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„Lepiej modlić się
sercem bez słów,
niż słowami bez serca.”

Modlitwa w czasach kryzysu
KS. JACQUES PHILIPPE

Przyjdź Królestwo, Twoje Panie.
Ostatnie osiemnaście miesięcy było dla nas trudne. Być może wciąż
doświadczamy poczucia kruchości i niepewności z powodu ciągnącej się pandemii.
Media codziennie zalewają nas wiadomościami, które nie zawsze są budujące.
Doświadczenie to może jednak stać się
dla nas zachętą do przybliżenia się do
Boga i pogłębienia życia modlitewnego.
On jest „wiekuistą skałą” (Iz 26,4) –
jedyną naszą gwarancją bezpieczeństwa,
jedyną nadzieją. Odkrycie na nowo lub
pogłębienie relacji z Nim uchroni nas od
zamartwiania się czy zniechęcenia. On
jest Tym, który przybliża się do nas
zwłaszcza w czasach kryzysu. Jest Tym,
który kocha nas nieskończenie i wciąż
pragnie nas wspierać oraz dodawać nam
otuchy.

Strona

Wszyscy potrzebujemy regularnego stawania pod spojrzeniem Boga,
przyjmowania Jego delikatnej obecności, karmienia się Jego miłością
i Jego słowem. To właśnie tam, w bliskości Boga pokoju, w tym „oceanie pokoju,
którym jest Trójca Święta”, jak mawiała Katarzyna Sieneńska, odnajdziemy pokój
serca. Jest tam wszystko, czego potrzebujemy, żeby stawiać czoło kolejnym
sytuacjom z wiarą i zaufaniem. Jan Paweł II pisał w adhortacji apostolskiej Novo
Millenio Ineunte, że chrześcijanin, który się nie modli, jest „chrześcijaninem
w zagrożeniu” (34). Nasze życie modlitewne ma dwa aspekty. Pierwszy z nich to
uczynienie całego naszego życia, na ile to tylko możliwe, rozmową z Bogiem.
W ciągu dnia, z prostotą i zażyłością kierujmy ku Niemu nasze serca i myśli wierząc,
że On zawsze patrzy na nas z miłością. Rozmowę tę może podtrzymać wszystko,
co dzieje się w naszym życiu – piękno pomaga nam oddawać Mu chwałę
i dziękczynienie, trudności mobilizują do proszenia o pomoc, nawet nasze grzechy
skłaniają do modlitwy o przebaczenie! Powinno to być dla nas zachętą. Wszystko
to, co dobre, i to, co złe, staje się okazją do rozmowy z Bogiem i przybliżania się ku
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▌POTRZEBA MODLITWY

Niemu, tak jak dziecko zbliża się do ojca.
Drugi aspekt wymaga od nas regularnego czasu, który spędzamy tylko z Bogiem
– chwil, w których pozostawiamy wszystkie swoje życiowe sprawy, aby trwać w
Jego obecności. Może- my zacząć od piętnastu minut dziennie, a od czasu do czasu
modlić się dłużej, na przykład adorując przez godzinę Naj- świętszy Sakrament w
kościele parafialnym. W tym czasie Bóg będzie wylewał na nas swoją łaskę. W Jego
obecności będziemy napełniać się mocą i nadzieją, a nasze serca zostaną
przemienione.

Strona

Starając się o wierność w
modlitwie, napotkamy przeszkody.
Możemy odkryć w sobie opór przed
otwarciem się na Boga. Może pojawić
się w nas lęk, że jeśli zaczniemy modlić
się regularnie, Pan każe nam wznieść
się ponad przeciętność lub wprowadzi
nas na drogę, na której utracimy część
kontroli nad naszym życiem. Możemy
poczuć się znużeni czy zniechęceni
pozornym brakiem postępów. Diabeł
będzie robił wszystko, żeby oderwać
nas od modlitwy, ponieważ wie, że dusza, która się modli, jest dla niego stracona.
Dodajmy do tego jeszcze ciągłe oddziaływanie mediów we współczesnym
społeczeństwie, jak również lęk przed samotnością i ciszą. O wiele łatwiej jest
przeglądać strony internetowe niż trwać w ciszy w obecności Boga! Inną
przeszkodą jest fałszywa koncepcja modlitwy, która jest szeroko
rozpowszechniona. Sądzimy często, że aby przynieść nam pokój, umocnić naszą
wiarę i rozniecić miłość, modlitwa musi być „udana” – odprawiona w sposób tak
doskonały, jak to tylko możliwe – tak, abyśmy byli z niej zadowoleni. Nie jest to
jednak chrześcijańska wizja modlitwy. Modlitwa nie jest wyczynem, ale
przyjęciem Boga w naszym ubóstwie, w naszej bezsilności. Nie chodzi w niej
o skuteczność, o osiągnięcie określonych wyników, ale o przebywanie z Bogiem.
Jak mówi Teresa z Lisieux, Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, ale pragnie naszej
miłości. Czasami czujemy się ubodzy, rozproszeni, pozbawieni entuzjazmu, słabi
i niedoskonali, ale nie ma to żadnego znaczenia. Powiedziałbym nawet, że to
właśnie dzięki naszej słabości modli- twa staje się nie pięknym dokonaniem,
z którego jesteśmy dumni, ale wołaniem ubogiego. „Biedak zawołał, a Pan go
usłyszał” (Ps 34,7) – mówi psalm. I jest to jedyna modlitwa, która przenika
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▌PRZESZKODY W MODLITWIE

niebiosa. Paradoksalnie modlitwa biedaka jest modlitwą radosną, a radość ta
płynie z przekonania, że miłość Boża jest nieskończenie większa niż nasze
ograniczenia. Dobrze jest otrzymywać na modlitwie łaski i oświecenia, ale nie jest
to konieczne. Aby dotykać Boga na modlitwie i być przez Niego dotykanym, nie
potrzeba szczególnych natchnień czy pociech. Potrzeba jedynie wierności
i wytrwałości, szczerego aktu wiary i zaufania, wyrażenia naszego autentycznego
pragnienia miłości. Podobają mi się słowa młodego francuskiego filozofa
chrześcijańskiego, Martina Steffensa:
„W codzienności naszego życia dzielimy się ze światem naszymi talentami.
Na modlitwie ofiarujemy naszą bezsilność. Dlatego nasza modlitwa jest zawsze
możliwa i zawsze jest na nią odpowiedni czas… Nigdy nie musimy czekać na
dogodne okoliczności, jeśli tym, co ofiarujemy na modlitwie, jest nasza pokorna
kondycja kobiet i mężczyzn” (gazeta La Croix, 17.04.2020).

Strona
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▌ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEJ MODLITWY
Świat zdecydowanie potrzebuje naszej modlitwy. Potrzebuje nawiedzenia
i dotyku Bożego miłosierdzia, ponieważ jedynie w relacji z Bogiem może zostać
odnowiony i zbawiony. Ludzkie środki, jak działania o charakterze po- litycznym
czy społecznym, są niewystarczające. Mamy być jak strażnicy, o których mówi
prorok Izajasz, postawieni przez Boga na murach Jerozolimy: „Przez cały dzień i
całą noc nigdy nie zamilkną” (Iz 62,6), będą wciąż przypominać Bogu o Jego
obietnicach. Nie pozwolą Bogu spocząć, dopóki nie ześle swego zbawienia
świętemu miastu! Jak ewangeliczna wdowa wobec niesprawiedliwego sędziego,

nie damy Bogu spokoju, dopóki nie zaprowadzi sprawiedliwości, czyli dopóki nie
okaże miłosierdzia światu.
Istnieje dziś tak wielka potrzeba modlitwy wstawienniczej – w intencji odnowy
Kościoła, przywódców państw, odpowiedzialnych za gospodarkę, za służbę
zdrowia, chorych i wszystkich, którzy w trudny i bolesny sposób doświadczają
skutków pandemii. Każdy chrześcijanin, na mocy powszechnego kapłaństwa
wiernych, zobowiązany jest do posługi modlitwy wstawienniczej. Każdy z nas ma
obowiązek pytać Ducha Świętego, które spośród niezliczonych potrzeb świata i
Kościoła Bóg nam powierza. Nie wolno prosić jedynie w tych intencjach,
które przychodzą nam na myśl spontanicznie, jak potrzeby nasze i naszych bliskich,
ale trzeba modlić się także w tych intencjach, które powierza nam sam Bóg. Mam
o wiele większe przekonanie, że moja modlitwa okaże się owocna, gdy nie wynika
ona z moich osobistych upodobań, ale prosi mnie o nią Pan.
Nasza modlitwa za świat powinna być konkretna, ale nie zawsze musimy wyrażać
ją wprost. W swoich refleksjach o modlitwie Teresa z Lisieux przypomina nam, że
niekoniecznie trzeba za każdym razem wyszczególniać wszystkie nasze intencje.
Czasami wystarczy po prostu przebywać w obecności Boga, pozwolić Mu się
pociągnąć, aby wielka liczba dusz w ślad za nami rozpoczęła swój bieg ku Bogu. Tak
właśnie zinterpretowała werset: „Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!” (Pnp
1,4). Już samo nasze trwanie w ciszy adoracji, bycie tam dla Boga i tylko dla
Niego, dla Jego chwały i niczego więcej, jak świeca płonąca w ciszy, pociąga wiele
dusz do Boga! Pamiętajmy o tym.

Strona
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▌PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE
Chociaż Bóg nie zawsze odpowiada na naszą modlitwę tak, jak tego oczekuje
my, to zawsze powoduje ona jakąś przemianę w nas i w świecie. Przyciąga obecność

Boga i przybliża Jego królestwo. Wydaje mi się, że w tych wyjątkowych czasach,
w których żyjemy, nasza modlitwa powinna być błaganiem o przyjście królestwa.
Nie znamy czasów ani chwil, które Ojciec wyznaczył swą władzą i w swej mądrości,
ale wyraźnie widzimy dziś, że świat zmierza do końca. Znajdujemy się w jednym
z przełomowych momentów dziejów, przypominających głębokie ruchy
tektoniczne, wyznaczające zmianę ery geologicznej.
Według słów św. Pawła całe stworzenie „jęczy i wzdycha” w oczekiwaniu swego
odkupienia (Rz 8,22-23). Świat przeżywa bóle porodu, które są przygotowaniem
na przyjście nowego nieba i nowej ziemi. Prośba, jaką wy- powiadamy w Ojcze
nasz – „Przyjdź królestwo Twoje” – nabiera dziś szczególnego znaczenia. Niech
więc najgłębszym wołaniem naszej modlitwy będzie to wypowiedziane przez
Ducha i Oblubienicę pod koniec Księgi Apokalipsy: „Amen. Przyjdź, Panie Jezu!”.
Marana- tha! (Ap 22,20). „Słowo wśród nas” nr 9”2021

Krótkie medytacje
XXIII Niedziela Zwykła – 05 wrzesień 2021 r.

Mk (7,31-37).

Jezus opuścił okolice Tyru i przez
Sydon przyszedł nad Jezioro
Galilejskie, przemierzając
posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego
i prosili Go, żeby położył na niego
rękę. On wziął go na bok, z dala od
tłumu, włożył palce w jego uszy
i śliną dotknął mu języka;
a spojrzawszy w niebo, westchnął
i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy,
więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby
nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
I przepełnieni zdumieniem mówili: „Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym
słuch przywraca i niemym mowę”

Strona

Jezus przemierza posiadłości Dekapolu, federacji wolnych miast. W tym
ekonomicznie z pozoru wolnym świecie, cieszącym się pewną niezależnością, jest
cierpiący człowiek. Chrystus przeżywa spotkanie z człowiekiem, który nie słyszy i
nie mówi – jest z pozoru poza możliwością relacji, poza szansą, żeby przyjąć
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Nikt nie jest pozostawiony na ….

słowo i na nie odpowiedzieć, żeby wyrazić miłość. Chrystus ma moc temu
zaradzić. Czyni to bardzo delikatnie, na osobności, nie robiąc z uzdrowienia
spektaklu. Otwarcie chorego człowieka dokonuje się przez wymowne gesty
Jezusa, które przechował Kościół. Ryt „Effeta” stanowił część obrzędu chrztu. Nie
jesteśmy bowiem gnostykami – Bóg otwiera nasze ciało i duszę, otwiera całego
człowieka na swoją łaskę. Po dotknięciu uszu kapłan dotykał też nozdrzy
i tłumaczył cel tego otwarcia: „Abyś mógł odczuć woń Bożej słodyczy”, czyli odczuć
woń Oblubieńca, doświadczyć miłości Chrystusa. I zaraz dopowiadał: „Ty zaś
uchodź, szatanie, zbliża się bowiem sąd Boży”. Właśnie tak! Bo ten, kto poznał
miłość, nie ma już obok siebie oskarżyciela. Został wyprowadzony z grzechu jako
największej pułapki, źródła zamknięcia i śmierci. To bowiem grzech skazuje na
kręcenie się wokół tego, co nasze, choć po- wołani jesteśmy, by kochać. Dopiero
gdy Chrystus przychodzi, można prawidłowo mówić, więzy języka się rozwiązują.
Jakie więzy ma twój język? Może słowo osądu, zazdrości, kłamstwa? Dziś jest
okazja, by wszystko to poddać wyzwalającej mocy Jezusa. Uzdrawiający
Chrystus patrzy najpierw w niebo, w stronę Ojca – źródła życia i miłości. A przed
sobą ma cierpienie. Może dlatego westchnął, że dotknęło Go cierpienie, które jest
w Jego braciach, w dzieciach Jego Ojca. Bóg wybrał nas do królestwa – mówi
dziś św. Jakub. I przypomina, że nie ma On względu na osoby: „wybrał ubogich
tego świata na bogatych w wierze”. A królestwo Ojca jest dla tych, którzy Go
kochają, których otworzył na swoją miłość, którzy stanowią jedno z Nim. A zatem:
Effatha! Otwórz się! Oremus

Strona

Mk (8,27-35)
Jezus udał się ze swoimi
uczniami do wiosek pod Cezareą
Filipową. W drodze pytał
uczniów: „Za kogo uważają
Mnie ludzie?”. Oni Mu
odpowiedzieli: „Za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za jednego
z proroków”. On ich zapytał:
„A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Mu Piotr:
„Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony
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XXIV Niedziela Zwykła – 12 wrzesień 2021 r.

przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął
Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów,
zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po
ludzku”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli
ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe
życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

Strona

Ewangelię zaczyna dziś sonda przeprowadzona przez Jezusa. Za kogo
uważają Go uczniowie? Każda z odpowiedzi wyraża jakąś tęsknotę Izraela, jakiś
projekt odnowy. Pewnie i wśród nas by tak było, bo chcemy od Boga różnych
rzeczy, w czym innym upatrujemy pomyślności naszych spraw. Często
doświadczamy, że życie nam się komplikuje, rozchodzi z wiarą przed czym
przestrzega dziś św. Jakub. Ten rozłam idzie przez serce człowieka. Co zrobić, żeby
tego pęknięcia w nas nie było? Jezus zabiera dziś Apostołów pod Cezareę
Filipową, do Banias, miejsca kultu pogańskiego bożka natury a później całej
gromady idoli. Nisze po posążkach w skałach Banias są jak dziury w sercu
człowieka oddającego cześć idolom. Tam właśnie Jezus pokazuje uczniom zło,
zapewniając, że nie zniszczy ono tego, co Boże. Ocalenie przyjdzie przez dzieło
Sługi Pańskiego. Otwarcie mówi o swoim cierpieniu, odrzuceniu, zabiciu
i zmartwychwstaniu. Izajasz kreślił taki właśnie rys Mesjasza nie zachwieje się
w zaufaniu do Boga, choć spadną na Niego straszne rzeczy. Gdy Piotr upomina
Jezusa, że powinien pójść inną drogą, zostaje przez Mistrza skarcony. Apostoł
buntuje się wobec zamysłu Boga, jest przeciwnikiem drogi Jezusa, jak i my wiele
razy jesteśmy wrogami tego, co Bóg naprawdę chce uczynić w naszym życiu.
Korygujące słowo Jezusa pomoże nam pójść za Nim, tak by nie zmieniać planu
Boga. Jezus mówi uczniom o krzyżu. Zaprasza, by wziąć to, co jest przeciw nam,
w czym się nie czujemy mocni i spełnieni, uchwycić się Go i dać się przeprowadzić.
Wzywa, by z krzyżem pójść za Nim. Kto chce zachować swe życie, kto chce się
obronić przed krzyżem, nie pozna mocy przezwyciężania śmierci, bo to w tym
miejscu, gdzie my jesteśmy słabi, jest przestrzeń dla mocy Boga. On chce, byśmy
szli za Nim, mając Go przed oczami, jak ci, którzy zaufali, że Pan uchroni ich
dusze od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Zaprasza do prawdziwej więzi.
Wtedy swoim życiem dotkniemy mocy Boga w Jezusie. Wtedy będzie po Bożemu.
Oremus
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Jak ważny jest w moim życiu Jezus?
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Mk (9,30-37). Jezusi Jego uczniowie
przemierzali Galileę, On jednak nie
chciał,żeby ktoś o tym wiedział.
Pouczał bowiem swoich uczniówi
mówił im: „Syn Człowieczy będzie
wydany w ręce ludzi.Ci Go zabiją,
lecz zabity, po trzech dniach
zmartwychwstanie”. Oni jednak nie
rozumieli tych słów, a bali się Go
pytać. Tak przyszli do Kafarnaum.
Gdy był już w domu,zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?”. Leczoni milczeli,
w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł,
przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym,niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi
i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.
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Jezus mówi uczniom o swojej drodze. Będzie wydany w ręce ludzi: od
arcykapłanów przez Piłata po żołnierzy, którzy Go ukrzyżują. O tym dziś
wspomina Księga Mądrości: chłosta dotknie sprawiedliwego, świat go odrzuci
i zasądzi na śmierć haniebną. Nie będzie miejsca dla sprawiedliwego, bo ludzie są
pod jarzmem śmierci i rządzą nimi spory i kłótnie, o czym mówi dziś św. Jakub.
W drugim rozdziale Księgi Mądrości mamy obraz świata i człowieka zamkniętego
w śmierci, przekonanego, że to pieczęć nieodwołalna w jego życiu. Wpływa to na
ludzkie myślenie i postawy. W Septuagincie wybrzmi zaś niezwykle mocno: na
śmierć człowieka nie ma lekarstwa, nasz czas to przesuwanie cienia, pieczęć
położona, nie wraca nikt. Kościół zestawia to słowo z Ewangelią o zapowiedzi
męki i zmartwychwstania oraz o szukaniu pierwszego miejsca. Ale uczniowie nie
podejmują tego słowa. Nie rozumieją, że coś może się przebić przez śmierć. I jeśli
nie ma zmartwychwstania, to nie ma możliwości, żeby nie doszły do głosu
nieprawości, żądze i bezład. Tak samo, gdy ignorowane jest słowo o zmartwychwstałym Chrystusie, który zwyciężył śmierć, przemienia człowieka i daje mu nowe
życie. Gdy tego nie ma, pozostaje tylko zachłanne korzystanie z doczesnego
świata, bez miłosierdzia wobec innych i z pogardą dla słabości i prostoty. Jezus
jako wzór ukazuje przyjęcie słabego. Wielki jesteś, gdy przyjmujesz słabego. Jeśli
także swoją słabość przyjmujesz, bo wierzysz w zmartwychwstanie i ufasz
Jezusowi, to On cię nie zostawi. Bo podtrzymuje całe twoje życie. I zaprasza, by
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Lęk przed tym co nas czeka…

przyjąć słabość i uwierzyć Bogu, który jest mocny. Bóg posłał do nas Jezusa
i przeprowadził Go przez śmierć. To jest owa mądrość posłana z góry: pełna
miłosierdzia, wolna od względów ludzkich i obłudy. Bóg wezwał nas przez
Ewangelię, byśmy dostąpili chwały Jezusa i jak On zobaczyli, jak to jest nie
podlegać śmierci, nie być niewolnikiem wojny, która jest w nas. Pan dziś
przechodzi i dźwiga nasze grzechy, grzechy tego pokolenia. On jeden pośrodku
tego wszystkiego objawia życie jako zapowie- dziany sprawiedliwy i sługa
Pański. Oremus

XXVI Niedziela Zwykła – 26 wrzesień 2021 r.

Mk (9,38-43.45.47-48).
Apostoł Jan rzekł do Jezusa:
„Nauczycielu, widzieliśmykogoś, kto
nie chodzi z nami, jak w Twoje imię
wyrzucał złe duchy,
i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie
chodziz nami”. Lecz Jezus odrzekł:
„Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto
uczyni cud w imię moje, nie będzie
mógłzaraz źle mówić o Mnie. Kto
bowiem nie jest przeciwkonam, ten
jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia,dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę,
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodemgrzechu dla jednego z tych
małych, którzy wierzą, temulepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym
wejśćdo życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja
noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż
z dwiema nogami być wrzuconym dopiekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu,
wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być
wrzuconym dopiekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”.

Strona

Mojżesz wyraża pragnienie, które staje się przepowiednią: „Oby tak cały lud
Pana prorokował”. Nie ma w nim zazdrości. Wiele wieków później słowo się
wypełni, gdy uczniowie Jezusa będą mieli w sercu ogień Ducha Bożego. Dzięki
zmartwychwstaniu Jezusa to nie jednorazowy epizod, ale ciągłe wylewanie na nas
mocy Ducha Świętego, by dać nam udział w życiu Boga. Duch naprawdę przynosi
nam Jezusa. Mojżesz nie ma siły samemu dźwigać ciężar ludu i tego, co się pośród
niego dzieje. Ma ducha Bożego, więc inaczej patrzy na wszystko, umie rozsądzić.
Oni tego ducha nie mają, więc tego nie potrafią. I gromadzą się starsi Izraela, by
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Jezus od nas wymaga…

Strona
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go otrzymać. Dar Boży dostaje także dwóch wybranych do tego a nieobecnych
w zgromadzeniu. Apostołowie widzą kogoś, kto nie jest z ich grona, a czyni dobro
w imię Jezusa. Chwilę wcześniej jest epizod, gdy uczniowie nie dają rady kogoś
uzdrowić. Nie umieją posługiwać darem, są pewnie za słabi. A teraz widzą, że
ktoś obcy działa z mocą w imię Jezusa, i zabraniają. I Jezus, jak, zresztą, co chwilę,
musi korygować uczniów, którzy chcą stawiać granice Bogu. My jeste śmy ograniczeni
w przyjmowaniu darów, ale Bóg nie jest ograniczony w swej hojności. Dla każdego
ma przebaczenie i miłosierdzie i różne dary łaski. Jezus zwraca też uwagę na to,
co jest w uczniach. By nie tropili zła na zewnątrz, nie doszukiwali się na siłę
wrogów. Żeby zobaczyli, co kryje ich wnętrze. Ludzie albo zobaczą w nas Boga,
albo się potkną w swej wierze o nas, zgorszą się nami. Dlatego słowo wzywa
nas dziś do szczerego nawrócenia. Mamy walczyć, by nie wpaść w sidła grzechu.
Bronić się przed złem, nie wchodząc w to, co nas niszczy. Jezus pokazuje, jak mamy
się pilnować, mówiąc o ludzkim ciele. Ręka określa to, co robimy, noga – to, gdzie
się udajemy, czego pragniemy; oko – to wszystko, co chłonie nasze serce. Jezus
przestrzega, by należycie się pilnować, bo walka toczy się o życie wieczne.
Oremus

Intencje mszalne na miesiąc wrzesień 2021

8.00
18.00

I Czwartek
02.09.2021
I Piątek
03.09.2021
I Sobota
04.09.2021

7.00
18.00
7.00
18.00
7.30
18.00
7.00

Niedziela
05.09.2021

9.00
11.00

Poniedziałek
06.09.2021
Wtorek
07.09.2021
Środa
08.09.2021
Czwartek
09.09.2021
Piątek
10.09.2021

17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00

† Robert Kuchta (P)
† Wanda Klima (P)
† Emilia Adamus (P)
† Helena Borak (P)
† Anna Soja (P)
W int. Uczniów, nauczycieli, katechetów i rodziców
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
1. † Maria Pierzchała (P)
2. † Halina Malarz (P)
† Janina Ligęza (P)
1. † Krystyna Karkoszka (P)
2. † Maria i Stefan Adamus z zięciem Stanisławem
† Tomasz Gabryś (P)
1. † Jerzy Szeremeta z rodzicami
2. † Barbara Handy (P)
1. † Kazimierz Gasidło (P)
2. † Marian Gibas w 16 r. śm.
† Anna i Julian Gibas w 3 r. śm.

XXIII Niedziela Zwykła

† Edward Chochór (P)
1. † Marian Dybał (P)
2. W int. Jubilatów Janusza i Alicji z ok. 30 r.
Ślubu O Boże błog. i opiekę Matki Bożej
1. † Franciszek Wadoń (P)
2. † Teresa Musiał (P)
3. Za Parafian
† Franciszek Malarz (P)
† Dominik Tatoń (P)
† Benedykt Wołek (P)
† Zofia Kliś (P)
† Józef Matusiak (P)
† Maria Pierzchała (P)
1. † Maria Młocek (P)
2. † Genowefa Handzlik (P) w 1 r. śm.
3. † Irena Małyszek (P)
† Zofia Pałosz (P)
1. † Wiesław Fabia (P)
2. † Robert Kuchta (P)
† Paweł Kłaput (P)
1. † Stanisława Goryl (P)
2. † Stanisława Pietraszek w r. śm. z mężem, córką
i zięciami

12

Środa
01.09.2021

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

Strona

Poniedziałek
30.08.2021
Wtorek
31.08.2021

1. Z ok. Urodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
2. † Helena Dyczkowska (P)
18.00 † Edward Graczyk (P)
07.00

9.00
Niedziela
12.09.2021

Poniedziałek
13.09.2021
Wtorek
14.09.2021
Środa
15.09.2021
Czwartek
16.09.2021

11.00
17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

Piątek
17.09.2021

18.00

Sobota
18.09.2021

7.00
18.00
7.00

Niedziela
19.09.2021

Poniedziałek
20.09.2021
Wtorek
21.09.2021
Środa

9.00
11.00
17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

† Jadwiga i Marian Procner
1. † Maria Pierzchała (P)
2. † Maria Honkisz z teściami
1. W int. Karolka w 2 r. Urodzin, o Boże błog.
i opiekę Anioła Stróża
2. † Jan Olesiak z żoną Zofią, synem Bolesławem
i córką Krystyną
3. Za Parafian
† Genowefa Handzlik (P)
† Maria Żmuda (P)
1. † Mirosław Olszowy (P)
2. † Stanisław Wicherek w 13 r. śm.
† Ludwik Kuczenski
† Maciej Latko
† Władysław Adamski (P)
1. † Józefa Maruszczak (P)
2. † Józef Moskal (P)
† Józef Wrona (P)
1. W int. Członkiń X Róży Kobiet Anny Baron o
Boże błog. i opiekę Matki Bożej
2. † Maria Zeman (P)
† Antonina i Andrzej Wanio z rodziną
1. † Eugenia i Eugeniusz Zinkiewicz
2. † Kazimierz Gasidło (P)
† Anna Karkoszka (P)
† Mirosław Balcy

XXV Niedziela Zwykła

† Marta z mężem i synem
1. † Wanda Klima (P)
2. † Zofia Matejko (P)
1. † Edward Chochór (P)
2. † Maria Zając (P)
3. Za Parafian
† Tomasz Gabryś (P)
† Janina Baścik (P)
† Benedykt Wołek (P)
† Jacek Dyrduła
† Janusz Kózka (P)
† Franciszek Malarz (P)
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7.00

XXIV Niedziela Zwykła

Strona

Sobota
11.09.2021

Piątek
24.09.2021
Sobota
25.09.2021

7.00
Niedziela
26.09.2021

Poniedziałek
27.09.2021
Wtorek
28.09.2021
Środa
29.09.2021
Czwartek
30.09.2021
I Piątek
01.10.2021
I Sobota
02.10.2021

9.00
11.00
17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.30
18.00
7.00

Niedziela
03.10.2021

XXVI Niedziela Zwykła

† Mieczysław Borak z synem i rodzicami
† Kazimierz Żaczek (P)
† Maria Chłopczyk z rodziną
1. W int. Jubilatów Marii i Szymona z ok.10 r.
Ślubu O Boże błog. i opiekę Matki Bożej
2. Za Parafian
† Kazimiera Prus (P) w r. śm.
†
† Paweł Kłaput (P)
† Maria Zmilczak (P)
W int. Ks. Wacława i ks. Michała z okazji imienin
† Maria Żmuda (P)
1. W int. organisty pana Michała z okazji imienin
2. † Krystyna Karkoszka (P)
3. Dziękczynna za otrzymane łaski
† Maria Pierzchała (P)
† Małgorzata Skudrzyk (P) w 1 r. śm.
† Franciszek Malarz (P)
1. † Józefa Maruszczak (P)
2. † Edward Chochór (P)
1. † Krystyna Zaręba (P)
2. † Janina Gibas w 8 r. śm.
† Helena z mężem i siostrzenicą

XXVII Niedziela Zwykła

† Irena Małyszek (P)
1. † Franciszek i Bronisława, Ryszard i Maria
9.00
Żmudowie
2. † Kazimierz Gasidło (P)
1. † Stanisława Goryl (P)
11.00 2. † Kazimierz magiera (P)
3. Za Parafian
17.00 † Franciszek Kasolik w 20 r. śm.
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Czwartek
23.09.2021

1. † Emilia Adamus (P)
2. † Helena Stanclik z mężem i synem
7.00 † Dominik Tatoń (P)
18.00 † Jadwiga Surma w 20 r. śm.
7.00 † Wiesław Ryłko (P)
1. † Jadwiga Handzlik (P) w r. śm.
18.00
2. † Arkadiusz Koper (P)
7.00 † Jan Wójcik (P) w r. śm.
18.00 † Karol i Julia Tora
18.00

Strona

22.09.2021

Intencje pogrzebowe przekazane innym kapłanom:
1. ks. Adam Lechman, Salwatorianin z Bielska – Białej,

odprawi następujące intencje pogrzebowe: w miesiącu wrześniu
i w październiku:
†
†
†
†
†

Anna Karkoszka = 5
Irena Małyszek = 5
Edward Chochór = 9
Halina Malarz = 11
Helena Dyczkowska = 10
Razem 40 intencji

2. ks. Edward Lasek, Salwatorianin
z Bielska – Białej,

odprawi następujące intencje pogrzebowe
w miesiącu wrześniu i w październiku:

Strona
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† Helena Dyczkowska = 10
† Krystyna Karkoszka = 12
† Władysław Bies = 17
Razem 39 intencji

Strona

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego
odbędzie się 12 września 2021 r. w Warszawie.
Ogłoszenie Prymasa Tysiąclecia błogosławionym
będzie połączone z beatyfikacją s. Róży Marii Czackiej.
Proces o uznanie cudu za wstawiennictwem kardynała
Wyszyńskiego toczył się na terenie Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej i zakończył się w maju 2013
roku.
Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia przesunięta,
ale duchowe przygotowania trwają.
Pierwotnie beatyfikacja miała odbyć się 7 czerwca ubiegłego roku, ale
z powodu pandemii uroczystość przełożono. Ojciec Święty Franciszek
zadecydował, iż uroczystość rozpocznie się w południe
- informuje w komunikacie kardynał Kazimierz Nycz,
metropolita warszawski. W komunikacie czytamy, że
"podczas wrześniowej uroczystości, papieża Franciszka
będzie reprezentował kard. Marcello Semeraro,
prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, który
dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego. Swoje
prace wznawia Komitet Organizacyjny, który wkrótce
przekaże dalsze szczegóły dotyczące organizacji
uroczystości beatyfikacyjnej". Cud, który posłużył do
beatyfikacji jest związany ze Szczecinem. Chociaż miał
miejsce w innej części Polski, to dotyczy kobiety, która mieszkała na terenie
naszej archidiecezji. W 1989 roku nastąpiło uzdrowienie 19-latki, której dane
objęte są tajemnicą. Zachorowała na raka tarczycy, który dawał przerzuty.
Dzięki modlitwie wielu osób, w tym sióstr zakonnych, za wstawiennictwem
kard. Wyszyńskiego choroba cofnęła się. Kardynał Stefan Wyszyński został
Prymasem Polski w 1948 roku. Od 1953 roku był więziony przez władze PRL.
Zmarł 28 maja 1981 w Warszawie. Został pochowany w warszawskiej
archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Nazywany jest Prymasem Tysiąclecia.
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Beatyfikacja kard. Stefana
Wyszyńskiego
i s. Róży Marii Czackiej

Siostra Róża Czacka, która w młodości straciła wzrok, poświęciła życie służąc
niewidomym. Była ceniona przez prymasa i nazywana „niewidomą matką
niewidomych”. Zmarła 15 maja 1961 roku w Laskach, gdzie prowadziła zakład
dla niewidomych.

Strona

Znany jest cud
uzdrowienia niedługo
po śmierci Prymasa
Tysiąclecia kard. Stefa na Wyszyńskiego.
Uzdrowione
zostało
wówczas dziecko, tóre
uległo poparzeniom.
To ten cud był badany
na potrzeby beatyfika cji. Ale znane są także
inne przypadki inter wencji wstawienniczej
kardynała. Pisze o tym Milena Kindziuk w biografii „Kardynał Stefan
Wyszyński. Prymas Tysiąclecia”.
Pierwszy ślad cudownego uzdrowienia za wstawiennictwem Stefana
Wyszyńskiego sięga dnia pogrzebu Prymasa w 1981 roku. Zrozpaczona matka
modliła się wtedy o zdrowie dla swojej rocznej córki. Dziewczynka była tak
mocno poparzona, że wszystko wskazywało na to, iż wkrótce umrze. Kobieta,
wracając od dziecka ze szpitala, na dworcu kolejowym oglądała transmisję
z pogrzebu Prymasa. Wówczas resztkami sił zaczęła go błagać o pomoc. Kiedy
następnego dnia lekarz powiedział jej, że dziecko będzie jednak żyło, była
niezwykle zdumiona. Ten właśnie przypadek miał zostać zbadany pod kątem
cudu potrzebnego do beatyfikacji Kardynała. Pogrzeb bowiem stanowi
szczególny moment, w którym utrwala się sława świętości kandydata na
ołtarze. Okazało się jednak, że zaginęła dokumentacja medyczna dotycząca
dziewczynki. Znane są przypadki innych uzdrowień za wstawiennictwem
prymasa Wyszyńskiego. Czterdziestopięcioletnia mieszkanka Łodzi
zachorowała na nowotwór złośliwy narządów wewnętrznych. Lekarze mówili
wprost, że nie ma dla niej ratunku. Diagnoza brzmiała jak wyrok.
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Ten cud zdecydował o beatyfikacji kard. Wyszyńskiego!

Strona

Powyższy tekst jest fragmentem książki Mileny Kindziuk „Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas
Tysiąclecia”.
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„I wtedy zaczęłam prosić o po moc prymasa Wyszyńskiego,
o jego wstawiennictwo za mną
u Boga” – wyznawała kobieta.
W szpitalu miała ze sobą
obrazek z wizerunkiem Pryma sa. – „Patrząc na niego, dostrzegłam w pewnym momencie,
jakby wyszły z niego promienie, które objęły mnie całą. Wszystko trwało około
minuty. Miałam wrażenie, jakby ze mnie coś spływało, i od razu poczułam się
lepiej na duchu”.
Tydzień później nowotwór się wchłonął. Lekarze byli zdumieni, gdyż
z medycznego punktu widzenia stan zdrowia nie miał prawa się poprawić.
Kobieta żyje. Uważa, że dzięki wstawiennictwu kard. Wyszyńskiego.
Inny przykład to ksiądz z archidiecezji częstochowskiej, który zachorował
na raka prostaty. Po operacji lekarz uznał, że choroba w tym stadium jest
nieuleczalna. Wtedy wiele środowisk zaczęło się modlić o zdrowie dla niego za
wstawiennictwem Prymasa. Sam kapłan
natomiast udał się na Jasną Górę i całą noc
modlił się przed cudownym obrazem Matki
Bożej – także za przyczyną Wyszyńskiego. Nagle
usłyszał wewnętrzny głos: „Zostań w domu!”.
„Następnego dnia miałem jechać do Katowic na
kolejną operację. Nagle zostałem olśniony łaską
zdrowia. Odczułem natychmiastowe, cudowne
uzdrowienie. Organizm zaczął normalnie działać,
a ból całkowicie ustąpił” – wspominał kapłan.
Lekarz powiedział mu wtedy: „Jeżeli ksiądz
przeżyje jeden tydzień, uznam to za cud”. Po
upływie tygodnia ten sam lekarz stwierdził:
„Uważam ten przypadek za cud Miłosierdzia
Bożego”. A duchowny jest przekonany, że
uratował go Prymas.

Krzyżówka dla dorosłych 09/2021 r.
Rozwiązaniem krzyżówki dla
dorosłych
z gazetki nr 7-8/2021
jest hasło:

„Zabierz Panie i przyjmij
całą wolność moją.”
Nagrodę wylosowały osoby:
Małgorzata Rusinek
i Wanda Dusik.

Strona
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Gratulujemy!
Hasło z krzyżówki nr 09/ 2021 proszę nadsyłać
do 19.09.2021, na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub
proszę przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody
pt.: „Święta Matka Teresa”. Pozdrawiam wytrwałych i
cierpliwych. Ks. Wacław
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Hasło:
……………………………………………………………………………………………….

Krzyżówka dla Dzieci 9/2021
Rozwiązaniem krzyżówki
nr 7-8/2021
jest hasło: „Wymagajcie od

siebie choćby inni od was
nie wymagali.”

Nagrodę wylosował
Hubert Kościółek i
Ryszard Szczepańczyk.
Rozwiązanie krzyżówki nr
09/2021 proszę nadsyłać do 19 września
b.r. na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę
przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody
książkowa pt.: „Odkrycia geograficzne”. Pozdrawiam

Strona
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wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław
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Mały
Apostoł
Drogie Dzieci !

Przed nami długa droga pełna
zmagań, wyrzeczeń
i trudów podejmowanych dla
własnego rozwoju intelektualnego,
duchowego,
i fizycznego. Życzę wszystkim
i dużym i małym dużo sukcesów
w nauce i w pracy w tym
nowym Roku Szkolnym.

Strona
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Pozdrawiam ks. Wacław

Drodzy lektorzy, Ministranci
oraz Schola Dzieci Bożych !!!

Strona

I Ty możesz zostać
Dzieckiem Bożym lub
Ministrantem naszej
Parafii !
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Uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego 2021/2022
odbędzie się w sobotę, 11 września 2021 roku wyprawą
autokarową Szczyrku do Sanktuarium Matki Bożej na
Górce. Wyjazd autokarem z parkingu przy kościele
o godzinie 09:00. Od godziny 10:00 będzie okazja do
sakramentu pokuty i pojednania.
O godzinie 10:30 rozpocznie się Eucharystia.
Zbiórka przy naszym kościele o godz. 8.40. Wyjazd
autokarem o godz. 8.45. Przewidywany powrót z Żywca
ok. godz. 12.30 a po nim druga część uroczystości –
ognisko i pieczenie kiełbasek.
Do uczestnictwa zapraszamy także nowe dzieci, które
chcą zapisać się do naszych wspólnot.
Pozdrawiamy ks. Wacław i Ks. Krzysztof
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chwile refleksji
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Kącik Humoru
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Czas na wspomnienia

Pożegnanie
ks. Krzysztofa, który
na mocy dekretu J.E.
ks. Biskupa Romana Pindla,
z dniem 28 sierpnia zostanie
wikariuszem Parafii
św. Jerzego w Jasienicy.

Strona
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Przedstawiciele Parafii
dziękują za wieloletnią
posługę i żegnają
ks. Krzysztofa

Żmuda Kazimierz
Kęty Podlesie, 25 lipca 2021 r.

Strona

Księże Krzysztofie – Drogi Kapłanie.
Ty wypełniłeś tu swe zadanie,
Gdy otrzymałeś swe powołanie.
Rzuciłeś życiu wielkie wyzwanie,
Choć przez chorobę bólem nękany,
Ty zawsze byłeś Bogu oddany.
I chociaż nieraz brak było sił,
Przed tym Ołtarzem zawsze Tyś był.
Z obrazu Pana Miłosiernego
Czerpałeś siły do życia swego.
A przed Ołtarzem Najświętszej Pani
Prośby – podzięki słałeś latami.
Bo Kaznodzieją jesteś wspaniałym,
W pięknych Homiliach wręcz doskonałym.
Kto pilnie słuchał Twoje Kazania,
Mógł naszej Wiary spełniać zadania.
I śpiew Twój piękny i mądre słowa,
Dla Ducha Wiary naszej odnowa.
Dziękują Tobie dziś również chorzy,
Którym dawałeś Chleb życia Boży.
Niejedną Duszę uratowałeś,
Gdy przed odejściem wyspowiadałeś.
Dziś dla nas przyszedł czas pożegnania,
Z naszą Parafią Twój czas rozstania.
O Przenajświętszej Krwi Chrystusowej,
Wspomnij Podlesie i tam wyzdrowiej.
Niech Święty Jerzy Ci Błogosławi
I w Jasienicy radość Ci sprawi
Z Serca dziś wszyscy Ci dziękujemy
O Twoje Zdrowie modlitwę ślemy.
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Za Osiem lat Posługi Kapłańskiej Księdza Krzysztofa w Parafii
Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa
w Kętach Podlesiu

Wrzesień 2021

05.09.2021 – XI Róża Marii Kozieł
12.09.2021 – XII Róża Marii Dusik
19.09.2021 – I Róża Mężów Jana Fabii
26.09.2021 – II Róża Mężów Włodzimierza Drożdża

Październik 2021

03.10.2021 – I Róża Rodziców Wandy Dusik
10.10.2021 – II Róża Rodziców Marii Dusik
17.10.2021 – I Róża Kobiet Marii Łaciak
24.10.2021 – II Róża Kobiet Marii Kaleka
31.10.2021 – III Róża Kobiet Jadwigi Chowaniec

Listopad 2021

01.11.2021 – IV Róża Kobiet Marii Drożdż
07.11.2021 – V Róża Kobiet Marii Dusik
14.11.2021 – VI Róża Kobiet Marii Baścik
21.11.2021 – VII Róża Kobiet Kazimiery Góralczyk
28.11.2021 – VIII Róża Anny Wawak

Strona

05.12.2021 – IX Róża Grażyny Żurek
12.12.2021 – X Róża Anny Baron
19.12.2021 – XI Róża Marii Kozieł
25.12.2021 – XII Róża Marii Dusik
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Grudzień 2021

Zapraszam na
„KWADRANS
DLA JEZUSA”

we wtorek 21 września.
Pragniemy adorować
i uwielbiać
Pana Jezusa
w Najświętszym
Sakramencie Ołtarza
za wielkie dzieła, które
dokonuje w naszym życiu
i zawierzać Mu wszystkie nasze sprawy.
Zaczynamy mszą św. wieczorną o godz. 18.00.

Strona
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Ks. Wacław

Plan duszpasterski na rok szkolny 2021/2022
dla Dzieci i Rodziców kl. III przed Uroczystością I Komunii św.
w par. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach
Godz.
11.00

Dzień
Niedziela

2.

10.10.2021

11.00

Niedziela

3.

14.11.2021

11.00

Niedziela

4.

08.12.2021

18.00

Środa

5.

02.02.2022

18.00

Środa

6.

18.03.2022

7.

od 14.04 do
17.04.2022

9.

od 04.04 do
01.05.2022
29.04.2022

10.

01.05.2022

11.

od 02.05 do
07.05.2022

12.

8.

17.30
Piątek
Od Wielkiego
Czwartku do Wielkiej
Nocy
Kwiecień - maj
17.00
10.00
11.30

Piątek
Niedziela

17.45

codziennie

07.05.2022

Cały
dzień

Sobota

13.

03.06.2022

17.00

I Piątek

14.

16.06.2022

11.00

Czwartek
Boże Ciało

Temat spotkania liturgicznego
Tajemnica Najświętszego Sakramentu
„Różaniec modlitwą ewangeliczną” – znaczenie
modlitwy różańcowej.
Poświecenie różańca i Msza św. z kazaniem;
„Modlitwa życiem duszy” – moje spotkanie
z Chrystusem. Poświecenie książeczek i Msza
św. z kazaniem;
„Maryja w moim życiu” – Matka Jezusa
Zbawiciela towarzyszy mi w życiu.
Msza św. i poświecenie medalików NMP
„Jezus światłem mojego życia” – Jezus moim
prawdziwym Zbawicielem.
Poświecenie świec komunijnych i Msza św.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Całą Rodziną przeżywamy Uroczystości
Triduum Paschalnego
(męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa)
Próby dla dzieci przed I Komunią św.
o ustalonych godzinach i dniach
I Spowiedź Dzieci kl. III i ich rodziców
Uroczystość I Komunii św. klasy 3a
Uroczystość I Komunii św. klasy 3b
„Biały Tydzień” – dzieci i rodzice uczestniczą we
Mszy św. i w nabożeństwie majowym
Pielgrzymka do Matki Bożej Fatimskiej
w Zakopanem na zakończenie białego tygodnia
Rozpoczynamy IX pierwszych piątków miesiąca
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako
przygotowanie do Rocznicy

Uczestniczymy we mszy św. i w procesji
Bożego Ciała
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Data
19.09.2021
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Lp.
1.

Ludzie potrzebują wiary w Boga, choćby dlatego,
że coraz trudniej jest wierzyć w ludzi…

Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe słowo.
Dziękuję za każdy dar finansowy.
Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami i błogosławi
na każdy dzień. Ks. Wacław

Strona internetowa Parafii: www.ketypodlesie.pl
Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Środa – ks. Michał – tel.: 33 / 841 05 45
Czwartek – ks. Michał – 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 dzwoniąc na
telefon komórkowy: 797279788

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

Strona

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

