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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa  

Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach  
 Marzec 2022                                         Wielki Post                                                     3/2022 
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Okres Wielkiego Postu 
Okres Wielkiego Postu to 40-dniowy czas pokutnych ćwiczeń przygotowujących 
do głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego. Można więc Wielki Post 
potraktować jako silniejsze wezwanie do 
pojednania z Bogiem, ważne zwłaszcza dla 
tych, którzy mocno zaniedbali podstawowe 
praktyki. Jednak pedagogia tego okresu na 
tym się nie kończy. Warto zwrócić uwagę na 
miejsce Wielkiego Postu w roku kościelnym. 
Nie jest on umiejscowiony na początku roku 
liturgicznego, lecz tuż przed jego szczytem, 
jakim jest Triduum Paschalne. Gdyby w 
Wielkim Poście chodziło tylko  o pojednanie 
z Bogiem, można by ten okres umieścić 
wcześniej, jeszcze przed Narodzeniem 
Pańskim, albo okresowi Adwentu nadać 
więcej akcentów pokutnych. A tak nie jest. Formalno-liturgicznie wchodzimy  
w Wielki Post jako ci, którzy mają za sobą już pewne istotne etapy 
chrześcijańskiego wtajemniczenia, na które wskazują okresy Adwentu, 
Narodzenia Pańskiego i część okresu zwykłego. Wiemy, że Bóg się narodził, że 
Chrystus obecny jest między nami i w nas, że nas prowadzi. Pragniemy więc teraz 
stawać się Jego uczniami, towarzyszyć Mu w drodze – również wtedy, gdy On sam 
doświadcza przeciwności. Pragniemy rosnąć w łasce i życiu duchowym, a nie tylko 
w środku roku przypominać sobie nagle, że Bóg istnieje. Dlatego Wielki Post to nie 
tylko czas pojednania z Bogiem, ale przede wszystkim szkoła duchowej walki dla 
tych, którzy zechcieli się już z Nim pojednać. Właśnie dlatego nacisk na praktyki 
pokutne i ćwiczenia jest tu dużo większy niż w poprzednich okresach. 
Chrześcijanin już bowiem wie, że Bóg go kocha, a zarazem życie pokazało mu, że 
mimo dobrych chęci sam w wielu istotnych sprawach wciąż pozostaje słaby  
i bojaźliwy, że „łatwo przychodzi [mu] chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie” 
(Rz 7,18). Dlatego, mając w sobie „pierwsze dary Ducha” (Rz 8,22), gotów jest teraz 
mocniej zabrać się za siebie i wyraźniej widzi cel, do którego prowadzi praktyka 
ćwiczeń – nie tylko do pojednania z Bogiem, ale do „wzmocnienia się 
wewnętrznego człowieka” (por. Ef 3,16). Aby odkryć to drugie, ważne znaczenie 
Wielkiego Postu, można choćby nie odkładać spowiedzi na ostatni moment przed 
świętami, ale odbyć ją zaraz na początku, a przed Wielkim Tygodniem powtórzyć. 
Wejdziemy wówczas w Wielki Post jako ludzie pojednani  z Bogiem, lecz uczący się 
dalszej współpracy z łaską. Oremus 
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Krótkie medytacje 

I Niedziela Wielkiego Postu – 06 marca 2022 r. 
„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na 

pustyni czterdzieści dni, i był 
kuszony przez diabła. Nic przez 

owe dni nie jadł, a po ich upływie 
poczuł głód. Rzekł Mu wtedy 

diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz temu kamieniowi, żeby 
stał się chlebem”. Odpowiedział 

mu Jezus: „Napisane jest: Nie 
samym chlebem żyje człowiek”. 

Wówczas powiódł Go diabeł  
w gorę, pokazał Mu w jednej 

chwili wszystkie królestwa świata 
i rzekł do Niego: „Tobie dam 

potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. 
Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: 

„Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do 

Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom 
swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 

nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od 

Niego do czasu.” Łk 4,1-13 

       Tylko Bóg…. 
Na czym polega nawrócenie? Nie tylko na odwróceniu się od zła, ale także na 
wyborze, w jego miejsce, dobra. Inaczej, jeśli tylko porzucę zło, powstanie pustka, 
za nią pojawi się frustracja, a tę zagłuszę przez powrót do tego, co porzuciłem. 
Dlatego prawdziwe nawrócenie polega na przyjęciu zbawienia, a dokładnie osoby 
Zbawiciela. Naucza o Nim św. Paweł: „Jeżeli (...) ustami swoimi wyznasz, że Jezus 
jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – 
osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9). By nawrócenie było realne, należy zrobić dwie 
rzeczy. Po pierwsze, wyznać ustami, że Jezus jest Panem,  a więc najwyższym 
władcą mojego życia. Wyznanie oznacza nie tylko słowa, ale świadectwo 
wypowiedziane życiem. We wszelkich dziedzinach życia słowa „Jezus jest Panem” 
mają stać się prawdą. Po drugie, należy w sercu uwierzyć, że Bóg wskrzesił Go  
z martwych. Wiara to coś więcej niż posiadanie przekonania. Uwierzyć oznacza 
przylgnąć sercem do Tego, któremu wierzę. Wiarą jest okazanie Bogu 
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posłuszeństwa w myśleniu, odczuwaniu i pragnieniach. Uwierzyć Bogu bardzo 
często oznacza zaufać w rzeczy nieprawdopodobne, takie, które nie mieszczą się 
w głowie. Jak tego dokonać? Pan sam pokazuje sposób. „Nie samym chlebem żyje 
człowiek.” Żyjesz tym, co otrzymujesz z ręki Boga. Jemu się oddasz we wszelkich 
sytuacjach życia. Nie sięgniesz po rzeczy, które sprzeciwiałyby się porządkowi Jego 
prawa, i nie wybierzesz tego, co nie jest ci należne. „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.” Nie uznasz panowania swoich 
pragnień i żądz. Nie skłonisz się przed dyktaturą egoizmu. Nie będziesz służył 
narcyzowi, który mieszka w tobie, ale we wszelkich sytuacjach oddasz cześć Bogu, 
jako Jego sługa. „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.” Zaufasz i w 
zaufaniu poddasz się Jego władzy. Pozwolisz, by prowadził Cię po drogach, które 
sam ci wyznaczył.                                                                            Oremus 

II Niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2022 r. 
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana 
i Jakuba i wyszedł na gorę, aby 

się modlić. Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się 

odmienił, a Jego odzienie stało 
się lśniąco białe.  A oto dwóch 

mężów rozmawiało z Nim. Byli 
to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się 

oni w chwale i mówili o Jego 
odejściu, którego miał dopełnić 
w Jeruzalem. Tymczasem Piotr 

i towarzysze snem byli 
zmorzeni. Gdy się ocknęli, 

ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się 
 z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co 
mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.  
A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”. W chwili gdy 

odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie   
i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.   Łk 9,28b-36 

Oblicze Jezusa 
Zbyt często jesteśmy zmożeni snem przyzwyczajenia. Podobnie Apostołowie 
zdążyli się już przyzwyczaić do obecności Pana. Gdy zabrał ich na górę, nie 
spodziewali się niczego nadzwyczajnego. Niektórzy mówią, że bycie organistą lub 
zakrystianem zagraża wierze, bo świętość, w sferze której często przebywają, 
może im spowszednieć. Każdy z nas, oswojonych z wiarą, narażony jest na pokusę 
„oswojenia” Najwyższego. Z biegiem lat wydaje się nam, że Go znamy, że wiemy, 
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kim i jaki jest. To tylko złudzenie, wynik opieszałości, która sprowadza Boga do 
wyobrażeń i kategorii, w których czujemy się swojsko. Przez przyzwyczajenie 
wyznawanie wiary staje się jedynie wyznawaniem słów, a nie przeżywaniem 
rzeczywistości naznaczonej działaniem Boga wiecznie żywego. Objawienie dane 
Abrahamowi jest przede wszystkim obietnicą. Dlatego jego spadkobiercy wciąż 
oczekują wybawienia od grzechu i śmierci. Ich wiara jest naznaczona 
wyczekiwaniem, bo opiera się na zaufaniu, że Bóg dotrzyma słowa. Według tego 
samego wzoru chrześcijanie spodziewają się powtórnego przyjścia Pana. Są 
niespokojni i z nadzieją wyglądają, czy już nadchodzi. Kiedy znika oczekiwanie, 
przepada gorliwość, a sprawy Boga są przeżywane na miarę wyrwanego ze snu 
Piotra: dobrze, że tu jesteśmy, zatrzymamy błogość tej chwili w naprędce 
zbudowanych szałasach i dzięki temu dalej będzie nam miło i przyjemnie. Nie 
sposób, by Wielki Post obudził nas do zaangażowania, jeśli nie wierzymy, że Pan 
jest żywy. Bóg żywy nie jest Bogiem oswojonym. Dziś chce wejść w moje życie  
i dziś chce mi się objawić. Perspektywa szybkiego przyjścia Pana nie dotyczy 
wyłącznie końca czasów, lecz każdej chwili dzisiejszego dnia.  
To może nastąpić dziś. Czy jestem gotów?                                                      Oremus 

III Niedziela Wielkiego Postu – 20 marca 2022 r. 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie 

 i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, 
których krew Piłat zmieszał z krwią ich 

ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż 
myślicie, że ci Galilejczycy byli 

większymi grzesznikami niż inni 
mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? 

Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli 
się nie nawrócicie, wszyscy podobnie 

zginiecie. Albo myślicie, że owych 
osiemnastu, na których zwaliła się 

wieża w Siloam i zabiła ich, było 
większymi winowajcami niż inni 

mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.  I opowiedział 

im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; 
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy 

lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co 
jeszcze ziemię wyjaławia?. Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go 

pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc.  
 A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”. Łk 13,1-9 
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Wezwani do nawrócenia 
Pan wzywa do nawrócenia. Nie tyle „zaprasza” lub „zachęca” do niego, ale 

nawołuje, ponieważ nawrócenie jest absolutną koniecznością. Bez nawrócenia 
pomrzemy bezsensowną śmiercią (jak nieszczęśnicy pod zawaloną wieżą  
w Siloam), nasze życie będzie przelotnym epizodem, którego kres będzie podobny 
do kresu życia zwierząt (jak tych, których krew Piłat zmieszał z krwią ofiarowanych 
baranków). Dlaczego? Bóg objawił się ludziom i dał im poznać swoje święte imię. 
Dzięki temu pozwolił im zbliżyć się do siebie tak, że wzywają Go jako kogoś 
bliskiego, wręcz jako krewnego – Ojca, Brata. Grzech, a więc sprzeniewierzenie się 
Bogu, jest odrzuceniem niezmiernego przywileju, jakim Pan obdarzył ludzi. 
Wywyższył nas ponad miarę, my jednak uznaliśmy to za błahostkę, wzgardziliśmy 
wybraniem i okazaliśmy Bogu nieskończoną obrazę. Trwać w grzechu oznacza żyć 
odwróconym od Stworzyciela, nie zważać na Jego prawo i – zamiast 
posłuszeństwa miłości – bezczelnie Go ignorować. Bóg nie jest nieczuły na 
lekceważenie. Nie dlatego, jakoby zależało Mu na byciu adorowanym przez ludzi, 
ale dlatego, że jest źródłem i celem życia każdego człowieka. Bez Niego człowiek 
skazuje się na życie i śmierć na pustyni bezsensu i niespełnienia. Historia wędrówki 
Izraela, o której przypomina dziś Paweł Apostoł, jest obrazem takiej egzystencji. 
W Ewangelii natomiast Pan mówi o marnotrawstwie daru objawienia – 
wyjaławianiu ziemi przez drzewo, które nie przynosi owocu. Skoro żyjemy nie po 
to, by cieszyć właściciela ogrodu, jesteśmy podobni do figowca, który należy 
wyciąć, ponieważ nie przynosi owocu. Jeśli nie chcemy, by spotkał nas smutny los 
bezowocnego życia, pozwólmy, by Ogrodnik użyźnił ziemię naszego życia.                                                                                                    
Oremus 
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I V Niedziela Wielkiego Postu – 27 marca 2022 r. 

„ Zabrał się więc i poszedł do 
swojego ojca. A gdy był jeszcze 

daleko, ujrzał go jego ojciec  
i wzruszył się głęboko; wybiegł 

naprzeciw niego, rzucił mu się na 
szyję  i ucałował go. A syn rzekł 

do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Niebu i wobec ciebie, już 

nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem». Lecz ojciec powiedział do swoich sług: «Przynieście szybko 

najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi ! 
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 

ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się».  
 Łk 15, 11-32 

Czy przyjmę dar wolności? 
Po czterdziestu latach wędrówki na pustyni Izrael słyszy: „Dziś zrzuciłem 
z was hańbę egipską”. Czy podobna deklaracja nie powinna paść znacznie 
wcześniej? Chociaż módlmy się by wówczas, gdy zginęli Egipcjanie,  
a Izrael tańczył radośnie na drugim brzegu Morza Czerwonego? Nie, 
ponieważ hańba Izraela polegała nie na tym, że został zniewolony, ale na 
tym, że mentalnie stał się niewolnikiem. Można cierpieć niewolę, a mimo 
to pozostać wolnym w sercu, w sposobie myślenia i w dążeniach. 
Wydarzenia podczas wędrówki na pustyni wielokrotnie dowiodły, iż 
Izraelici wewnętrznie nie opuścili niewoli. Nie byli zdolni zaufać Bogu, 
chociaż wielokrotnie pomagał im troskliwie i z mocą. Woleli raczej marną 
egzystencję niewolników niż walkę o wolność i własny kraj. Lepsza 
zdawała się im koegzystencja z poganami niż budowanie kraju, w którym 
będzie czczony jedyny Pan. Syn marnotrawny doświadczył wolności 
danej od ojca – opuścił dom z połową należnej mu własności. Ojciec nie 
zrobił niczego, by go powstrzymać. Syn podjął decyzję o powrocie 
dopiero wtedy, gdy uzmysłowił sobie, że stał się niewolnikiem skazanym 
na łaskę i niełaskę właściciela świń. Pamięć o wolności, którą cieszył się 
jako syn, ochroniła go przed nędznym życiem niewolnika. Świadomość 
syna bądź niewolnika kształtuje nasze życie. Przez chrzest zostaliśmy 
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pojednani z Bogiem i staliśmy się Jego dziećmi. Choć obiektywnie dano 
nam wolność, wcale nie musimy żyć jako wolni. Wciąż możemy nosić  
w sobie mentalność niewolnika. Przestraszeni, uwikłani w nieczyste gry, 
zatrwożeni wobec czyjejś opinii, poddani swoim pożądaniom  
i zachciankom, bez aspiracji i pragnień na miarę dzieci Króla. By 
skorzystać z łaski chrztu, trzeba najpierw dostrzec, co jest naszą „hańbą 
egipską”. Następnie wyznać: „Zgrzeszyłem przeciw Tobie, nie jestem 
godzien nazywać się Twoim synem”. Jest to pierwszy czyn syna – 
odważne oddanie się pod sąd Ojca. Oremus 
 

Intencje na miesiąc marzec 2022 

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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Poniedziałek  
07.03.2022 

7.00 † Jan Wójcik (P) 
18.00 † Wiesław Ryłko (P) 

Wtorek  
08.03.2022 

7.00 † Ks. Jerzy Leśko 
18.00 † Zbigniew Stuglik (P) 

Środa 
09.03.2022 

7.00 † Józefa Kozieł (P) 

18.00 
1. † Franciszka Fabia  
2. † Halina Malarz (P) 
3. † Jerzy Szeremeta z rodzicami w 4 r. śm. 

Czwartek  
10.03.2022 

7.00 O Boże błog. i dar zdrowia dla Mariana  

18.00 1. † Bożena Goleń (P) 
2. † Aniela Sanetra (P) 

Piątek  
11.03.2022 

7.00 † Benedykt Skudrzyk (P) 

18.00 1. † Zofia Pałosz (P) 
2. † Janusz Wadoń (P) 

Sobota  
12.03.2022 

7.00 † Józefa Maruszczak (P) 
18.00 † Zbigniew Konior (P) 

Niedziela  
13.03.2022 

 

II Niedziela Wielkiego Postu 

7.00 †† Za zmarłych członków z II Róży Mężów  
Włodzimierza Drożdża 

9.00 
1. † Maria Zając (P) 
2. † Agnieszka i Franciszek Foryś z synami  
3. † Anna Handzlik w 6 r. śm. 

11.00 

1. † Wiktor Czarnik (P) 
2. † Władysława Jurzak (P) 
3.  Dziękczynna z ok. 18 r. Urodzin Gabrieli Fabia  
z prośbą o dalsze łaski i Boże błog oraz opiekę 
Matki Bożej 
4. Za Parafian 

17.00 † Marian Dybał (P)  
Poniedziałek  
14.03.2022 

7.00 † Ludwik Pająk (P) 
18.00 † Janusz Kózka (P) 

Wtorek  
15.03.2022 

7.00 † Kazimierz Wanio (P) 
18.00 † Jan Mleczko (P) 

Środa 
16.03.2022 

7.00 † Józef Koper (P) 

18.00 

1. † Zbigniew Matachowski (P) 
2. † Marek Fabia (P) 
3. † ks. Józef Wanatowicz od II Róży Mężów 
Włodzimierz Drożdża 

Czwartek  
17.03.2022 

7.00 † Małgorzata Skudrzyk (P) 
18.00 † Marek Maciejczyk (P) 

Piątek  
18.03.2022 

7.00 † Józef Grabski z synem i rodzicami 

18.00 1. † Józef Wrona (P) 
2. † Krystyna Karkoszka (P) 
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Sobota  
19.03.2022 

7.00 † Józef Handzlik (P) 
18.00 † Józef Jurzak z żoną Elżbietą 

Niedziela  
20.03.2022 

 

III Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 † Antoni i Józefa Kaim z synem Piotrem  

9.00 
1. † Edward Graczyk 1 r. śm. (P) 
2. † Józefa Kozieł (P) 
3. † Józef Byrski z rodzicami i rodzeństwem  

11.00 

1. † Bronisław Plewniak  
2. † Kazimierz Wadoń z żoną, córkami, synami  
    i zięciami 
3. † Kazimierz Kudziełko (P) 
4. Za Parafian 

17.00 † Helena Dyczkowska (P)  
Poniedziałek  
21.03.2022 

7.00 † Tadeusz Małyszek (P) 
18.00 † Józef Moskal (P) 

Wtorek  
22.03.2022 

7.00 O dar wiary dla Mateusza 
18.00 † Wiesław Ryłko (P) 

Środa 
23.03.2022 

7.00 † Edward i Jolanta Kućka  

18.00 

1. † Edward Chochór (P) 
2. † Mieczysław Handzlik (P) 
3. †† Za zmarłe Członkinie IV Róży Kobiet Marii 
Drożdż  

Czwartek  
24.03.2022 

7.00 † Anna i Jan Kowalik z dziećmi  
18.00 † Genowefa Handzlik (P) 

Piątek  
25.03.2022 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
7.00 † Janina i Leon Furtak  
17.00 † Marek Fabia (P) 

18.00 1. † Tadeusz Szatanik (P) 
2. † Janusz Wadoń (P) 

Sobota  
26.03.2022 

7.00 † Kazimiera Prus (P) 
18.00 † Władysława Jurzak (P) 

Niedziela  
27.03.2022 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 † Edward Chochór (P) 

9.00 
1. † Szymon Stanclik z żoną i synem Tadeuszem 
2. † Władysław Dobrociński z żoną i synem Józefem 
3. † Władysław Stopczak z żoną Anną 

11.00 

1. † Władysław Bies (P) 
2. † Stanisław Szczepańczyk (P) 
3.  W int. Aleksandra z ok. 2 r. Urodzin o  błog.  
     Boże i opiekę Matki Bożej oraz Anioła Stróża  
4. Za Parafian 

17.00 † Zbigniew Koper (P)  
Poniedziałek  7.00 † Benedykt Skudrzyk (P) 
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Intencje pogrzebowe przekazane: 

1. ks. Adamowi Lechmanowi z Domu Księży Salwatorianów  w Bielsku Białej. 
Intencje te zostaną odprawione w miesiącu marcu: 

Tadeusz Szatanik –  20 int.  
Marek Fabia – 4 int.                razem = 30 int. 
i Zofia Komendera – 6 int;   

2. ks. Edwardowi Laskowi z Domu Księży  
Salwatorianów  w Bielsku Białej.  
Intencje te zostaną odprawione  
w miesiącu marcu: 
Tadeusz Szatanik –  4 int.  
Zofia Komendera – 10 int.    razem = 30 int. 
Janusz Wadoń – 16 int.  
 

28.03.2022 18.00 † Maria Zając (P) 
Wtorek  

29.03.2022 
7.00 † Józef Koper (P) 
18.00 † Irena Małyszek (P) 

Środa 
30.03.2022 

7.00 † Julia i Bronisław Pudełko w r. śm. 

18.00 
1. † Barbara Handy (P) 
2. † Michał Borutka (P) 
3.  

Czwartek  
31.03.2022 

7.00 † Wacław Rutkowski (P) 
18.00 † Jan Grabowski (P) 

I Piątek  
01.04.2022 

7.00  

18.00 1. † Grzegorz Dyczkowski w 7 r. śm. 
2. † Józef Moskal w 1 r. śm. (P) 

I Sobota  
02.04.2022 

7.00 
1. † Mirosław Olszowy (P) 
2. W int. Członkiń Apostolatu Maryjnego oraz  
    Wspólnoty Świeckiego Karmelu  

18.00 † Czesław Sanetra w 3 r. śm.  

I Niedziela  
03.04.2022 

 

V Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 † Tadeusz Małyszek (P) 

9.00 
1. † Kazimierz Gasidło (P) 
2. † Zdzisław Kaleka z rodzicami 
3. † Józef Handzlik  

11.00 

1. † Wiesław Fabia (P) 
2. † Jarosław Honkisz w 20 r. śm. 
3. † Michalina i Stanisław Wołoszyn 
4. Za Parafian 

17.00 † Wiktor Czarnik (P)  
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Historia Drogi Krzyżowej 
W drodze z cierpiącym Zbawicielem 

Nasi przodkowie już wiele stuleci 
temu starali się stworzyć taki rodzaj 
nabożeństwa, które pozwoliłoby im 
szczególnie głęboko przeżywać 
Mękę Zbawiciela. Tak powstała 
Droga Krzyżowa. Mniej więcej 800-
900 lat temu na zachodzie Europy,  
a nieco później u nas, pobożność 
chrześcijan zaczęła się zmieniać. 
Dawniej więcej mówiono o potędze 
Boga, nawet jeśli przedstawiano Go 
na krzyżu, to nie cierpiącego, lecz 
triumfującego. Wynikało to z 
rywalizacji chrześcijaństwa we 
wczesnym średniowieczu z kultami 
pogańskimi. Księża chcieli przekonać 
swoich nowych wiernych, że Bóg, w którego uwierzyli jest potężniejszy od 
bożków, w których wierzyli ich dziadowie. Potem dopiero ludzie zaczęli 
dostrzegać właściwy wymiar Ofiary Chrystusa. I zapragnęli Ją zrozumieć  
i przeżyć... 

Nabożeństwo upadków Jezusa 
Wielkim przeżyciem dla Europejczyków okazało się poznanie miejsc Męki 
Pańskiej podczas wypraw krzyżowych. Dwa posługujące ludziom w miastach 
nowo utworzone zakony – franciszkanie i dominikanie, zaczęli wówczas 
organizować tzw. nabożeństwa upadków Jezusa. Kiedy franciszkanie,  
w I połowie XIV wieku, przejęli opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi 
rozwinął się kult "dróg", czyli przejścia Chrystusa z pretorium Piłata, gdzie 
zapadł wyrok, na Golgotę, gdzie został wykonany. Z połączenia tych dwóch 
nabożeństw powstały stacje Drogi Krzyżowej. Nazwę wprowadził w 1458 
roku W. Wey. Odwiedzanie Ziemi Świętej przez wielu pielgrzymów sprawiało, 
że po powrocie do domu starali się o stworzenie namiastki Jerozolimy, by 
łatwiej odczuć to, co przeżywali w miejscu Męki Zbawiciela. Począwszy od XV 
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wieku w całej Europie wznoszono więc budowle przypominające 
jerozolimskie. Zespoły tych budowli zaczęto nazywać kalwariami. Pierwsza 
Kalwaria powstała w latach 1405-1420 w południowej Hiszpanii. Założył ją 
dominikanin, bł. Alvaro z Kordowy w górach Sierra Morena. Następne 
Kalwarie stanowiły coraz większe obiekty sakralne, np. Kalwaria w Plougastel 
w Bretanii miała 200 kaplic i figur. Początkowo liczba stacji Drogi Krzyżowej 
pozostawała nie ustalona – było ich 7, 9, 12, 18 itd.; różnie lokowano też 
punkt wyjścia nabożeństwa (Wieczernik, Ogrójec, pałac Piłata). W obecnej 
postaci Droga Krzyżowa została ukształtowana w XVIII wieku. 

Jak w Jerozolimie 
W XVI wieku Droga Krzyżowa stała się w Polsce popularnym nabożeństwem. 
Pierwsza kalwaria w naszym kraju zawdzięcza swoje powstanie wojewodzie 
krakowskiemu Mikołajowi Zebrzydowskiemu. Zebrzydowski w 1605 r. 
przeczytał książkę Chrystiana Adrichomiusa opisującą Jerozolimę w czasach 
Chrystusa. Były tam wyliczone miejsca uświęcone męką Jezusa oraz podane 
odległości między poszczególnymi 
miejscami. Autor zachęcał czytelników, 
aby takie stacje odtwarzali koło swych 
domów, by rozważać tam cierpienia 
Chrystusa. Zebrzydowski zapalił się do 
tego pomysłu tym bardziej, że dopatrzył 
się w swych dobrach znacznego 
podobieństwa terenu do położenia 
Jerozolimy. Wojewoda mieszkał 
wówczas w zamku w Lanckoronie. Sąsiednia Góra Żarek przypominała mu 
wzgórze Golgoty, rzeczka Skawinka – jerozolimski potok Cedron, Góra 
Lanckorońska – Górę Oliwną.  Ksiądz Feliks Żebrowski, wychowawca syna 
wojewody, rozmierzył teren i pomógł Zebrzydowskiemu ustalić miejsca 
poszczególnych stacji. W tych miejscach w następnych latach budowano 
później kaplice. Nie wszystko dało się odtworzyć dokładnie tak, jak  
w Jerozolimie. Odległości między poszczególnymi miejscami były zwykle 
dłuższe, ale Zebrzydowski wychodził z założenia, że "za jeden krok Chrystusa 
winniśmy zrobić i dziesięć".  

Tłumy pielgrzymów 
Kalwaria Zebrzydowska, bo tak nazwano później miejscowość, która 
powstała przy kalwarii, już w XVII wieku ściągała tłumy pielgrzymów.  
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Ojcowie Bernardyni, których w 1600 roku sprowadził do swych dóbr 
Zebrzydowski, prowadzili wiernych świeżo wyznaczonymi dróżkami. 
Nabożeństwo zaczynało się od Wieczernika lub od Ogrójca i dzieliło się na  
Drogę Pojmania i Drogę Krzyżową. W epoce baroku pielgrzymi starali się 
przejść drogę Chrystusa w czasie realnym, takim w jakim miały miejsce 
poszczególne wydarzenia, czyli np. spędzali noc w piwnicy pałacu Kajfasza.  
Wieść o nowym "jerozolimskim nabożeństwie", jak je nazwano, rozeszła się 
szybko. Do r. 1632 odwiedziło Kalwarię ponad piętnastu biskupów polskich. 
Przybywali także pielgrzymi z sąsiednich krajów (w r. 1614 książę cieszyński 
Adam Wacław, w 1615 arcybiskup Strzegomia kardynał Jerzy Forgacz).  
W 1621 dziękował tam za obronę Chocimia królewicz Władysław, przybywali 
też hetmani Stanisław Lubomirski i Stanisław Koniecpolski. Wkrótce podobne 
kalwarie zaczęły powstawać w innych częściach kraju. Natomiast najstarszy z 
Zachowanych polskich tekstów nabożeństw Drogi Krzyżowej, opatrzony 
tytułem "Sposób nabożeństwa droga krzyżowa nazywanego", wydany został 
we Wrocławiu w roku 1731 



 

St
ro

na
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

na
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

na
18

 

Krzyżówka dla dorosłych 03/2022 r. 
Rozwiązaniem krzyżówki  
dla dorosłych z gazetki  
nr 2/2022  jest hasło:  

„Moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie.”  

Nagrodę wylosowały osoby: 
Joanna Grabowska, 
Wiesława Ratajczyk  
i Mirosław Koczur.  

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki nr 03/2022 

proszę nadsyłać do 18.03.2022, na adres 
mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę  

przynieść do zakrystii.  
Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Droga Krzyżowa”.   

Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 
 

POZIOMO: 1. Środa Popielcowa; 6. Sądzi; 9. Mediolański z 313 r.; 10. Wielki... 
mamy teraz; 11. Skrót pierwszej Ewangelii; 12. „Staniemy przed … Boga” (Rz 
14,10);  14. Prorok; 15. Zwierzę juczne; 17. Hebr. miara objętości; 19. Skrót Księgi 
Micheasza; 20. „Dał się słyszeć z nieba …” (Dz 2,2); 22. Skrót Księgi Aggeusza;  
24. Rośliny lecznicze; 26. … et labora; 28. Dzień obrzezania; 29. Miasto w Syrii  
(Jr 49,23) lub wódz węgierski; 31. Cierpienie; 32. Skrót Listu do Tytusa; 34. Dola, 
przeznaczenie; 35. Faryzeusz, nocą odwiedził Jezusa; 38. „… moje nie są myślami 
waszymi” (Iz 55,8); 39. Skrót Księgi Ezechiela; 40. Sędzia po Abimeleku (Sdz 10,1); 
41. Skrót Księgi Abdiasza; 44. Przy studni albo ptak; 48. Obejście prezbiterium 
(arch.); 40. „… Boży Gabryjel”; 50. Biała szata liturgiczna; 52. Iglak; 53. Zadana na 
spowiedzi; 54. Pustkowie. 

PIONOWO: 1. Biskup Rzymu; 2. Zna owce; 3. … divina; 4. Patronka śpiewu;  
5. Obrzęd, ceremoniał; 6. Ma wielkie oczy; 7. Napisała św. Faustyna; 8. Twierdza 
rzymska w Jerozolimie; 13. … sacra miser; 16. „Dobro …” (2 Mch 4,5); 18. Skrót 
Księgi Izajasza; 19. Narzędzie kowala; 21. Rozmowa z Bogiem; 23. Symbol diabła 
(Ap 20,2); 25. Modlitwa, post, …; 27. Rozgrzeszenie (łac.); 30. „… baranki moje”  
(J 21,15);  33. Uczeń Pawła; 36. Mała Izabella; 37. „Aby z Boga była … przeogromna 
moc” (2 Kor 4,7); 42. Idol; 43. Zbawiciel; 45. Zawód Piotra; 46. „Rozgłaszajcie na 
…” (Mt 10,27); 47. Skazał Jezusa;  51. Skrót Księgi Rut.  
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Hasło: ……………………………………………………………………………… 
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Krzyżówka dla Dzieci 03/2022 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 2/2022 
jest hasło: „Strzeż się 
Szatana, bo zły duch 

kusiciel zawsze zgrywa 
wytwornego pana.” 
Nagrodę otrzymuje 
Anna Ślósarczyk    
i Jakub Żmuda, 

Rozwiązanie krzyżówki  
nr 03/2022 proszę nadsyłać 
do 18 lutego 2022 na adres 

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

„Wszystko o cudach”.   
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com


 

St
ro

na
21

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro

na
22

 

        Mały  
       Apostoł 
 

Drogie Dzieci !  
Wielki Post trwa. To czas szczególny  
w Liturgii Kościoła. Dzięki temu możemy 
zatrzymać się nad swoim życiem  
i przypatrzeć się sobie. Wiem, że nikt z nas 
nie lubi patrzeć na siebie. Wolimy patrzeć 
na innych, by ich oceniać i porównywać z innymi. Nie lubimy oceniać siebie. 
Wielki Post ma nam pomóc w ocenie siebie samego, by móc stanąć w prawdzie 
i nawrócić się do Boga. Każdy z Nas powinien obrać sobie za cel konkretne 
postanowienie lub wyrzeczenie i trzymać się go do końca Wielkiego Postu. 
Zachęcam do podjęcia modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.30 i Gorzkich Żali w niedzielę  
o godz. 16.30.                                        Pozdrawiam ks. Proboszcz  
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Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
zaczął najpierw wprowadzać Kościół 
Wschodni już w V wieku. Na Zachodzie 
przyjęło się to święto od czasów papieża 
św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). 
Najstarszym świadectwem tego święta 
na Wschodzie jest homilia Abrahama  
z Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej 
w Konstantynopolu między 530 a 550 r. 
Święto w Konstantynopolu potwierdzone 
jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., 
w Jerozolimie w I połowie VII w. Na 

Zachodzie natomiast potwierdzenie znajdujemy w VII w. (Rzym i Hiszpania). W 
swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za 
święto Pańskie. Akcentowano nie tyle moment zwiastowania, co wcielenia się 
Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła 
naszego zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem lud nadał temu świętu charakter 
maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako "błogosławioną między 
niewiastami", wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. 
Liber Pontificalis papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca, aby w święto 
Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana Jezusa, Narodzenia i 
Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z litanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki 
Matki Bożej Większej. O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) 
i w Trullo (692). We Francji na ten dzień była przeznaczona osobna, bardzo piękna 
procesja. Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika 
Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na 
chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na miejscu, gdzie według podania miał 
stać domek Świętej Rodziny. W roku 570 nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, 
Antoni z Piacenzy. Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu wystawili 
o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do roku 1955, kiedy to 
franciszkanie wystawili nową, obecnie istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 
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metrów od niej znajduje się kościół św. Józefa. W wieku VI stał na tym miejscu 
kościół Matki Bożej Karmiącej. W pobliżu niego znajduje się także synagoga, 
zbudowana na miejscu tej, w której Chrystus często przebywał i nauczał. Pamiątką 
najpewniejszą z czasów Maryi jest jej studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym 
miejscu stał kiedyś kościół poświęcony świętemu archaniołowi Gabrielowi. 
Nie mamy także pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano 
właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z 
dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a zatem datami, 
które dzieli dokładnie 9 miesięcy. (…) Chrześcijanie pierwszych wieków 
przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane 
to było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie - ze świętem Paschy. 
Prawdopodobnie dlatego właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment 
Zwiastowania - początku Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie 
odnowiło wszechświat. Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które 
upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański". 

  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
łączy się w Polsce z obchodem Dnia 
Świętości Życia. W dniu w którym 
obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez 
Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie 
Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego 
poczętego życia pod sercem każdej z matek 
na całym świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 
1980 r. w Rzymie powiedział: " Człowiekiem 
jest również nienarodzone dziecko: co 
więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany 
utożsamia się z najmniejszymi; jak więc 
można nie widzieć szczególnej Jego 
obecności w  istocie jeszcze nie narodzonej, 
spośród wszystkich istot prawdziwie 
najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet 
głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej 
podstawowe prawa". I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w 
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encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: "Życie ludzkie jest święte  
i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która 
poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który 
wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest 
jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego 
człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone,  
a powołanie już zapisane w księdze żywota" (EV 61). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Piątek, 25 marca 2022 r. godz. 18.00. 
Uroczysta Msza święta 

z podjęciem duchowej adopcji dziecka poczętego. 
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Zamyślenia 
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Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie – wędrówka w nocy, 
samotności i milczeniu. Człowiek zdany jest wyłącznie na siebie  
i własne siły. Dostaje do ręki mapę i rozważania - 14 stacji męki Jezusa. 
Doświadcza bólu, zmęczenia, ale dzięki temu sprawdza  
i przekracza siebie. To ćwiczenie fizyczne i duchowe, po 
którym każdy może zostać odmieniony. W tym roku w Kętach dostępne 
będą trzy trasy. 

- Św. Jana Kantego długości 36 km. 
- Bł. Celiny Borzęckiej długości 38 km. 
-Matki Marii Łempickiej 47 km. 

Wystarczy wybrać jedną z tras na www.edk.org.pl  EDK rozpocznie się - 
Mszą Świętą 1 kwietnia o godz. 18.00 w Kościele Najdroższej Krwi Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu , a po Mszy każdy 
wyrusza w kierunku wybranej trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.edk.org.pl/
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Kęty Podlesie,  8 kwietnia 2022 r. godz. 18.00 
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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 
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/
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