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Prosta modlitwa zburzyła barierę 
między mną a Bogiem 

AARON RICHARDS 

Wychowywałem się jako najstarsze z szóstki dzieci kochającej  
i głęboko wierzącej katolickiej rodziny na farmie w stanie Ohio. Po ukończeniu 
dziewiątej klasy zostałem zaproszony do posługi na Katolickim Młodzieżowym 
Obozie Letnim, który był organizowany po raz pierwszy i potrzebował kadry. Moje 
imponujące CV (jako najstarszego z szóstki rodzeństwa) zrobiło odpowiednie 
wrażenie i zostałem przyjęty. Na obozie połknąłem bakcyla. Wróciłem  
w przekonaniu, że już do końca życia chcę się zajmować formacją młodzieży. 
Byłem też przekonany, że chcę to robić wspólnie z poznaną tam dziewczyną, która 
miała na imię Monika. Podczas pierwszych miesięcy studiów zacząłem chodzić na 
spotkania prowadzone przez grupę katolickich ewangelizatorów. W otoczeniu 
rówieśników- katolików, którzy aktywnie dążyli do świętości i pogłębiania relacji  
z Jezusem, odkryłem, że Bóg jest moim Ojcem i chce osobistego spotkania ze mną. 
Po raz pierwszy w życiu doświadczyłem tego, że Bóg mówi do mnie na modlitwie. 
▌ROZMOWA DWUSTRONNA 
Modlitwa towarzyszyła mi od dzieciństwa, ale zawsze uważałem ją za raczej 
jednostronną konwersację. Ja odmawiałem modlitwy, a Bóg słuchał. Nigdy sam 
nie mówił. Jednak pewnego poranka odmawiałem jutrznię wraz z jednym  
z ewangelizatorów na kampusie, który zasugerował, abym postarał się wsłuchać 
w głos Boga. Nie do końca 
rozumiejąc, co mam robić, 
wyjąłem swój notes  
i zapytałem Boga, co o 
mnie myśli. Ku swojemu 
zaskoczeniu poczułem, jak 
Bóg zalewa mój umysł 
słowami akceptacji i 
zachęty. Działo się to tak 
szybko, że ledwie mogłem 
to zapisać! Czułem się, jakby nagle runęła tama milczenia i ogarnęła mnie miłość 
Boża. Nie posiadałem się z radości, że Bóg naprawdę do mnie przemówił! 
Wsłuchiwanie się w głos Boga stało się moją codzienną praktyką modlitewną. 
Prosiłem Go o mądrość w trudnych sytuacjach i często wyczuwałem wewnętrzny 
głos, który mnie prowadził. Po studiach poślubiłem Monikę, moją sympatię  
z letniego obozu, oraz zacząłem pracę na tym samym obozie, na którym się 
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poznaliśmy. Po kolejnych siedmiu latach wciąż byliśmy szczęśliwym małżeństwem 
i rodzicami trojki dzieci. Wszystko układało się dobrze. Ja jednak nie mogłem sobie 
znaleźć miejsca. Świeżość i gorliwość pierwszych lat zaangażowania w formację 
młodzieży z czasem przerodziła się w bezduszną rutynę. Pewnej niedzieli, gdy 
siedziałem przed tabernakulum przygotowując się do wieczornego spotkania z 
młodzieżą, nagle uświadomiłem sobie, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz 
usłyszałem głos Boga na modlitwie. Przetrwałem jakoś ten wieczór, ale przez 
kolejne tygodnie i miesiące próbowałem znaleźć drogę powrotu do tego, co było 
kiedyś. Może jakiś mój grzech stał się przeszkodą w słuchaniu Boga? Poszedłem 
do spowiedzi, ale wciąż nie mogłem usłyszeć Jego głosu. Po dziewięciu miesiącach 
próżnych wysiłków doszedłem do wniosku, że na tym widocznie polega dorosłe 
życie. Pogodziłem się z tym, że dystans pomiędzy Bogiem a mną pozostanie już na 
zawsze.  

▌ZBURZONA BARIERA 

W styczniu kolejnego roku byłem wraz z grupą studentów na konferencji.  
W jednym z wystąpień prelegent zachęcił nas, abyśmy poprosili siedzącą obok 
osobę o modlitwę w swojej intencji. 
Znowu powróciło do mnie pragnienie 
usłyszenia głosu Boga, poprosiłem więc 
studenta obok o modlitwę, abym jeszcze 
kiedyś mógł Go usłyszeć. Podczas 
modlitwy prelegent poprosił nas, abyśmy 
zamknęli oczy i poprosili Jezusa, aby 
działał w naszej wyobraźni. Kiedy 
zamknąłem oczy, doznałem szoku. Ujrzałem Go tak jasno, jak na obrazach, którym 
wielokrotnie się przyglądałem. Mając wciąż zaciśnięte powieki czułem, jak Pan 
zaprasza mnie, bym poszedł z Nim korytarzem do pustego pokoju. Kiedy tam 
dotarliśmy, poczułem, jak delikatnie kładzie mi rękę na ramieniu. Następnie ku 
mojemu zaskoczeniu zaczął mną potrząsać. Choć było to zupełnie niezwykłe, nie 
odczuwałem żadnego lęku ani niepokoju – nawet wtedy, gdy zacząłem się trząść 
na całym ciele! Wciąż z zamkniętymi oczami zobaczyłem,  jak odpada ze mnie coś 
wyglądającego, jak połamane kawałki skorupy. Z każdą chwilą czułem się lżejszy i 
wiedziałem, że to Jezus usuwa barierę, która nie pozwalała mi usłyszeć głosu Ojca. 
Następnie, jak dziecko, któremu po latach zdjęto drażniący aparat korekcyjny, 
sprawdziłem, czy naprawdę jestem wolny wołając: „Ojcze, jesteś tu?”. Odpowiedź 
padła natychmiast: „Jestem tu, mój synu”. Z oczu popłynęły mi łzy radości. 
Następnego ranka pomodliłem się słowami: „Boże, jeśli już nigdy nie zechcesz do 
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mnie przemówić, to doświadczenie mi wystarczy”. Ku mojemu zachwytowi, 
usłyszałem słowa: „To dopiero początek!”. 

▌NOWY POCZĄTEK 

To spotkanie z Jezusem nie tylko wywarło wpływ na moją modlitwę, ale również 
wniosło nową radość w moje małżeństwo, nową siłę w moje ojcostwo i nowy zapał 
w moją pracę. Widziałem Boże działanie, byłem nawet świadkiem uzdrowienia 
fizycznego osoby, za którą się modliłem. Zbiegło się to w czasie z największym 
rozwojem naszego obozu od momentu jego powstania, co mógł sprawić jedynie 
Bóg. Chociaż doświadczenie to miało ogromny wpływ na moje życie, wciąż 
zdarzają się chwile, kiedy czuję się odłączony od Boga i trudno mi przeżywać Jego 
obecność. Ale nauczyłem się w takich okresach trwać w moim powierzeniu się 
Bogu, pamiętać o tym, co mi powiedział, i prosić innych o modlitwę w mojej 
intencji. Nawet kiedy w pracy narastają trudności, kiedy tracę ufność i górę bierze 
lęk, wiem, że jestem umiłowanym synem Boga i że „to dopiero początek”! 
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Krótkie  medytacje nad Słowem Bożym 
Ofiarowanie Pańskie – 2 lutego 2022 r. 

Łk (2,22-40). Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, 
Rodzice przynieśli Jezusa do 

Jerozolimy, aby Go przedstawić 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 Jerozolimie człowiek, imieniem 

Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch 
Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie 

zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem 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, pozwól odejść słudze 

Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował 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”.  

Jezus światłością świata…   
Znakiem szczególnym dzisiejszej liturgii jest światło. Zapalone świece 
przypominają nam świecę paschalną, którą zobaczymy w czasie Wigilii Paschalnej 
– znak Chrystusa zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć i mroki naszego 
życia, naszych serc; powstał z grobu i otworzył nam bramę do życia wiecznego. Ale 
zanim będziemy mieli udział w tym zwycięstwie, zanim skorzystamy z wolności, 
którą nam Bóg w Jezusie ofiarował, musimy wiedzieć, co jest moją śmiercią, co 
mnie zabija: nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Jakie mroki raz po raz zalewają moje 
serce? Jaki lęk tak często paraliżuje moje ciało, serce i duszę? Bez tej diagnozy 
nigdy naprawdę nie przyjmiemy Jezusa jako Zbawiciela, a nasze życie codzienne, 
jak i nasze modlitwy i pobożność będą zewnętrzne, powierzchowne, grożąc rutyną 
i przygnębiającą monotonią. Dziś Jezus przychodzi jako światło dla naszych oczu, 
by oświecić kręte drogi, mroczne zakamarki serc, by pokazać nam drogę ku 
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prawdziwej wolności. Wchodzi nie tylko do świątyni materialnej, ale również do 
świątyni, którą jesteśmy z ustanowienia Bożego. Tylko przyjęta prawda, nawet 
bolesna, prowadzi do wolności. To dla niej Jezus, ze względu na nas, stał się 
człowiekiem. Kto przetrwa to przejście? Tylko ten, kto Go przyjmie, zaufa Mu i da 
się poprowadzić. Taką ufność miała Maryja, która nie przestraszyła się 
perspektywy bólu i cierpienia. Nie przestraszyła się, bo kochała i ufała. Oremus 

V Niedziela Zwykła – 06 lutego 2022 r. 
Łk (5,1-11). Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, 

(…) Wszedłszy do jednej łodzi, która 
należała do Szymona, poprosił go, 
żeby nieco odbił od brzegu. Potem 
usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy 

przestał mówić, rzekł do Szymona: 
„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na 

połów!”. A Szymon odpowiedział: 
„Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic 

nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo 
zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, 

zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na 
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli;  

i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł 
Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem 

grzesznym”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił 
połów ryb, jakiego dokonali; jak Również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy 

byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowił”. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.  

Podejmij ryzyko dla Jezusa… 
Przed przyjściem Jezusa Chrystusa bliska obecność Boga wzbudzała lęk. Tylko 

niektórzy, ze względu na swoją misję, mogli przebywać tak blisko Boga, że 
określano to jako bycie „twarzą w twarz”. Stąd lęk Izajasza, któremu została dana 
łaska oglądania chwały Bożej i słyszenia anielskich chórów wychwalających 
Wszechmogącego. Prorok Izajasz, którego księga bywa nazywana ewangelią 
Starego Testamentu, otrzymuje posłanie. Znak oczyszczenia jego ust jest swoistą 
konsekracją Bogu dla bycia Jego znakiem, głoszenia Jego słów, dawania 
świadectwa wobec ludu wybranego i otaczających go narodów. Izajasz jest 
również figurą/zapowiedzią Jezusa Chrystusa, głoszącego wybawienie i 
objawiającego Boga Ojca. Słowa Izajasza wypełniły się w Jezusie Chrystusie. 
Wypełniają się również w Kościele. Św. Piotr jest reprezentantem uczniów Jezusa; 
reprezentuje również Kościół – wspólnotę „christianoi”, należących do Chrystusa, 
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a więc i nas. Świadectwem życia, nauczaniem, braterską miłością ma wyławiać 
ludzi z głębi grzechu, smutku, beznadziei, iluzji i fałszywych ideologii. Najpierw 
jednak musi wypłynąć na głębię, podjąć trud i odwagę opuszczenia bezpiecznej, 
małej stabilizacji, zaryzykować twarz, całkowicie zaufać Panu Bogu. Bycie żywą 
Ewangelią, znakiem Chrystusa jest związane z ryzykiem wyśmiania, lekceważenia, 
prześladowania, utraty swoistego komfortu i wielu życiowych atrakcji. Jednak nie 
jesteśmy sami. Kochający i udzielający się hojnie Bóg wyposażył nas w potrzebne 
łaski i dary, które mają swój początek w chrzcie i umocnienie w innych 
sakramentach. Jesteśmy posłani stosownie do powołania: w rodzinie, środowisku, 
wobec  niewierzących. Jezus, jak obiecał, zawsze nam towarzyszy. Oremus 

VI Niedziela Zwykła – 13 lutego 2022 r. 
      Łk (6,17.20-26). Jezus zszedł  

z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na 
równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów  

i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei  
i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru 

i Sydonu. On podniósł oczy na swoich 
uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście, 

ubodzy, albowiem do was należy królestwo 
Boże. błogosławieni, którzy teraz głodujecie, 

albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać 
się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą 

spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą  z pogardą 
wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza 

nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.  Natomiast 
biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz 

jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się te raz 
śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie 

chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”. 

Błogosławieństwo na drogę życia … 
  Słowa proroka Jeremiasza mogą służyć nam jako codzienny rachunek 
sumienia. W ich świetle, na końcu każdego dnia, możemy sobie odpowiedzieć, w 
kim lub czym pokładamy nadzieję, komu lub czemu najbardziej ufamy. „Przeklęci” 
czy „błogosławieni”? Jeśli tym „kimś” naprawdę jest Bóg, możemy spać spokojnie. 
Jeśli celem naszego życia jest niebo i idziemy w jego stronę „napędzani” nadzieją 
i wiarą w zmartwychwstanie, możemy spać spokojnie. Jeśli nie, czasu jest niewiele, 
gdyż nie wiemy, ile go nam jeszcze zostało. Wiara w zmartwychwstanie, najpierw 
Jezusa Chrystusa i kiedyś nasze, jest kluczowa. Bez niej nasze życie, a nawet gesty 
religijne nie mają ani celu, ani sensu, a my sami jesteśmy godni politowania. W 



 

St
ro

na
8 

Ewangelii według św. Łukasza Jezus zstępuje na równinę, „na dół”. 
Błogosławieństwa dotyczą tych, którzy sensu swojego życia szukają w Bogu. Głodu 
serca, tęsknoty za spełnieniem, łez codziennej udręki nie da się trwale uciszyć 
pieniędzmi, władzą, otrzymywanymi pochwałami. Ci, którzy sądzą inaczej, na 
końcu będą zawiedzeni, nieszczęśliwi. Odchodzić będą w smutku, może nawet 
przeklinając swoje życie. Jezus „zszedł na dół”, by nas pociągnąć ku sobie, ku Bogu, 
ku życiu wiecznemu. Ten, kto Mu zaufa, nie będzie zawiedziony, lecz szczęśliwy. 
Oremus 

VII Niedziela Zwykła – 20 lutego 2022 r. 
Łk (6,27-38). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy 

słuchacie: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, 

którzy was nienawidzą; 
błogosławcie tym, którzy was 

przeklinają, i módlcie się za tych, 
którzy was oczerniają. Jeśli cię kto 

uderzy w policzek, nadstaw mu  
i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie 
broń mu i szaty. Dawaj każdemu, 

kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, 
żeby ludzie wam czynili, podobnie wy   im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, 

którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież  
i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, 

którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? 
 I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie 

się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają 
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych 

nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.  
A wasza nagroda będzie wielka,  i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest 
dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 
odpuszczajcie,  a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę 

dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. 
Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.” 

Miłość Bożą sprawiedliwością … 
Słyszeliśmy w modlitwie przed czytaniami prośbę do Boga, abyśmy czynili to, 

co się Jemu podoba. Życie według upodobania Bożego jest skutkiem wewnętrznej 
przemiany, której znakiem są decyzje, sposób myślenia i czyny. Są one dowodem 
obecności i działania Ducha Bożego w nas. Bez tego Ducha jesteśmy zdani 
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wyłącznie na własne instynkty, egoistyczne dążenia, w których nie ma miejsca na 
prawdziwą miłość, gdzie wygrywa silniejszy, bardziej przebiegły i bezwzględny. 
Obraz i podobieństwo Boga, które nosimy, budzą i objawiają się w nas, gdy 
uważnie i z wiarą słuchamy słowa Bożego, gdy modlimy się i stajemy przed Bogiem 
w prawdzie o nas. Jezus zaprasza do miłości, która jest poza zasięgiem naszych sił 
naturalnych. To miłość, która dla dzisiejszego świata (może i dla nas) jest 
skandalem, głupotą, przesadą i masochizmem. Kochać? Owszem. Ale 
nieprzyjaciół? W żadnym razie. Pożyczać? Czemu nie, ale darować długi? Każdy 
bankier nas wyśmieje. Nadstawić policzek? Nie z nami takie żarty... Miłosierdzie 
przecież ma swoje granice. Sprawiedliwość ma być po naszej stronie. Tylko, że  
z takim myśleniem już nie jesteśmy chrześcijanami, nie należymy do Chrystusa, 
dalej jesteśmy poganami pokropionymi wodą święconą. Czy można kochać wedle 
Chrystusowej miary? Owszem, jeśli pozwolimy Bogu działać, bo On jako jedyny 
jest w stanie przemieniać to, co ziemskie, w to, co duchowe. Oremus 

VIII Niedziela Zwykła – 27 lutego 2022 r. 
Łk (6,39-45). Jezus opowiedział uczniom przypowieść:  

 „Czy może niewidomy prowadzić 
niewidomego? Czy nie wpadną w dół 

obydwaj? Uczeń nie przewyższa 
nauczyciela.  Lecz każdy, dopiero  

w pełni wykształcony, będzie jak jego 
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę 

w oku swego brata, a nie dostrzegasz 
belki we własnym oku? Jak możesz 

mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, 
że usunę drzazgę, która jest w twoim 

oku», podczas gdy sam belki w swoim 
oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, 

ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by 
wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po 

własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z 
krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego 

serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło.  
Bo z obfitości serca mówią jego usta”. 

Chcesz zmienić innych, zacznij od siebie…  
Możemy podziwiać piękno, urodę i elegancję spotkanych osób. Prawda 

jednak ujawnia się wtedy, gdy dana osoba otworzy usta, gdy zacznie mówić. 
Wówczas podziw rośnie albo ulatuje. Objawia się pokorna skromność albo nadęte 
i zarozumiałe „ego”. W tym przejawia się tajemnica słowa, które obnaża 
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rzeczywistość mówiącego; słowa, które buduje lub rujnuje, uzdrawia lub pogłębia 
chorobę. Słowo Jezusa ma moc, która przywraca do życia, ożywia to, co martwe, 
umacnia to, co słabe, i kruszy to, co harde i zarozumiałe. Jego słowo przyjęte z 
wiarą otwiera w człowieku dobry skarbiec – w nim rodzi się mądrość zasiana przez 
Boga. Wielu współczesnych proroków, zachęconych popularnością ulega pokusie 
próżności, przekonując, że znają  wszystkie odpowiedzi, traktując się jak 
wyrocznie. Zapominają, że są grzesznikami obdarowanymi przez Boga. Ktoś, kto 
zagubił skromność i pokorę (o ile ją miał), przypomina statek pozbawiony busoli, 
zdany na fale zwodniczego wiatru. W pewnym momencie już nie wiadomo, kto 
dmucha w jego żagle. Tylko Jezus Chrystus zjednoczony z Ojcem i Duchem 
Świętym pokonał śmierć. Ma on moc zniszczyć śmierć i jej oścień, czyli grzech, 
również w nas. Oremus 

 
Intencje mszalne na miesiąc luty: 

Wtorek  
01.02.2022 

7.00 † Marek Fabia (P) 
18.00 † Mirosław Olszowy w 2 r. śm. 

Środa  
02.02.2022 

Święto Ofiarowania Pańskiego 
7.00 † Marian Wawrzyczek w 1 r. śm. 

9.00 
1. † Tadeusz Światłoń w 5 r. śm. 
2. W int. Marii Pelczar o dar zdrowia, Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

17.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny za 
wstawiennictwem św. Joanny 

18.00 1. † Józefa Maruszczak (P) 
2.† Wiktor Czarnik (P) 

I Czwartek 
03.02.2022 

7.00  

18.00 
1. W int. kapłanów oraz o liczne i święte powołania 
do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej Parafii 
2 † Joanna Jurzak  

I Piątek  
04.02.2022 

7.00 † Józef Koper (P) 

18.00 1. † Władysław Bies (P) 
2. † Zofia Kliś (P) 

I Sobota  
05.02.2022 7.00 

1. † Małgorzata Skudrzyk (P) 
2. W int. Członkiń IV Róży Kobiet Marii Drożdż i ich 
rodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Niedziela  
06.02.2022 

 
 

V Niedziela Zwykła 

7.00 † Za zmarłe Członkinie z III Róży Kobiet Jadwigi 
Chowaniec 

9.00 
1. † Edward Chochór w 1 r. śm. (P) 
2. † Józefa Kozieł (P) 
3. † Mirosław Olszowy (P) 
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11.00 

1. † Józef i Bronisława Loranc z córką Ireną 
2. † Tadeusz Szatanik od Leśnych Dziadków (P) 
3. † Helena Osierda 
4. Za Parafian  

17.00 † Michał Borutka  (P) 
Poniedziałek  
07.02.2022 

7.00 † Benedykt Skudrzyk (P) 
18.00 † Bożena Goleń (P) 

Wtorek  
08.02.2022 

7.00 † Marek Fabia (P) 
18.00 † Krystyna Karkoszka (P) 

Środa 
09.02.2022 

7.00 † Janusz Wadoń (P) 

18.00 

1. † Helena Dyczkowska (P) 
2. † Ludwik Pająk (P) 
3.  W int. Członkiń XI Róży Kobiet Marii Kozieł i ich 
rodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Czwartek  
10.02.2022 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 
18.00 † Jadwiga i Józef Surma 

Piątek  
11.02.2022 

7.00 † Józef Koper (P) 

18.00 1. † Edward Graczyk (P) 
2. † Zofia Komendera (P) 

Sobota  
12.02.2022 7.00 1. † Helena Kubaszko (P) 

2. † Tadeusz Szatanik (P) 

Niedziela  
13.02.2022 

 

VI Niedziela Zwykła 
7.00 † Maria Gacek w 28 r. śm. 

9.00 

1.† Eugeniusz Kasolik w 20 r. śm. z rodzicami 
2. Dziękczynna w int. Jubilatów z ok. 30 r. Ślubu o 
Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
3. Za Parafian 

11.00 
1. † Tadeusz Szatanik (P) 
2. † Franciszek i Helena Handzlik z córką Joanną 
3. † Władysława Matusiak z synem Józefem 

17.00 † Helena Weźranowska z mężem 
Poniedziałek  
14.02.2022 

7.00  
18.00 † Genowefa Handzlik (P) 

Wtorek  
15.02.2022 

7.00 † Benedykt Skudrzyk (P) 
18.00 † Aniela Sanetra (P) 

Środa 
16.02.2022 

7.00 † Marek Fabia (P) 

18.00 

1.† Arkadiusz Koper (P) 
2. W int. Członkiń XII Róży Kobiet Marii Dusik i ich 
rodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
3. † Władysława Jurzak (P) 

Czwartek  
17.02.2022 

7.00 † Kazimiera Prus (P) 
18.00 † Helena i Antoni Kolasa 

Piątek  7.00 † Janusz Wadoń (P) 
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11.02.2022 18.00 1. † Józef Matusiak w 2 r. śm. (P) 
2. † Zofia Komendera (P) 

Sobota  
12.02.2022 7.00 1. † Marek Adamaszek (P) 

2. † ks. Jerzy Leśko  

Niedziela  
20.02.2022 

 

VII Niedziela Zwykła 
7.00 † Edward Chochór (P) 

9.00 

1. † Helena Baścik w 15 r. śm. z mężem 
Kazimierzem  
2. † Helena Weźranowska z mężem 
3. Julia i Karol Tora z rodzicami 

11.00 

1. † Teresa Musiał (P) 
2. † Antonina Skudrzyk z mężem, synami i 
wnukami 
3. † Helena Handzlik w 3 r. śm (ul. Partyzantów)  
4. Za Parafian 

17.00 W int. Stefanii Szemik o dar zdrowia, Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 

Poniedziałek  
21.02.2022 

7.00 † Ludwik Pająk (P) 
18.00 † Aleksander Widomski (P) 

Wtorek  
22.02.2022 

7.00 † Wiesław Fabia (P) 
18.00 † Józef Koper (P) 

Środa 
23.02.2022 

7.00 † Tadeusz Szatanik (P) 

18.00 

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla V Róży 
Kobiet Marii Dusik i ich rodzin 
2. † Zofia Matejko (P) 
3. Jerzy Czarnik (P)  

Czwartek  
24.02.2022 

7.00 † Janusz Wadoń (P) 
18.00 † Krystyna Karkoszka (P) 

Piątek  
25.02.2022 

7.00 † Tadeusz Stanclik w 4 r. śm. 

18.00 1. † Jan i Anna Kasolik z dziećmi 
2. † Jan Grabowski (P) 

Sobota  
26.02.2022 7.00 1. † Jadwiga Handzlik (P) 

2. † Marek Fabia (P) 

Niedziela  
27.02.2022 

 

VI Niedziela Zwykła 
7.00 † Genowefa Kasolik w 10 r. śm. 

9.00 
1. † Maria Zając (P) 
2. † Marek Fabia (P) 
3. † Janusz Wadoń (P) 

11.00 

1. † Zbigniew Konior (P) 
2. † Klemens Dudzik z żoną i synem 
3. † Kazimierz Bieda z rodzicami w 20 r. śm. 
4. Za Parafian 

17.00 † Irena Małyszek (P) 
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Poniedziałek  
28.02.2022 

7.00 † Aniela Sanetra (P) 
18.00 † Józef Wrona (P) 

Wtorek  
01.03.2022 

7.00 † Maria Zeman (P) 
18.00 † Stanisława Goryl (P) 

Środa 
Popielcowa 
02.03.2022 

7.00 † Za zmarłych Członków i Sympatyków Koła Radio 
Maryja  

17.00 † Janina Baścik (P) 

18.00 
1. † Krystyna Zaręba (P) 
2. † Michalina Wołoszyn (P) 
3. † Stanisław Handzlik w 29 r. śm. 

I Czwartek  
03.03.2022 

7.00 † Helena Stanclik (P) 

18.00 1. † Janusz Kózka (P) 
2. † Kazimierz Byrski z żoną Danutą 

I Piątek  
04.03.2022 

7.00 W int. Kazimierza Żmudy z ok. Imienin o zdrowie, 
Boże błog. i opiekę Matki Bożej  

18.00 1. † Kazimierz i Edward Tatoń 
2. † Zofia Komendera (P) 

I Sobota  
05.03.2022 7.00 1. † Zofia Kliś (P) 

2. † Marek Adamaszek (P) 

Niedziela  
06.03.2022 

 

I Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 † Józef Biłek z rodzicami i siostrą 

9.00 
1. † Józef Moskal (P) 
2. † Michał Borutka (P) 
3. † Kazimierz Zieliński w 3 r. śm. 

11.00 

1. † Tadeusz Szatanik (P) 
2. † Dominik Handzlik w 6 r. śm. 
3.  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla II Róży 
Rodziców Marii Dusik i ich rodzin 
4. Za Parafian 

17.00 † Wacław Rutkowski (P)  
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Krzyżówka dla dorosłych 02/2022 r. 
Rozwiązaniem krzyżówki  
dla dorosłych z gazetki  
nr 1/2022  jest hasło:  

„Zobaczcie jak jest dobrze 
przebywać  

razem z braćmi.”  
Nagrodę wylosowały osoby: 

Janina Zielińska  
i Tadeusz Procner.  

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki nr 02/2022 

proszę nadsyłać do 18.02.2022, na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii.  

Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Święty Józef”.   
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

 
POZIOMO: 1. … Pańskie (2.II); 6. Ojciec Salomona; 9. Nauka o Bogu; 10. Jednostka 
monetarna dużej wartości; 12. „Sydonowi … będzie na sądzie niżeli wam” (Łk 10,14); 
13. Kończy modlitwę; 15. Ze święconką; 16. Konspiracyjna organizacja młodzieży 
polskiej działająca pod zaborami albo ostatnia litera alfabetu; 17. „Każdy trud przynosi 
…” (Prz 14,23); 19. Pobiera celnik; 20. Spalone przez Jozuego (Joz 8,28); 21. Podróż 
statkiem; 23. Jeden z grzechów głównych; 24. Szata liturgiczna kapłana; 27. Jan po ros.; 
28. Grekokatolicy; 29. Polska organizacja pomagająca Żydom w czasie II wojny 
światowej; 30. Inicjały żołnierza rzymskiego, męczennika z czasów Dioklecjana; 32. Sen 
– …, Bóg – wiara; 33. Kyrie …; 35. Pierwsza żona Jakuba;  36. Drobna moneta w czasach 
Jezusa; 38. Monogram imienia Jezus; 40. Dziesięć przykazań; 44. Chłepcą wodę 
językiem (Sdz 7,5); 46. … za oko; 47. Ojciec Izaaka; 48. Sykstyńska Rafaela;  
49. Chorał ...; 50. … nad głową 
PIONOWO: 1. Stół ofiarny; 2. Bałwochwalstwo; 3. Grają w kościele; 4. Praojciec 
Amalekitów; 5. Mszalna; 6. Św. Juan …, miał objawienie Maryi z Guadelupe;  
7. Duchowy albo tektoniczny; 8. „… Panu, bo jest dobry” (Ps 118,1); 11. Inicjały 
założyciela werbistów; 14. Brat-bliźniak Jakuba; 15. Skrót Listu do Koryntian;  
18. „…wśród nas”; 20. Prorokini; 22. Połknięty przez rybę; 23. Świeca poświęcana  
2 lutego; 25. „Pomocy moja, spiesz mi na …” (Ps 22,20); 26. Słowiczy śpiew;  
27. … w stogu siana; 29. … za grzechy; 31. Góra, z której Mojżesz widział Ziemię 
Obiecaną; 33. Adam i …; 34. Nie było …, był las; 37. Imię w tytule księgi mądrościowej; 
39. Najświętsze Jezusa; 40. Małe domy; 41. Sanktuarium Maryjne nad Bugiem;  
42. Ojciec Noego (Rdz 5,28); 43. „Oddajmy Mu chwałę, bo nadeszły … Baranka”  
(Ap 19,7); 44. „Oto … pocznie” (Iz 7,14); 45. Stan w USA. 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Hasło: ………………………..………………………………………………………….. 



 

St
ro

na
16

 

 
 
 
 
 
Luty 2022 

02.02.2022 – V Róża Kobiet Marii Dusik 
06.02.2022 – VI Róża Kobiet Marii Baścik 
13.02.2022 – VII Róża Kobiet Kazimiery Góralczyk 
20.02.2022 – VIII Róża Kobiet Anny Wawak 
27.02.2022 – IX Róża Kobiet Grażyny Żurek 

Marzec 2022 
06.03.2022 – X Róża Kobiet Anny Baron 
13.03.2022 – XI Róża Marii Kozieł 
20.03.2022 – XII Róża Marii Dusik 
27.03.2022 – I Róża Mężów Jana Fabii 

Kwiecień 2022 
03.04.2022 – II Róża Mężów Włodzimierza Drożdża 
10.04.2022 – I Róża Rodziców Wandy Dusik 
17.04.2022 – II Róża Rodziców Marii Dusik 
18.04.2022 – I Róża Kobiet Marii Łaciak 
24.04.2022 – II Róża Kobiet Marii Kaleka 

Maj 2022 
01.05.2022 – III Róża Kobiet Jadwigi Chowaniec 
03.05.2022 – IV Róża Kobiet Marii Drożdż 
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Św. Walenty - patron zakochanych  
i chorych na padaczkę 

Gdzie nie spojrzeć, tam 
króluje kolor czerwony - kolor 
miłości, kolor walentynek. Na 
sklepowych półkach, wystawach, 
a nawet na prowizorycznych 
straganach pojawia się „nowy 
produkt” - miłość. 
Opakowana w pluszowe misie, 
mrugające serduszka, zakochane 
mysie parki i tysiące innych 
zmyślnych cudeniek, mających tylko jedno zadanie - powiedzieć: „kocham 
Cię”. A wszystko z powodu jednego dnia - Dnia Zakochanych czyli walentynek. 
Walentynki jako święto popularność zdobyło sobie przede wszystkim w ciągu 
ostatnich 10 lat i to do tego stopnia, że dzisiaj wielu ludzi, niezależnie od 
wieku, czeka na ten dzień, by serdeczniej niż na co dzień wyrazić uczucia do 
najbliższej osoby. Istnieje zwyczaj rozsyłania specjalnych kartek, tzw. 
walentynek - zwykle anonimowych, których motywem przewodnim są 
amorki, serca, kwiaty, czułe wyznania miłości. Powszechnym stało się także, 
iż tego dnia zakochani wręczają sobie kwiaty i upominki, które mają 
potwierdzać ich wzajemne uczucie.  Tradycja ta zwraca uwagę na wartość i 
wymiar uczuć, na niezaprzeczalną konieczność ich istnienia, na to, że są 
niezbędne, że są łaską i stanowią nieodłączny element ludzkiego bytu. 
Umiejętność ich nazwania, to, że odczuwamy je względem drugiej osoby lub 
stajemy się obiektem cudzych uczuć i dysponujemy możliwością ich 
odwzajemniania, czynią nas ludźmi. Nie można tego problemu traktować 
jednostronnie, jednowymiarowo i poddawać zaciekłej krytyce - co niektórzy 
czynią, ignorując pozytywne aspekty całości. 
Motywują do tego, by nie kryć się z tym, co czujemy do drugiej osoby, by nie 
zatajać tego, że ktoś jest nam bliski, ponieważ staje się to źródłem radości i 
siły, zarówno dla samego autora, jak i adresata takiej deklaracji. Korzystając z 
tych sprzyjających refleksjom okoliczności, należy zdać sobie sprawę, że 
ukrywanie własnych uczuć, tłumienie ich w sobie, znacznie zubaża nasze życie 
i wzajemne kontakty. Pochodzenia zwyczajów związanych z walentynkami 
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należy poszukiwać w luperkaliach - rzymskim święcie płodności, które w 
związku z ekspansją Cesarstwa Rzymskiego pojawiło się również na Wyspach 
Brytyjskich. Stąd w przyszłości walentynki rozprzestrzeniły się na cały świat. 
W czasach, gdy zastępowano święta pogańskie chrześcijańskimi, uznano, że 
św. Walenty, który zginął 14 lutego, w (przeddzień luperkaliów) może godnie 
objąć pieczę nad świętem budzącej się wiosny, kiedy przyroda pomału 
otrząsa się z zimowego snu, 
zwierzęta zaczynają łączyć się w 
pary, a ludzie chętniej szukają 
swoich drugich połówek. Na 
zachodzie Europy święty 
patronuje zakochanym co 
najmniej od XV wieku. Co 
wiemy o św. Walentym?  

Św. Walenty, patron Dnia 
Zakochanych, to postać dość 
zagadkowa. Był biskupem Terni 
pod Rzymem. Za czasów cesarza 
Klaudiusza II Gota (ok. 269 r.) 
poniósł śmierć męczeńską. 
Legenda mówi, że św. Walenty 
zajął się popieraniem zakochanych jeszcze za swego życia, kiedy wystąpił 
przeciwko edyktowi cesarza, zakazującemu zawierania małżeństw. Cesarz 
Klaudiusz II Gocki z rozczarowaniem zauważył, że żonaci mężczyźni chętniej 
zostają w domach, zamiast ochoczo uczestniczyć w wojnach i dzielnie walczyć 
za Rzym. Św. Walenty zignorował ów zakaz i w tajemnicy udzielał ślubów 
młodym, zakochanym parom. Niestety, sekret się wydał, a Święty został 
pojmany, wtrącony do więzienia, a następnie stracony. Według drugiej wersji 
okoliczności śmierci św. Walentego były zgoła inne: jako człowiek świątobliwy 
Biskup Terni w III wieku został obdarzony przez Boga niezwykłą mocą 
uzdrawiania. Wieść o tym dotarła do rzymskiego filozofa Kratona, którego syn 
był ciężko chory na padaczkę i czekało go życie pełne cierpienia. Św. Walenty 
zgodził się pomóc rodzinie Kratona pod warunkiem, że ten się nawróci.  
I rzeczywiście, przekonany cudem dokonanym przez Świętego, Filozof 
ochrzcił się, a wraz z nim jego bliscy i uczniowie. Niechętnie jednak przyjął to 
senat rzymski - uznano św. Walentego za osobę niebezpieczną dla państwa, 
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aresztowano go i skazano na śmierć. Kult Świętego rozwijał się dość szybko. 
W miejscu, w którym Męczennik został pochowany, już w IV wieku papież 
Juliusz I kazał wznieść bazylikę. Ponieważ padaczka, a także wszelkiego 
rodzaju choroby nerwowe, były wówczas w Europie bardzo częste, Święty 
znalazł licznych czcicieli na całym kontynencie. Do Polski jego sława dotarła 
dopiero w XV wieku. Ma tu św. 
Walenty wiele kościołów 
poświęconych jego imieniu, 
wiele ołtarzy i wizerunków. 
Ciekawe, że do niedawna żadne 
z tych miejsc nie cieszyło się 
specjalnym zainteresowaniem 
zakochanych. Sytuacja zmieniła 
się od chwili, gdy postać 
Świętego zaczęto łączyć z tym 
stanem serca.  

Tak czy inaczej, historyczne 
przekazy dotyczące osoby św. 
Walentego w Dniu Zakochanych 
stają się rzeczą zupełnie niezauważalną, albo przynajmniej drugorzędną. 
Mało kto dziś pamięta, że św. Walenty, zanim zaczął patronować uczuciom, 
zanim stał się wzorcem dla wszystkich zakochanych i podkochujących się, był 
patronem chorych na epilepsję (padaczkę). Ci, którzy nie pamiętają już co to 
miłość, lubią złośliwie przyrównywać ją do stanu podobnego tej chorobie. To 
tłumaczy, dlaczego właśnie św. Walenty jest patronem wszystkich 
zakochanych. Św. Walenty patronuje nie tylko chorym na epilepsję, ale i na 
choroby nerwowe. Jest opiekunem chorych psychicznie, ludzi ogarniętych 
mrokiem umysłu. Ikonografia przedstawia tego męczennika najczęściej w 
stroju kapłańskim, w momencie uzdrawiania chorego. Święty, dziś nieco 
zapomniany, miał w dawnej Polsce wiele świątyń, obrazów i cieszył się 
wielkim kultem. Obecnie w liturgii Kościoła 14 lutego na pierwszym miejscu 
wymienia się św. Cyryla i Metodego, słowiańskich patronów Europy,  
a dopiero w dalszej kolejności św. Walentego. Dawniej do kościołów, gdzie 
znajdował się ołtarz z wizerunkiem tego Świętego, 14 lutego matki przynosiły 
chore dzieci, aby za jego wstawiennictwem uprosić Boga o zdrowie dla 
dziecka. Najczęściej przynoszono dzieci chore na padaczkę lub przestraszone. 



 

St
ro

na
20

 

Kapłan odprawiał w intencji osoby chorej Mszę św., następnie odczytywał 
fragment Ewangelii o uzdrowieniu przez Jezusa i kładąc Księgę Świętą na 
głowę chorego, udzielał błogosławieństwa. Po tych modlitwach wielu 
chorych, szczególnie dzieci, miało powracać szybko do zdrowia. Może warto 
w dniu 14 lutego przywrócić ten piękny zwyczaj pamiętając, iż św. Walenty to 
także patron chorych.  
https://www.niedziela.pl/artykul/38144/nd/Sw-Walenty---patron-zakochanych-i-chorych 
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Krzyżówka dla Dzieci 02/2022 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 1/2022 
jest hasło: „Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło 

dobrem zwyciężaj” 
Nagrodę otrzymuje 
Emilka Rusinek    
i Jakub Żmuda, 

Rozwiązanie krzyżówki  
nr 02/2022 proszę nadsyłać 
do 18 lutego 2022 na adres 

mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę 
przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody 

książkowa pt.: „Polskie chrześcijaństwo”.   
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Zamyślenia 
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Kącik humoru  
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Czas na wspomnienia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                        Dekoracja adwentowa  
 

Oto dzieci, które otrzymały nagrody za wierne uczestnictwo w roratach. 
 

 
 Dekoracja adwentowa  
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Dekoracja świąteczna  
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Sprawozdanie duszpastersko – ekonomiczne  
za rok 2021 

1. Statystyki duszpasterskie. 

 W ubiegłym roku sakrament chrztu przyjęło 19 dzieci, w tym 10 chłopców  

i   9 dziewczynek. W 2020 roku ochrzciliśmy 20 dzieci. W roku 2019 ochrzczonych 

zostało 37 dzieci.  

 W maju, do sakramentu I Komunii świętej przystąpiło 34 uczniów z klasy IV Szkoły 

Podstawowej, w tym 13 chłopców i 21 dziewczynek. 

Obecnie, do sakramentu I Komunii świętej przygotowuje się 28 uczniów  

z III klasy Szkoły Podstawowej. 

 Sakrament bierzmowania przyjęło 48 kandydatów, w tym 27 chłopaków  

i 21 dziewcząt. 

 Przed ołtarzem sakramentalne małżeństwo zawarło 6 par narzeczonych.  

W poprzednim roku sakrament małżeństwa przyjęły tylko 2 pary. 

 Do zapowiedzi przedślubnych zgłosiło się 11 par narzeczonych. 

 Co miesiąc, z okazji I piątku miesiąca odwiedzamy ok. 18 chorych i starszych 

Parafian z Najświętszym Sakramentem. W ciągu roku, udzielono 12 chorym 

sakramentu namaszczenia.  

 Do wieczności odeszło 27 naszych parafian. W tym 17 mężczyzn i 10 kobiet.  

 Podczas liturgii Mszy św. udzielono ok. 39 000 Komunii świętych. 

 W niedzielę, 17 października 2021 r. z wizytacją do naszej Parafii przybył ks. 

Biskup Piotr Greger. W tym uroczystym dniu wygłosił do nas Słowo Boże i spotkał 

się grupami parafialnymi. 

 W dniach od 12 do 19 czerwca tego roku odbędą się Misje święte z okazji 45 lecia 

istnienia naszej Parafii. 

2. Prace inwestycyjne: 
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a/. W ubiegłym roku kamieniarze wykonali 12 przęseł nowego ogrodzenia przy 

kościele, od strony ul. Partyzantów. Do wykonywanych prac przy ogrodzeniu  

dokupiliśmy granit w cenie 3300 zł. Całkowity koszt wykonanych prac przez 

kamieniarzy wyniósł 25 300 zł. 

Zakupiliśmy kolejnych 18 kompletów elementów nierdzewnych do nowego 

ogrodzenia od strony grobli, czyli ul. Szkolnej. Te elementy planujemy zamontować  

w  nowym roku wraz z montażem granitu. Koszt tych elementów wyniósł 14 000 zł. 

W następnych miesiącach planujemy wykonać ostatni odcinek ogrodzenia wokół 

kościoła od strony grobli przy ul. Szkolnej. 

b/. W styczniu ubiegłego roku zakupiliśmy liturgiczną aplikację - krzyż z literami Alfa 

i Omega, wykonane z mosiądzu, w cenie 2350 zł, przez firmę ARBRASS z Przemyśla. 

Panowie: Stanisław i Władysław zainstalowali aplikację liturgiczną na pulpicie, czyli 

miejscu przewodniczenia liturgii.  

c/. W marcu zamontowaliśmy nowy Krzyż Misyjny na nierdzewnej podstawie, na 

placu kościelnym przy Piecie Matki Bożej. Prace montażowe krzyża wykonali 

panowie z Leśnych Dziadków i Rady Parafialnej. Pragnę wyrazić serdeczne 

podziękowanie darczyńcom, dzięki, którym powstał ten krzyż i został zamontowany 

przy naszym kościele. Nowy Krzyż zostanie poświęcony przez ojców Misjonarzy św. 

Rodziny podczas Misji parafialnych w miesiącu czerwcu. 

Ze starego Krzyża misyjnego zostaną wykonane małe krzyże, które otrzymamy na 

pamiątkę przeżycia Misji świętych z okazji 45 lecia istnienia naszej Parafii.   

d/. Po 30 latach, w miesiącu wrześniu wykonaliśmy gruntowny remont mieszkania 

ks. wikarego na Plebanii. Całkowity koszt remontu wraz z umeblowaniem wyniósł 

prawie 38 000 zł.  

e/. We wrześniu, w prezbiterium naszej świątyni, umieściliśmy nowe sedilia 

(siedzenia dla kapłanów i posługujących podczas liturgii Ministrantów oraz 

Lektorów). Koszt tej inwestycji wyniósł 9 500 zł. 
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Hasło Roku Liturgicznego 2022 roku   
Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 
Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:   

 24 84370002 0014 0722 9661 0001 
Proszę telefonicznie kontaktować się z księdzem w sprawie zgłaszania: chrztu 

dziecka, zapowiedzi przedślubnych, ślubu, pogrzebu i odwiedzin ciężko chorego.  
W rozmowie telefonicznej otrzymamy wszystkie potrzebne informacje  

oraz jak odebrać zaświadczenia i dokumenty kancelaryjne. 
Dyżury w kancelarii są pełnione przez księży o następujących porach: 
Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od    8.00 do  8.30 
Środa – ks. Michał – tel.: 33 / 841 05 45 od 19.00 do 19.30 
Czwartek – ks. Michał – tel.: 33 / 841 05 45 od    8.00 do   8.30 
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788 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,  

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  

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

http://www.ketypodlesie.pl/

	Św. Walenty - patron zakochanych  i chorych na padaczkę

