy – a tego dokonuje Bóg. Jeśli uzdrowienie pochodzi od Boga,
zawsze oznacza ono w pierwszym rzędzie zdrowie duszy. Ilekroć Jezus
dotykał chorych i przywracał im zdrowie ciała, tylekroć leczył też ich ducha.
Tak jest zawsze: nie ma takiej sytuacji, żeby Jezus uzdrowił ciało, nie
uzdrawiając wnętrza. Dopiero gdy człowiek ma zdrową duszę, potrafi, jak
teściowa Piotra, wstać i usługiwać. Bez zdrowia duchowego nie jest możliwa
prawdziwa, bo wynikająca z miłości, służba. Bo o miłość ostatecznie chodzi –
gdy Jezus uzdrawia, uzdalnia do miłości. To dlatego uzdrowieni przez Jezusa
chcą o Nim świadczyć, mają pragnienie pomagania innym i przywracania im
nadziei. Oremus
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Mk (1,40-45). Pewnego dnia
przyszedł do Jezusa trędowaty
i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli
zechcesz, możesz mnie oczyścić”.
A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął
rękę, dotknął go i rzekł do niego:
„Chcę, bądź oczyszczony!”. Zaraz
trąd go opuścił, i został
oczyszczony. Jezus surowo mu
przykazał i zaraz go odprawił,
mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu nic
nie mówił, ale idź, pokaż się
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie
ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na
świadectwo dla nich”. Lecz on po
wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie
wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych.
A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
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VI Niedziela Zwykła – 14 lutego 2021 r.

Jezu uzdrów mnie z trądu grzechu
Wielki cud – Jezus oczyszcza człowieka z trądu. Czy takiemu
uzdrowieniu, dokonanemu ręką samego Syna Bożego, czegoś jeszcze
brakuje? Czy wymaga to jeszcze podejmowania jakichś działań? A jednak sam
Zbawiciel mówi uzdrowionemu: „idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe
oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz”. Dlaczego? Bo Jezus, choć sam
jest Bogiem, szanuje prawo ustanowione w imieniu Boga. Jest mu posłuszny
i chce, żebyśmy Go także w tym naśladowali. Nas obowiązuje prawo Nowego
Przymierza, nie musimy więc pokazywać się kapłanom Starego Testamentu
ani składać ofiar przepisanych przez Mojżesza. Wciąż jednak jesteśmy
narażeni na zarażenie się trądem grzechu, którego skutki są gorsze od tych,
jakie przynosi choroba ciała. Ale też cud odpuszczenia grzechów jest większy
od tego, jakiego doświadcza człowiek oczyszczony z trądu. Często nie zdajemy
sobie z tego sprawy, bo przyzwyczailiśmy się, że Jezus, gdy tylko ze skruchą
prosimy o uzdrowienie, wyciąga nad nami rękę i mówi: „bądź oczyszczony!”.
Tak się jednak dzieje, bo Jemu zależy na nas. I dlatego także dziś Jezus mówi
skruszonemu grzesznikowi: pokaż się kapłanowi, który cię wysłucha i przez
posługę Kościoła potwierdzi: jesteś oczyszczony. Oremus

I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021 r.
Marka (1,12-15). Duch wyprowadził Jezusa
na pustynię. A przebywał na pustyni
czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze
zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan
został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei
i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Strona

Spotykamy się ostatnio z ekspresyjnie
wyrażanymi opiniami, że mamy czasy ostateczne. Opinie te odpowiadają
prawdzie: mamy czasy ostateczne. Tyle tylko, że nie jest to kwestia ostatnich
dni czy lat, lecz chwili, gdy Zbawiciel pojawił się na ziemi. Wtedy czas się
wypełnił – i takie właśnie słowa wypowiada Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Od
dwóch tysiącleci „bliskie jest królestwo Boże”, bliższe niż kiedykolwiek. Tylko
co z tego wynika? Wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Ewangelia
to dobra nowina, a dobrą nowiną jest to, że Bóg jest łaskawy i ocala każdego,
kto pozwala Mu się ocalić. Dziś nie zdarzy się potop jako kara za grzechy, bo
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Jezus składa nam ofertę…

największe nawet grzechy toną we Krwi Chrystusa. Nowe Przymierze nie
zostanie zerwane, bo jego uczestnikiem po stronie ludzi jest jedyny
sprawiedliwy – Człowiek, który jest Bogiem. On „umarł za grzechy,
sprawiedliwy za niesprawiedliwych”, dlatego żadna ludzka niesprawiedliwość
nie jest już w stanie przeważyć szali miłosierdzia. Niebo zostało otwarte i
teraz wejście do niego zależy już tylko od tego, czy przyjmę Boże miłosierdzie.
Oremus

II Niedziela Wielkiego Postu – 28 lutego 2021 r.
Marka (9,2-10). Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba
i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę
wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego
odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na
ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu
jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Nie wiedział bowiem, co powiedzieć,
tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający
ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie!”. I zaraz potem, gdy się
rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko
samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im,
aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli,
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Strona

Są takie sytuacje, w których człowiek załamałby się, gdyby nie jakieś
wcześniejsze doświadczenie, które dało mu moc do wytrwania. Dla Piotra,
Jakuba i Jana takim doświadczeniem było przemienienie Jezusa na górze
Tabor. Apostołowie, widząc swojego Mistrza w blasku niebiańskiej chwały,
w towarzystwie patriarchów sprzed wieków, otrzymali wzmocnienie przed
tym, co miało nadejść. A miały nadejść chwile ciemności, bólu i męki, a z nimi
zwątpienia. Utrzymanie wiary w Mesjasza, którego misja zdaje się leżeć
w gruzach, byłoby bardzo trudne bez tamtego doświadczenia. Sytuacje,
w których ludzka wiara jest wystawiona na próbę, umacniają tę wiarę – jeśli
człowiek przejdzie ją w zaufaniu. W stopniu heroicznym przeszedł tę próbę
Abraham, który nie odmówił Bogu nawet swojego syna. Patriarcha wiedział,
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Poznanie tajemnicy Jezusa

że Bóg jest zawsze dobry i zawsze wie lepiej. Nie zawiódł się. Ufając Bogu
bezgranicznie, doznał bezgranicznej łaski. Idąc na wzgórze Moria z synem
dźwigającym drewno na ofiarę, stał się obrazem Boga Ojca towarzyszącego
Synowi, który poniósł drewno krzyża na sąsiednie wzgórze Golgota. Abraham
ocalił Izaaka wtedy, gdy go ofiarował. Tak jest z każdą szczerą ofiarą złożoną
Bogu. Człowiek, wyrzekając się czegoś dla Boga, niczego nie traci, lecz
przeciwnie, otrzymuje obfitość owoców swojego zaufania. Syn Boży umarł za
nas. Dlatego my już nie musimy. Oremus
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Poniedziałek 7.00 † Michalina Szłapa (P)
01.02.2021 18.00 † Helena Lachowska (P)
Święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 † Wiesława Jędrzejko (P)
9.00 † Tadeusz Światłoń (P)
Wtorek
W int. Dzieci od I Róży Rodziców o Boże błog.
02.02.2021 17.00
i opiekę Matki Bożej
1. † Maria Szatanik
18.00
2. † Helena Borak (P)
7.00 † Bronisława Żmuda (P)
Środa
1. † Józef Postrzech w 10 r. śm.
03.02.2021 18.00
2. † Stanisława Handzlik (P)
I Czwartek 7.00 † Adrian Handy (P)
04.02.2021 18.00 † Stanisław Dudzik (P)
7.00 † Tadeusz Łabędzki (P)
I Piątek
1. † Zmarłe członkinie z IV Róży Marii Drożdż
05.02.2021 18.00
2. † Antonina Czarnik (P)
1. † Julia Pudełko (P)
I Sobota
7.00
2. † Władysław Gibas (P)
06.02.2021
V Niedziela Zwykła
7.00 † ks. Wiktor Fabia z rodzicami i rodzeństwem
1. † Andrzej Wołoszyn (P)
9.00
Niedziela
2. † Czesław Kubik (P)
07.02.2021
1. † Tadeusz Światłoń w 4 r. śm.
11.00 2. † Franciszek i Helena Handzlik z córką Joanną
3. Za Parafian
17.00 † Władysław Gibas (P)
Poniedziałek 7.00 † Janusz Wawak (P)
08.02.2021 18.00 † Ludwika Bies (P)
7.00 † Józef Zeman (P)
Wtorek
09.02.2021 18.00 † Robert Kuchta (P)
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7.00 † Wiesława Jędrzejko (P)
Środa
1. † Władysław Gibas (P)
10.02.2021 18.00
2. † Tomasz Gabryś (P)
7.00 † Eugeniusz Dźwigoń (P)
Czwartek
11.02.2021 18.00 † Jadwiga Wszołek (P)
7.00 Kazimiera Adamus (P)
Piątek
1. † Za zmarłych Członków z II Róży Mężów
12.02.2021 18.00 Włodzimierza Drożdża
2. † Kazimierz Żaczek (P)
1. † Józef Zaręba (P)
Sobota
7.00 2. W int. wnuka Macieja z żoną o Boże błog.,
13.02.2021
zdrowie i potrzebne łaski
VI Niedziela Zwykła
7.00 † Stanisława i Jan Łysoń z synem Marianem
1. † Bronisław Pudełko (P)
9.00
Niedziela
2. † Helena Stanclik (P)
14.02.2021
1. † Józef Zeman (P)
11.00 2. † Józef i Bronisława Loranc z córką Ireną
3. Za Parafian
17.00 † Antonina Czarnik (P)
Poniedziałek 7.00 † Antoni Jabłoński
15.02.2021 18.00 † Michalina Szłapa (P)
7.00 † Jan Dyrduła (P)
Wtorek.
16.02.2021 18.00 † Emilia Adamus (P)
Popielec
7.00 † Krzysztof Gołek (P)
Środa
17.00 † Wiesława Jędrzejko (P)
17.02.2021
1. † Janusz Wawak (P)
18.00
2. † Helena Borak (P)
7.00 † Bronisława Żmuda (P)
Czwartek
18.02.2021 18.00 † Andrzej Wołoszyn (P)
7.00 † Tadeusz Światłoń (P)
Piątek
1. † Zbigniew Bezwiński
19.02.2021 18.00
2. † Stanisława Handzlik (P)
Sobota
1. † Kazimierz Gasidło (P)
7.00
20.02.2021
2. † Julia i Karol Tora
I Niedziela Wielkiego Postu
7.00 † Genowefa Trzcionka z mężem i synami
Niedziela
1. † Michalina Szłapa (P)
9.00
21.02.2021
2. † Joanna i Jan Niedziela
1. † Kazimierz Komędera (P)
11.00
2. † Władysław Bies z żoną Ludwiką

17.00
Poniedziałek 7.00
22.02.2021 18.00
7.00
Wtorek
23.02.2021 18.00
7.00
Środa
24.02.2021 18.00
7.00
Czwartek
25.02.2021 18.00
7.00
Piątek
26.02.2021 18.00
Sobota
27.02.2021

7.00
7.00
9.00

Niedziela
28.02.2021
11.00
17.00

3. Za Parafian
† Adrian Handy
† Maria Zmilczak (P)
† Julia Pudełko (P)
† Ryszard Rolak (P)
† Joanna Jurzak
† Benedykt Wołek (P)
1. † Janusz Wawak (P)
2. † Klemens Dudzik w r. śm.
† Antonina Czarnik (P)
† Michalina Szłapa (P)
† Paweł Kłaput (P)
1. † Robert Kuchta (P)
2. W int. Gabrieli o zdrowie i Boże błog.
† Andrzej Wołoszyn (P)
† Tadeusz Stanclik w 3 r. śm.
II Niedziela Wielkiego Postu
† Kazimierz i Helena Baścik
1. † Władysław Gibas (P)
2. † Kazimiera Adamus (P)
1. W int. Pawełka z ok. Roczku o Boże błog.
i opiekę Anioła Stróża
2. † Władysława Matusiak z synem Józefem
3. Za Parafian
† Eugeniusz Dźwigoń (P)
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† Mirosław Olszowy – 25 int.
† Zofia Matejko – 13 int.
† Helena Handzlik (z Partyzantów) – 7 int.
† Krystyna Zaręba – 10 int.
† Zbigniew Matachowski – 8 int.
† Ernestyna Mydlarz – 5 int.
† Marian Dybał – 10 int.
† Genowefa Handzlik – 2 int.
† Jadwiga Handzlik – 15 int.
† Jan Wójcik – 5 int.
† Janina Baścik – 15 int.
† Małgorzata Skudrzyk – 15 int.
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Intencje przekazane do Domu
Księży Emerytów w Bielsku-Białej:

† Helena Stanclik – 10 int.
† Maria Żmuda – 20 int.

razem 160 intencji

Intencje pogrzebowe przekazane ks. Adamowi Lechmanowi
ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów z Bielska-Białej:
† Zbigniew Matachowski - 10 int.
† Ernestyna Mydlarz - 10 int.
† Maria Żmuda - 10 int.
razem 30 intencji

Święty Józef

Strona

W sprawie szczegółów
życia św. Józefa musimy polegać
na tym, co przekazały o nim
Ewangelie. Poświęcają mu one
łącznie 26 wierszy, a jego imię
wymieniają 14 razy. Osobą św.
Józefa zajmują się wprawdzie
bardzo żywo także apokryfy:
Protoewangelia Jakuba (z w. II),
Ewangelia Pseudo-Mateusza (w.
VI), Ewangelia Narodzenia Maryi
(w. IX), Ewangelia Tomasza (w. II) i Historia Józefa Cieśli (w. IV), opowiadając
o rodzinie Józefa, jego małżeństwie, pracy i śmierci; zbyt wiele w nich jednak
legend, by można je było traktować poważnie. Niewiele mówią one także
o latach dzieciństwa i wczesnej młodości Józefa. Józef pochodził z rodu króla
Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa.
Genealogię przytacza również św. Łukasz. Ta jednak różni się zasadniczo od
tej, którą nam przekazuje św. Mateusz. Już Julian Afrykański (w. III) wyraża
zdanie, że jest to genealogia Najświętszej Maryi Panny. Św. Łukasz, który
podał nam tak wiele szczegółów z Jej życia, mógł nam przekazać i Jej
rodowód. Na mocy prawa lewiratu św. Józef mógł być synem Jakuba,
a równocześnie adoptowanym synem Helego, noszącego także
w tradycji chrześcijańskiej imię Joachima, który był ojcem Najświętszej Panny.
Tak więc genealogia przytoczona przez św. Łukasza wyliczałaby przodków
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Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny
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Maryi rzeczywistych, a odnośnie do Józefa - jego przodków zalegalizowanych.
Taka jest dzisiaj opinia przyjęta przez wielu biblistów. Mimo wysokiego
pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał
stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 - ok. 166), który
żył bardzo blisko czasów Apostołów, Józef wykonywał drewniane sochy
i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Autor
Pseudoewangelii Filipa (w. III) nazywa Józefa stolarzem. Zaręczony z Maryją,
Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem
Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny
małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to
jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca Pana
Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać,
że Józef pochodził w prostej linii od
króla Dawida, jak to zapowiadali
prorocy. Kiedy Józef dowiedział
się, że Maryja oczekuje dziecka,
wiedząc, że nie jest to jego
potomek, postanowił dyskretnie
usunąć się z życia Maryi, by nie
narazić
Jej
na
zhańbienie
i obmowy. Wprowadzony jednak
przez anioła w tajemnicę, wziął
Maryję do siebie, do domu (Mt 12; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się
z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia
i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką
i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni
Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki
z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli
Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już
nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi
wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus
i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go
patronem dobrej śmierci.
Ikonografia zwykła przedstawiać Józefa jako starca. W rzeczywistości był on
młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła
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wiele tysięcy wizerunków Józefa w
rzeźbie i w malarstwie. Ojcowie i
pisarze Kościoła podkreślają, że do tak
bliskiego życia z Jezusem i Maryją
Opatrzność wybrała męża o niezwykłej
cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia
św. Józefa na czele wszystkich
świętych i daje mu tak wyróżnione
miejsce w hagiografii. O św. Józefie
pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go
jako "męża sprawiedliwego". Św. Jan
Złotousty wspomina jego łzy i radości;
św. Augustyn pisze o legalności jego
małżeństwa z Maryją i o jego prawach
ojcowskich; św. Grzegorz z Nazjanzu
wynosi godność Józefa ponad wszystkich świętych; św. Hieronim wychwala
jego dziewictwo. Z pisarzy późniejszych, piszących o Józefie, wypada
wymienić: św. Damiana, św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu, św.
Bonawenturę, bł. Jana Dunsa Szkota i innych. Pierwszy specjalny Traktat o 12
wyróżnieniach św. Józefa zostawił słynny kanclerz Sorbony paryskiej, Jan
Gerson (1416). Izydor z Isolani napisał o św. Józefie pierwszą Summę (ok.
1528). Godność św. Józefa wysławiali w kazaniach św. Bernard z Clairvaux
(+ 1153), św. Wincenty Ferreriusz (+ 1419), bł. Bernardyn z Faltre (+ 1494), bł.
Bernardyn z Busto (+ 1500). Św. Bernardyn ze Sieny (+ 1444) wprost wyrażał
przekonanie, że Józef osobnym przywilejem Bożym, jak Matka Najświętsza,
został wskrzeszony i z ciałem wzięty do nieba oraz że w łonie matki został
oczyszczony z grzechu pierworodnego. Podobną opinię wyraża św. Franciszek
Salezy. O dozgonnej dziewiczości św. Józefa piszą: św. Hieronim, Teodoret,
św. Augustyn, św. Beda, św. Rupert, św. Piotr Damiani, Piotr Lombard, św.
Albert Wielki, św. Tomasz z Akwinu i wielu innych.
Największą jednak czcią do św. Józefa wyróżniała się św. Teresa z Avila, wielka
reformatorka Karmelu (+ 1582). Twierdziła ona wprost, że o cokolwiek prosiła
Pana Boga za jego przyczyną, zawsze otrzymała i nie była nigdy zawiedziona.
Wszystkie swoje klasztory fundowała pod jego imieniem. Jego też obrała za
głównego patrona swoich dzieł. Doroczną uroczystość św. Józefa obchodziła
bardzo bogato, zapraszając najwybitniejszych kaznodziejów, orkiestrę
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i chóry, dekorując świątynię, wystawiając najbogatsze paramenty liturgiczne.
Podobnie św. Wincenty a Paulo ustanowił św. Józefa patronem swojej
kongregacji misyjnej, przed nim zaś uczynił to św. Franciszek Salezy.
Do szczególnych czcicieli św. Józefa zaliczał się również św. Jan Bosko. Stawiał
on Józefa za wzór swojej młodzieży rzemieślniczej. W roku 1859 do
modlitewnika, który ułożył dla swoich synów duchowych i chłopców, dodał
nabożeństwo do 7 boleści i do 7 radości św. Józefa; dodał również modlitwę
do św. Józefa o łaskę cnoty czystości i dobrej śmierci; wreszcie dołączył pieśń
do św. Józefa. Propagował nabożeństwo 7 niedzieli do uroczystości św.
Józefa. W tym samym roku Jan Bosko założył wśród swojej młodzieży
Stowarzyszenie pod wezwaniem św. Józefa. W roku 1868 wydał drukiem
czytanki o św. Józefie. Miesiąc marzec co roku obchodził jako miesiąc św.
Józefa, czcząc Go osobnym, codziennym nabożeństwem i specjalnymi
czytankami. Św. Leonard Murialdo, przyjaciel św. Jana Bosko, założył
zgromadzenie zakonne pod wezwaniem św. Józefa (józefici).
Jan XXIII (Józef Roncalli) wpisał imię św. Józefa do Kanonu Rzymskiego
(Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna). Wydał także osobny list apostolski o
odnowieniu nabożeństwa do niebiańskiego Patrona (1961). Św. Józefa
uczynił patronem II Soboru Watykańskiego (1962-1965). Decyzją Benedykta
XVI, ogłoszoną już za pontyfikatu papieża Franciszka, w 2013 r. imię św. Józefa
włączono także do pozostałych modlitw eucharystycznych.
Na Wschodzie po raz pierwszy spotykamy się ze wspomnieniem liturgicznym
św. Józefa już w IV wieku w klasztorze św. Saby pod Jerozolimą. Na Zachodzie
spotykamy się ze świętem znacznie później, bo dopiero w wieku VIII. W
pewnym manuskrypcie z VIII wieku, znalezionym w Centralnej Bibliotece
Zurichu, znajduje się wzmianka o pamiątce św. Józefa obchodzonej 20 marca.
W martyrologiach z wieku X: z Fuldy, Ratisbony, Stavelot, Werden nad Ruhrą,
w Raichenau i w Weronie jest wzmianka o święcie św. Józefa dnia 19 marca.
Pierwsze pełne oficjum kanoniczne spotykamy w wieku XIII w klasztorze
benedyktyńskim: w Liege i w Austrii w klasztorze św. Floriana (w. XIII). Z tego
samego wieku również pochodzi pełny tekst Mszy świętej. Serwici na kapitule
generalnej ustanowili w 1324 roku, że co roku będą obchodzić pamiątkę św.
Józefa. Podobnie uchwalili franciszkanie (1399) i karmelici (koniec w. XIV). O
święcie tym wspomina Jan Gerson w 1416 roku na soborze w Konstancji. Do
brewiarza i mszału rzymskiego wprowadził to święto papież Sykstus IV w 1479
roku. Papież Grzegorz XV w 1621 roku rozszerzył je na cały Kościół.
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Potwierdził je papież Urban VIII w 1642 roku. W wieku XIX przełożeni
generalni 43 zakonów wystosowali prośbę do papieża i ojców soboru
o ogłoszenie św. Józefa patronem Kościoła. Papież Pius IX przychylił się do
prośby i dekretem Quaemadmodum Deus z dnia 10 września 1847 roku
wprowadził odrębne święto liturgiczne Opieki świętego Józefa. Wysłał też list
do biskupów świata z wyjaśnieniem i uzasadnieniem, jakie pobudki skłoniły
go do ustanowienia tego święta.
Papież wyznaczył to nowe święto na III Niedzielę Wielkanocy. To święto
obchodzili już przedtem karmelici (od roku
1680), augustianie (od 1700), a potem
dominikanie z oktawą (1721). Papież Pius X
przeniósł to święto na drugą środę po
Wielkanocy i podniósł ją do rangi pierwszej klasy.
Zmienił jednocześnie nazwę święta na: świętego
Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
Wyznawcy, Patrona Kościoła Powszechnego. Na
dzień uroczystości wyznaczył tenże papież środę
po drugiej niedzieli Wielkanocy. Papież Pius XII
zniósł to święto, ale w jego miejsce w roku 1956
wprowadził nowe święto tej samej klasy: św.
Józefa Pracownika (1 maja). Tak pozostało
dotąd, z tym jednak, że ranga tego drugiego
święta została obniżona do wspomnienia (1969).
Tytuł zaś Patrona Kościoła Świętego Pius XII dołączył do święta 19 marca.
Papież Benedykt XIII w roku 1726 włączył imię św. Józefa do litanii do
Wszystkich Świętych. Benedykt XV włączył również wezwanie o św. Józefie
do modlitw zaczynających się od słów: "Niech będzie Bóg uwielbiony" oraz
włączył do Mszału osobną prefację o św. Józefie (1919). Papież Leon XIII
wydał pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę o św. Józefie: Quamquam
pluries. Papież św. Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa do publicznego
odmawiania i dodał do niej wezwanie: "Święty Józefie, Opiekunie Kościoła
Świętego". Papież Leon XIII wprowadził do modlitw po Mszy świętej osobną
modlitwę do św. Józefa (1884). Do dziś lokalnie bywa także obchodzone (w
niektórych zakonach i miejscach) święto Zaślubin Maryi ze św. Józefem (23
stycznia). Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają jego cnoty
i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, żywiciela i wychowawcy
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Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów,
m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji
i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot,
a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich
pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci.
W ikonografii św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku,
z lilią w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera,
warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego),
miska z kaszą, lampa, winorośl.

Krzyżówka dla dorosłych 02/2021 r.
Rozwiązaniem krzyżówki
dla dorosłych z gazetki
nr 01/2021 jest hasło:
„Chrystus pośród was
nadzieją chwały”
Nagrodę wylosowały osoby:
Czesława Zeman, Jakub
Szczepańczyk i Urszula
Skrzypczak. Gratulujemy!
Hasło z krzyżówki
nr 02/ 2021 proszę
nadsyłać do 17.02.2021
na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do
zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Święty Józef”.
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POZIOMO: 1. ... Pańskie, świętujemy 2. lutego; 6. Popielcowa rozpoczyna Wielki Post;
9. Wolna …; 10. Spisane w dekalogu; 12. Inaczej grekokatolik; 14. Góra, z której Mojżesz
oglądał Ziemię Obiecaną (Pwt 34,1); 15. Skrót Księgi Abdiasza; 16. Przyjęcie przez Syna Bożego
ludzkiej natury i ciała; 19. Praca siewcy; 20. Ogół biskupów katolickich np. w Polsce; 22. „…
wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 26,41); 23. Otrzymane na chrzcie; 24. Spalone przez
Jozuego (Joz 8,28); 25. Drogocenna, znaleziona przez kupca (Mt 6,46); 26. Skrót Listu do
Tymoteusza; 27. „…, missa est”; 29. „…, lema sabachthani” (Mt 27,46); 31. … Boże mielą
powoli; 34. Dynastia chasydzka z Góry Kalwarii i żydowska nazwa tego miasta; 37. … longa,
vita brevis; 39. Kwiat w ręku Gabriela na obrazach Zwiastowania; 41. Wyjęte z boku Adama;
44. … i Magog; 46. Skrót Księgi Sofoniasza; 47. Pielgrzymka Żydów do Jerozolimy z okazji świąt;
48. W Księdze Syracha o Goliacie (Syr 47,4); 50. Nadaje smak; 51. Bałwochwalstwo;
53. „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić …” (Mt 15,26); 54. Ma najniższy stopień
sakramentu święceń; 55. Pora roku
PIONOWO: 1. „Miłość i …”, książka K. Wojtyły; 2. Np. parafialne albo ignacjańskie;
3. Naczynie na kwiaty; 4. … omnis moriar; 5. Dobra Nowina; 6. Składane przez zakonników;
7. Kto … wstaje, temu Pan Bóg daje; 8. Dzień, miesiąc i rok np. urodzenia; 11. Majątku, albo
pionka w szachach; 13. Ojciec wierzących; 17. Żydówka, żona Aswerusa, ocaliła lud;
18. Greckie „t”; 21. Biskup Rzymu; 22. Drzewa rosnące w Mamre; 26. … i Sydon; 28. Znak
własności na książce; 30. Skrót Liturgii godzin; 32. Sowiecki obóz pracy; 33. Japońskie miasto,
w którym o. Kolbe założył klasztor franciszkanów; 35. … sacra miser; 36. Miasto chaldejskie;
38. Nazwisko ks. Robaka z „Pana Tadeusza”; 40. Święty z Canterbury (XI w.); 42. Św. Andrzej,
apostoł Polesia i Pińszczyzny, męczennik (XVII w.); 43. Upragniona na pustyni; 45.
Wykrzyknienie wyrażające zaskoczenie lub zakłopotanie; 49. Mleko i …; 52. Dźwięk o
konkretnej częstotliwości, jeden z ośmiu w chorale.
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Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych. Ks. Wacław
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Luty 2021
07.02.2021 – X Róża Anny Baron
14.02.2021 – XI Róża Marii Kozieł
21.02.2021 – XII Róża Marii Dusik
28.02.2021 – I Róża Mężów Jana Fabii
Marzec 2021
07.03.2021 – II Róża Mężów Włodzimierza Drożdża
14.03.2021 – I Róża Rodziców Wandy Dusik
21.03.2021 – II Róża Rodziców Marii Dusik
28.03.2021 – I Róża Kobiet Marii Łaciak
Kwiecień 2021
04.04.2021 – II Róża Kobiet Marii Kaleka
05.04.2021 – III Róża Kobiet Jadwigi Chowaniec
11.04.2021 – IV Róża Kobiet Marii Drożdż
18.04.2021 – V Róża Kobiet Marii Dusik
25.04.2021 – VI Róża Kobiet Marii Baścik

Krzyżówka dla Dzieci 02/2021
Rozwiązaniem krzyżówki
nr 01/2021
jest hasło: „Narodził się

Jezus Chrystus,
bądźmy weseli”
Nagrodę otrzymuje
Nina Wadoń
i Jakub Żmuda,

Strona
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Rozwiązanie krzyżówki
nr 02/2021 proszę nadsyłać
do 17 lutego 2021 na
adres mailowy:
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Dla
wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: „Święty Józef”.
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław
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Zamyślenia
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Kącik humoru
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Czas na wspomnienia
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Oto najbardziej wytrwałe dzieci, które były na wszystkich
Roratach i zdobyły nagrody – jedną z nich była wierność, jako
owoc serca
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Sprawozdanie finansowe Parafii
za rok 2020

Strona

Od 15 marca aż do 31 maja trwała narodowa kwarantanna z powodu pandemii
koronawirusa. We Mszach św. mogło uczestniczyć tylko 5 osób.
Pragnę więc wyrazić podziękowanie wszystkim parafianom i gościom, którzy hojnie
składali ofiarę pieniężną na tacę w niedziele i święta oraz wpłacali na konto parafialne
darowizny w najtrudniejszym okresie pandemii koronawirusa. Dzięki waszej
ofiarności mogliśmy funkcjonować, utrzymać kościół i plebanię, podejmować
konieczne prace remontowe na plebanii oraz podejmować inne ważne inwestycje.
Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za modlitwę, wsparcie i życzliwe słowo.
Dziękuję za każdy dar finansowy z okazji nabycia miesięcznika parafialnego,
z którego dochód przeznaczam na zakup materiałów liturgicznych z okazji Rorat,
nabożeństw różańcowych, majowych i Drogi Krzyżowej oraz na nagrody dla Dzieci,
które brały udział w różnych konkursach i liturgicznych nabożeństwach
w ciągu roku.
Niech Bóg otacza Was opieką, obdarza potrzebnymi łaskami i błogosławi każdego
dnia nowego roku. Szczęść Boże. Ks. Wacław
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Prace inwestycyjne:
a/. W ubiegłym roku kamieniarz wykonał prace od strony południowej przy
parkingu w ilości 7 przęseł oraz 2 przęsła od strony ul. Partyzantów wraz z
montażem bramy. Koszt wykonanych prac, czyli murki i słupki z wykorzystaniem
siatki, kleju oraz impregnatu wyniósł 18 600 zł.
Zakupiliśmy 19 kompletów elementów nierdzewnych do nowego ogrodzenia od
strony ul. Partyzantów, które planujemy zamontować w tym roku.
Po podliczeniu składek wraz z ofiarą z opłatków wigilijnych i robocizny
kamieniarza, na dalsze prace związane z ogrodzeniem pozostało 19 880 zł.
W nowym roku planujemy wykonać ogrodzenie od strony ul. Partyzantów.
b/. Zewnętrzny Krzyż Misyjny przy Piecie Matki Bożej uległ znacznemu
zniszczeniu z powodu warunków atmosferycznych. Planujemy wykonać nowy
krzyż z podstawą nierdzewną i cokołem betonowym. Prace zostaną wykonane
po ustaniu epidemii. Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie darczyńcom,
którzy złożyli dar na nowy Krzyż Misyjny w kwocie 2000 zł.
c/. W miesiącu październiku zebraliśmy 8660 zł na ogrzewanie kościoła. Ze
względu na koszty ogrzewania ta kwota jest niewystarczająca i jeżeli zabraknie
środków pieniężnych, to zwrócimy się do parafian z prośbą o pomoc finansową.
d/. W ubiegłym roku został zakończony remont dachu na plebanii
i zamontowana automatyczna brama wjazdowa.

Statystyki duszpasterskie
za rok 2020

Strona

34

➢ W ubiegłym roku sakrament chrztu przyjęło 14 chłopców i 6 dziewczynek. Razem
20 dzieci. W roku 2019 ochrzczonych zostało 37 dzieci. Nastąpił duży spadek - 17
dzieci - w porównaniu z poprzednim rokiem.
➢ We wrześniu, do sakramentu I Komunii świętej przystąpiło 38 uczniów
z klasy IV Szkoły Podstawowej, w tym 18 chłopców i 20 dziewczynek.
Obecnie, do sakramentu I Komunii świętej przygotowuje się 34 uczniów
z III klasy Szkoły Podstawowej.
➢ Sakrament bierzmowania dwukrotnie był odwołany ze względu na epidemię
koronawirusa. W miesiącu lutym, uczniowie z klas I i II szkół ponadpodstawowych
uczestniczyli w rekolekcjach ewangelizacyjnych w ramach przygotowań do
bierzmowania. Obecnie oczekujemy na decyzję ks. Biskupa o nowym terminie.
➢ Przed ołtarzem sakramentalne małżeństwo zawarły tylko 2 pary narzeczonych.
W poprzednim roku sakrament małżeństwa przyjęło 11 par.
➢ Do zapowiedzi przedślubnych zgłosiło się 9 par narzeczonych.
➢ Podczas odwiedzin chorych zostało udzielonych 205 Komunii świętych,
a 12 osobom udzielono sakramentu namaszczenia.
➢ Do wieczności odeszło 23 naszych parafian. W tym 12 mężczyzn,
10 kobiet oraz 1 dziecko. W roku 2019 pożegnaliśmy 32 naszych parafian.
➢ Podczas liturgii Mszy św. udzielono 30 000 Komunii świętych uczestnikom Liturgii
Mszy św.
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Strona internetowa Parafii: www.ketypodlesie.pl
Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:
24 84370002 0014 0722 9661 0001
W czasie trwania pandemii koronawirusa kancelaria parafialna
będzie nieczynna. Dyżury telefoniczne będą pełnione przez
księży o następujących porach:

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Środa – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45
Czwartek – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788

od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30

W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać codziennie
dzwoniąc na telefon komórkowy 797279788

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

Strona

Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 797279788
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ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;

