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  Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
 Kwiecień 2022                     Jezus Żyje                                 Nr 4/2022 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J 11,25 „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy,  
choćby i umarł, żyć będzie.”  
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W radosne święto zwycięstwa Jezusa 
nad śmiercią, grzechem i Szatanem,   

życzymy Wam drodzy Parafianie  
radości z wiary w Boga żywego, 

 niezwyciężonego i wszechpotężnego, 
Wiary, która obdarza nas nieśmiertelnym życiem.   

Nadziei nowego życia bez lęków i obaw o przyszłość oraz  
Miłości, która kruszy kajdany niewoli grzechów 

 i dźwiga nas z kolan własnych słabości. 
Niech w Waszych sercach na zawsze zapanuje pokój 
Chrystusowy, którego ten świat dać nam nie może. 

                    Z kapłańskim błogosławieństwem  
                                                                   ks. Wacław i ks. Michał 
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Triduum Paschalne  
w naszej Parafii 

Wielki Czwartek – 14 kwietnia 2022 r. 
18.00 – Msza święta 
Wieczerzy Pańskiej. 
Pamiątka ustanowienia 

Sakramentu  
Eucharystii i Kapłaństwa. 

Po uroczystej celebracji 
Następuje przeniesienie 

Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.  

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: 
19.00 – Apostolat Maryjny, Oaza Rodzin i ul. Szkolna; 
20.00 – Róże Różańcowe, Świecki Zakon Karmelitański  

 oraz ul. Baściki i Smoliki; 
21.00 – Zakończenie Adoracji. 

Wielki Piątek – 15 kwietnia 2022 r. 
 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: 

07.00 – Świecki Zakon Karmelitański i Wspólnota  
         Najdroższej Krwi Pana Jezusa; 
08.00 – I, II i III Róża Różańcowa, os. Dębowe  
     i ul. Żeromskiego; 
09.00 – IV i IX Róża Różańcowa, ul. Szkotnia,  

 Partyzantów i os. Miodowe; 
10.00 – Droga Krzyżowa dla wszystkich Uczniów Szkoły 
    Podstawowej – ks. Michał; 
11.00 – V i VIII Róża Różańcowa i os. Wrzosowe; 
12.00 – X, XI i XII Róża Różańcowa; os. Leśne Duże  
    i Leśne Małe; 
13.00 – Róże Mężów, ul. Bukowa, Malinowa i Kasoliki; 
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14.00 – VI, VII Róża Różańcowa, Apostolat Maryjny oraz  
ul. Kępa Prawa, Kępa Lewa i ul. Młynek; 

15.00 – Godzina Miłosierdzia – I Dzień Nowenny  
i Droga Krzyżowa – ks. Proboszcz, 

15.40 – Róże Rodziców, Oaza Rodzin oraz  
   ul. Ks. J. Popiełuszki i św. M.M. Kolbego; 
16.30 – Zakończenie Adoracji. 

18.00 – Liturgia Męki  
i Śmierci Pana Jezusa: 
 Liturgia Słowa, 
 Adoracja Krzyża, 
 Komunia święta, 
 Przeniesienie Najświętszego  
     Sakramentu do Grobu. 
20.00 Gorzkie Żale – III części; 
Adoracja Pana Jezusa w Grobie: 
21.00 – ul. Szkolna oraz ul. Baściki  
     i Smoliki; 
22.00 Droga Krzyżowa –  

Kandydaci do bierzmowania i młodzież po 
bierzmowaniu – ks. Michał; 

23.00 – Zakończenie Adoracji. 

Wielka Sobota – 16 kwietnia 2022 r. 
Adoracja Pana Jezusa w Grobie: 

07.00 – Świecki Zakon Karmelitański  
      oraz ul. Bukowa, Malinowa i Kasoliki;  
08.00 – V i VIII Róża Różańcowa i os. Wrzosowe; 
09.00 – Róże Mężów i ul. Szkolna; 
10.00 – Adoracja dla dzieci i wszystkich Uczniów Szkoły 
    Podstawowej – ks. Michał; 
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10.30 – Adoracja dla kandydatów do bierzmowania  
    i młodzież po bierzmowaniu – ks. Michał; 
11.00 – IV i IX Róża Różańcowa, ul. Szkotnia,  

 Partyzantów i os. Miodowe; 
12.00 – I, II i III Róża Różańcowa, os. Dębowe  
     i ul. Żeromskiego; 
13.00 – X, XI i XII Róża Różańcowa, Róże Mężów oraz  

os. Leśne Duże i Leśne Małe; 
14.00 – VI, VII Róża Różańcowa, Apostolat Maryjny oraz  

ul. Kępa Prawa, Kępa Lewa i ul. Młynek; 
15.00 – Godzina Miłosierdzia – II Dzień Nowenny  

– ks. Proboszcz, 
15.30 – Róże Rodziców, Oaza Rodzin oraz  
   ul. Ks. J. Popiełuszki i św. M.M. Kolbego; 
16.30 – Zakończenie Adoracji. 
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18.00 Uroczysta Wigilia Paschalna 
1. Liturgia Światła,            

 
2.Liturgia Słowa, 

3.Liturgia Odnowienia  
             Chrztu Świętego, 

                                                 4.  Liturgia                        
Eucharystyczna 
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5. Procesja Rezurekcyjna  

Poświęcenie pokarmów na stół 
wielkanocny w Wielką Sobotę: 

10.00 
10.30 
11.00 
11.30 
12.00 
14.45 
15.00 
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Krótkie medytacje 
V Niedziela Wielkiego Postu – 3 kwietnia 2022 r. 

Jezus udał się na Górę Oliwną, 
ale o brzasku zjawił się znów  

w świątyni. Cały lud schodził się 
do Niego, a On, usiadłszy, 

nauczał ich. Wówczas uczeni  
w Piśmie  i faryzeusze 

przyprowadzili do Niego kobietę, 
którą dopiero co pochwycono na 

cudzołóstwie, a postawiwszy ją 
pośrodku, powiedzieli do Niego: 
„Nauczycielu, tę kobietę dopiero 
co pochwycono na cudzołóstwie. 
W Prawie Mojżesz nakazał nam 

takie kamienować. A Ty co powiesz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co 
Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go 

pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią 
kamieniem”.  I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim 

zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta 
stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: „Kobieto, gdzież oni są? 

Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus:  
 „I Ja ciebie nie potępiam.  Idź i odtąd już nie grzesz”. J 8,1-11 

Czy wiem, że istnieje przebaczenie? 
Wyznanie grzechów w spowiedzi lub w przyznaniu się do winy wobec kogoś, 

kogo skrzywdziliśmy, jest sprawą trudną. Niekiedy jednak o wiele trudniejsze jest 
realne przyjęcie przebaczenia. Czym ono jest? Ewangelia mówi o przebaczeniu 
jako o darowaniu długu. Dłużnik, któremu anulowano dług, wzbogacił się 
niesprawiedliwie i mimo to został zwolniony z odpowiedzialności. Ale przecież nie 
zmodyfikowano dzięki temu przeszłości, historia kredytowa niesie ślad jego 
niewypłacalności. Otrzymujący przebaczenie jest w podobnej sytuacji. Nie obciąża 
go wina, ponieważ został usprawiedliwiony. Nie jest jednak kimś, kto nie dopuścił 
się zła. Nie jest „nowonarodzony”, ale, owszem, darowano mu życie. Mimo iż 
krzywda, której się dopuścił, trwa nadal. Kobieta przyprowadzona do Chrystusa 
spodziewa się tego, co jej się należy: wyroku śmierci. Nie ma żadnych powodów, 
dla których sprawiedliwy rabbi nie miałby potwierdzić słów Mojżesza. Zaraz 
zapadnie ostateczny wyrok. Tak się jednak nie dzieje. Rabbi z Nazaretu nie jest 
zainteresowany podaniem rozstrzygającego werdyktu. Nie broni kobiety, nie 
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przeczy faktom, nie szuka przesłanek łagodzących. Na koniec – choć jest jedynym 
bez winy i mógłby ją potępić – mówi: Ja ciebie nie przekreślam, „idź i odtąd już nie 
grzesz”. Pełne realizmu zdanie. Kryją się w nim inne: „Wiemy, do czego jesteś 
zdolna. Tak było, taka jest prawda o tobie. Przeszłość jednak nie musi się 
powtórzyć, choć pewnie będzie ci ciążyć. Nie jesteś przekreślona, skazana na 
powtórkę dotychczasowej drogi. Przyjmij uniewinnienie, przyjmij siłę z 
odzyskanego życia. Wykorzystaj ją, by żyć inaczej”. Czy kobieta poczuła jedynie 
ulgę, bo uniknęła śmierci, czy też uwierzyła, że jest w niej siła do innego sposobu 
życia? Przyjęcie przebaczenia jest możliwe wtedy, gdy spojrzę na siebie oczami 
Tego, kto wybacza, i – jak On – uwierzę, że moje życie jest warte ocalenia. Oremus 

Niedziela Palmowa – 10 kwietnia 2022 r. 

Gdy jechał, słali swe płaszcze na 
drodze. Zbliżał się już do zboczy 

Góry Oliwnej, kiedy całe 
mnóstwo uczniów zaczęło wielbić 
radośnie Boga za wszystkie cuda, 

które widzieli. I mówili głosem 
donośnym: „Błogosławiony Król, 
który przychodzi w imię Pańskie. 

Pokój w niebie i chwała na 
wysokościach”. Lecz niektórzy 

faryzeusze spośród tłumu rzekli 
do Niego: „Nauczycielu, zabroń 

tego swoim uczniom!”. Odrzekł: „Powiadam wam:  Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. 
Łk 19,28-40 

Hosanna…. 

Eucharystia jest sądem na wzór sądu, jaki dokonuje się podczas 
wspominanych dziś wydarzeń: wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i Jego męki. 
Liturgia uzmysławia nam to za każdym razem, gdy wraz z Aniołami wołamy: 
„Święty, Święty, Święty... Hosanna... Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”. 
Ci, którzy w Jerozolimie witali Chrystusa i chcieli, by ich wybawił, niespełna tydzień 
później domagali się Jego śmierci. Pan podczas swojej męki nie sądzi nikogo. Tłum 
stojący przed Piłatem sam wydaje na siebie wyrok. Wobec Chrystusa okazuje się, 
kim ci ludzie są naprawdę – żądnymi krwi barbarzyńcami. Odrzucili władzę Boga 
nad sobą, a wybrali króla według własnych upodobań – Barabasza. Świętemu nie 
okazują czci, ale wywyższają podobnego sobie buntownika. W liturgii 
eucharystycznej stajemy wobec najświętszego Boga, którego uwielbiają serafini. 
Zarazem bierzemy udział w pamiątce Jego ofiary na krzyżu. Do Niego kierujemy 
wołanie: „Wybaw nas”, tak bowiem możemy tłumaczyć aramejskie słowo 
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„Hosanna”. Możemy być podobni do tłumów zebranych w Jerozolimie nawet 
wtedy, gdy prosimy o wybawienie, klękamy wobec hostii i kielicha lub gdy 
wyznajemy: „Panie, nie jestem godzien”. Obojętni na Jego mękę, nieczuli na 
gorszącą niesprawiedliwość, hołdujący swoim niskim instynktom. Możemy jednak 
uczyć się od ukrzyżowanego z Chrystusem złoczyńcy i się nawrócić. Wielki Tydzień 
to bardzo trudny czas. W kolejne dni możemy towarzyszyć Jezusowi Panu lub być 
tylko gapiami na dziedzińcu arcykapłana czy na placu przed pałacem Piłata. 
Możemy prosić jak łotr lub obojętnie potrząsać głowami, jak członkowie 
Sanhedrynu. Dokonuje się sąd nad światem. Od miejsca, jakie każdy zajmie, zależy, 
jaki wyrok wyda na siebie samego.  Oremus                                                                 

Niedziela Zmartwychwstania – 17 kwietnia 2022 r. 

Chrystus powstawszy  
z martwych już więcej nie 

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

Wszedł on do wnętrza grobu  
i ujrzał leżące płótna oraz 

chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem  

z płótnami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miejscu. 

Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma 

powstać z martwych. J 20, 1- 9 

Pusty Grób! 

Umiłowany uczeń wchodzi do grobu, widzi porzucone płótna, nie znajduje 
ciała. Zobaczył to wszystko i uwierzył słowom Pana, w których zapowiadał 
zmartwychwstanie. Na tej wierze Jan oparł wszystkie lata dalszego życia. Jako 
apostoł – wysłannik będzie wędrował do kolejnych miejsc, by powiedzieć 
napotkanym ludziom to, co zobaczył w grobie. Widok pustego grobu wywrócił 
świat Jana do góry nogami. Już nic nie będzie takie samo. Nie jest możliwe, by życie 
biegło utartymi ścieżkami, jeśli zdarzyło się coś tak nieprawdopodobnego jak 
zmartwychwstanie. Żadne odkrycie naukowe nie jest równie zaskakujące. Żadne 
dzieło sztuki nie napawa takim zachwytem. Żaden cud nie jest porównywalny z 
życiem, które ostatecznie zwyciężyło śmierć. Dlatego Jan, Piotr i pozostali 
apostołowie, jakby owładnięci nieprawdopodobieństwem zmartwychwstania, 
całe życie podporządkują głoszeniu tej jednej prawdy: Jezus zmartwychwstał. 
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Stając wobec pustego grobu, można się w nim przejrzeć jak w lustrze. W odbiciu 
dostrzeżesz swoją wiarę. Ile w niej zdumienia? Ile energii do życia na miarę 
wyznawanych prawd? Czy rzeczywiście kształtuje je wiara w to, że Chrystus żyje? 
Jeśli wierzysz w zmartwychwstanie, wiesz, że nie ma możliwości, by o nim nie 
opowiadać, by nie szukać słuchaczy, którym módlmy się można przekazać ten 
zdumiewający fakt. Jeśli wierzysz, wiesz, że nic innego nie liczy się tak bardzo, jak 
więź z Jezusem, który żyje i jest dostępny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Jeśli 
wierzysz, wiesz, że okazanie Mu posłuszeństwa jest pierwszą i najważniejszą 
regułą życia, ponieważ wówczas i ty będziesz żył życiem bez końca.  Oremus 

Poniedziałek Wielkiej Nocy – 18 kwietnia 2022 r. 
Gdy anioł przemówił do 

niewiast, one pośpiesznie 
oddaliły się od grobu,  

z bojaźnią i wielką radością, 
 i pobiegły oznajmić to Jego 
uczniom. A oto Jezus stanął 

przed nimi, mówiąc: 
„Witajcie!”. One podeszły do 

Niego, objęły Go za nogi  
i oddały Mu pokłon. A Jezus 

rzekł do nich: „Nie bójcie się! 
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei tam Mnie zobaczą”. Gdy one 

były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów  
o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo 

pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy  i wykradli Go, gdy 
spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my  

z nim pomówimy  i wybawimy was z kłopotu”. Ci więc wzięli pieniądze  
i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami,  

i trwa aż do dnia dzisiejszego. Mt 28,8-15 

Świadek zmartwychwstania! 

Dzień Zmartwychwstania to chwila, w której w świat ruszają dwie nowiny. 
Jedna – o zwycięstwie Dobra – budzi nadzieję i dodaje sił: w Jezusie Bóg zerwał 
więzy śmierci! Dla każdego z nas otwarta jest perspektywa życia! Druga – wieść 
zbudowana na fałszu – zaprzecza zwycięstwu nad szatanem. Ta pierwsza wypełnia 
serca entuzjazmem i uzdalnia do ofiarnego świadectwa. Druga, za pieniądze 
karmiona kłamstwem, wiąże jej propagatorów ciemnymi układami. Obie brzmią  
aż do dnia dzisiejszego. Obie będą głoszone aż do końca świata. Stając przy Jezusie 
zmartwychwstałym, otrzymujemy moc, aby z radością oznajmiać braciom radosną 
Prawdę.  Oremus 
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Niedziela Miłosierdzia Bożego– 24 kwietnia 2022 r. 

 „ A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 
wewnątrz  [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo 

drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» 
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i 

zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i 
nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!»  Tomasz Mu 

odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: 
«Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 

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

 Dotyk Miłosierdzia ….  
Jezus przychodzący do Wieczernika objawia 

tajemnicę Miłosierdzia. Jest nią niepojęta 
odpowiedzialność Boga za człowieka. Miłosierdzie to 
nade wszystko wzięcie przez Boga odpowiedzialności 

za ludzki grzech; za obdarowanie wolnością, której często nie potrafimy użyć we 
właściwy sposób. Syn Boży wziął winę na siebie. Dzisiaj ogłasza nam możliwość 
korzystania z wysłużonego ułaskawienia: „Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone...”. Potwierdzenie niezgłębionego Miłosierdzia w sakramencie 
pojednania kazał Pan Jezus zapisać św. Faustynie: „Powiedz duszom, gdzie mają 
szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się 
nieustannie powtarzają. (...) Wystarczy przystąpić do stop zastępcy mojego z wiarą 
i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni” 
(„Dzienniczek”, 1448). Miłosierdzie to również odpowiedzialność Boga za 
konsekwencje grzechu: za bezmiar ran, których doświadczamy we władzach duszy 
(w uczuciach, pamięci) i w naszej cielesności. Osłabienie, które sprawia, że nie 
jesteśmy w stanie wypełnić doskonale woli Ojca niebieskiego, znajduje swoją 
odpowiedź w Zbawicielu: „W Jego ranach jest nasze uzdrowienie” (por. Iz 53,5). 
Nie tylko Tomasz – uczeń, który pewnie sam do końca nie wiedział, jak bardzo 
potrzebuje uleczenia przez dotknięcie Jezusowych ran – ale każdy z nas został 
zaproszony do powierzenia swojego życia ranom Jego rąk, do złożenia wszelkiego 
bólu w ranie Jego Serca! Bóg bierze też odpowiedzialność za niepokój i zamęt w 
naszych sercach, za poczucie samotności, nieufności lęk, w które uwikłał nas 
grzech. Jezus przychodzący do Wieczernika przypomina, że w Nim Bóg jest  
z nami, i ogłasza: „Pokój wam!”. Uspokojenie rozdygotanego serca, które było 
pragnieniem Boga dla człowieka od początku i z którego nigdy nie zrezygnował, 
czeka na nas dzisiaj, bo jest czas łaski…   Oremus 
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Intencje na miesiąc kwiecień 2022 

I Piątek  
01.04.2022 

7.00 † Genowefa Jurowska (P) 

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

I Sobota  
02.04.2022 

7.00 † Mirosław Olszowy (P) 
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)  
Poniedziałek  
04.04.2022 

7.00 † Halina Malarz (P) 
18.00 † Helena Handzlik z Partyzantów (P) 

Wtorek  
05.04.2022 

7.00 † Bronisława Żmuda w 5 r. śm. (P) 
18.00 † Stanisława Goryl (P) 

Środa 
06.04.2022 

7.00 † Józefa Kozieł (P) 

18.00 
1. † Marek Maciejczyk (P) 
2. † Zbigniew Konior (P) 
3. † Władysława Jurzak (P) 

I Czwartek  
07.04.2022 

7.00 † Jan Wójcik (P) 

18.00 
1. † Zbigniew Stuglik (P) 
2. O nowe powołania kapłańskie i zakonne od  
I Róży Kobiet Marii Łaciak 

 Piątek  
08.04.2022 

7.00 † Helena Stanclik (P) 

18.00 

1. † Bożena Goleń (P) w 3 r. śm. 
2. † Helena Dyczkowska w 1 r. śm. (P) 
3. W int. Uczestników Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej 

 Sobota  
09.04.2022 

7.00 † Halina Malarz w 1 r. śm. (P) 
18.00 † Anna Kasolik   

Niedziela  
10.04.2022 

 

Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) 

7.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla III 
Róży Kobiet i ich rodzin 

9.00 1. † Marek Adamaszek (P) 
2. † Szymon Stanclik z żoną i synem Tadeuszem 
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3. † Stanisław Szczepańczyk (P)  

11.00 

1. † Maria Zeman (P) 
2. † Tadeusz Szatanik (P) 
3. † Józef Nycz w 22 r. śm. 
4. Za Parafian 

17.00 † Marek Fabia (P)  
Poniedziałek  
11.04.2022 

7.00 † Genowefa Jurowska (P) 
18.00 † Franciszek Malarz (P) 

Wtorek  
12.04.2022 

7.00 W int. Anny Gasidło z ok. 90 r. Urodzin o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

18.00 † Józef Moskal (P) 

Środa 
13.04.2022 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

18.00 

1. † Michalina Wołoszyn (P) 
2. † Feliks Foryś w 6 r. śm. 
3.  W int. Stanisławy z ok. 95 r. Urodzin o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

Wielki 
Czwartek  

14.04.2022 

Liturgia Ostatniej Wieczerzy 

18.00 

1. W int. ks. Wacława i ks. Michała od II Róży  
    Mężów Włodzimierza Drożdża 
2. W int. naszych kapłanów o Boże błog., 
potrzebne łaski w posłudze duszpasterskiej i 
opieki Matki Bożej od Parafian  

Wielki  
Piątek  

15.04.2022 

15.00 – I Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia 

18.00 Liturgia Męki i Śmierci Jezusa 

Wielka 
Sobota  

16.04.2022 

Liturgia Paschalna 

18.00 1. † Benedykt Skudrzyk (P) 
2. † Franciszek Jurzak w 7 r. śm.  

Niedziela  
17.04.2022 

 

Niedziela Zmartwychwstania Jezusa 
7.00 † Zyta Jarnot 

9.00 

1. † Krystyna Zaręba w 1 r. śm. (P) 
2. † Krystyna Karkoszka  w 1 r. śm. (P) 
3. W int. Jubilatów w 10 r. Ślubu z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej  

11.00 

1. † Tadeusz Szatanik (P) 
2. † Zenon i Janina Pękala z rodzicami 
3. † Tadeusz Kudziełko (P) 
4. Za Parafian 

15.00 – II Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia 

17.00 † Józef i Maria Wandzel 
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Poniedziałek  
Wielkanocny 
18.04.2022 

Poniedziałek Zmartwychwstania 
7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik 

9.00 

1.† Helena Dyczkowska (P) 
2.† Zofia Komendera (P) 
3.† Jan Olesiak z żoną Zofią, synem Bolesławem  
i córką Krystyna 

11.00 

1. † Władysław Bies (P) 
2. † Genowefa i Kazimierz Malarz 
3. † Genowefa Jurowska (P) 
4. Za Parafian 

15.00 – III Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia 
15.00 † Stanisław Wandzel 

Wtorek  
19.03.2022 

7.00 † Jadwiga Handzlik (P) 
18.00 † Wacław Rutkowski (P) 

Środa 
20.04.2022 

7.00 † Józef Wrona (P) 

18.00 

1. † Aniela Sanetra (P) 
2. † Maria Zeman (P) 
3. W int. Stanisławy Baścik z ok. 90 r. Urodzin 
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej  

Czwartek  
21.04.2022 

7.00 † Michał Borutka (P) 
18.00 † Janina Baścik (P) 

Piątek 
22.04.2022 

7.00 † Władysława Jurzak (P) 

18.00 1. † Irena Małyszek (P) 
2. † Krzysztof Warchoł 

Sobota  
23.04.2022 

7.00 † Tadeusz Małyszek (P) 
18.00 † Fryderyk Kostka z żoną Stanisławą   

Niedziela  
24.04.2022 

Odpust 
Parafialny 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego  
7.00 † Genowefa i Jan Kasperek z synem Czesławem  

9.00 
1. † Zofia Matejko (P) 
2. † Władysław i Karolina Gawęda  
3. † Stefan Adamus z żoną Kazimierą  

11.00 

1. † Dominik Handzlik (P) 
2. † Janusz Kózka z rodzicami 
3. W int. Kazimiery o dar zdrowia i szczęśliwą 
operację 
4. Za Parafian 

17.00 † Zbigniew Konior (P)  
Poniedziałek  
25.04.2022 

7.00 † Wiesław Wanio w 2 r. śm. 
18.00 † Helena Kubaszko (P) 

Wtorek  
26.04.2022 

7.00 † Genowefa Jurowska (P) 
18.00 † Zbigniew Matachowski w r śm. (P) 

Środa 7.00 † Marek Maciejczyk (P) 
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27.04.2022 
18.00 

1. † Edward Graczyk (P) 
2. † Jerzy Czarnik (P) 
3. † Józefa Kozieł (P) 

Czwartek  
28.04.2022 

7.00 † Arkadiusz Koper (P) 
18.00 † Jan Mleczko (P) 

Piątek  
29.04.2022 

7.00  

18.00 1. † Benedykt Skudrzyk (P) 
2. † Małgorzata Skudrzyk (P) 

Sobota  
30.04.2022 

7.00 † Krystyna Karkoszka (P) 
18.00 † Ludwik Pająk (P)  

Niedziela  
01.05.2022 

 

III Niedziela Wielkanocna 
7.00 † Genowefa Trzcionka z mężem i synem 
8.30 † Anna Szczepańczyk w 15 r. śm. 

10.00 I Komunia klasy 3a 
11.30 I Komunia klasy 3b 
17.00 † Michał Borutka (P)  

Poniedziałek  
02.05.2022 

7.00 † Józefa Maruszczak (P) 
18.00 † Benedykt Skudrzyk (P) 

Wtorek  
03.05.2022 

 
Apel 

Maryjny  
20.45 

 

Uroczystość NMP Królowej Polski 
7.00 † Edmund i Helena Nycz z córką Jadwigą  

9.00 

1. W int. naszych Strażaków i ich rodzin o Boże 
błog., opiekę Matki Bożej i św. Floriana 
2. † Za zmarłych Strażaków z naszej Parafii 
3. † Józef Handzlik w 4 r. śm.  

11.00 

1. † Adam Foks 
2. † Monika i Marian Mleczko z synem księdzem 
Bolesławem 
3. Za Parafian 

17.00 † Władysław Bies (P)  

Środa 
04.05.2022 

7.00 † Józef Koper (P) 

18.00 
1. † Tadeusz Szatanik (P) 
2. † Zbigniew Stuglik w 3 r. śm. 
3. 

I Czwartek  
05.05.2022 

7.00 † Stanisław Szczepańczyk (P) 
18.00 † Wiktor Czarnik (P) 

I Piątek  
06.05.2022 

7.00 † Adam Kozieł z rodzicami 

18.00 1. † Helena Dyczkowska(P) 
2. † Jerzy Czarnik (P) 

I Sobota  
07.05.2022 

7.00 † Halina Malarz (P) 
† Zygmunt Kutnik 

18.00 † Wanda i Emil Góra 
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Intencje przekazane do Domu Księży Werbistów w Pieniężnie, zostaną 
odprawione w następujących terminach:  

† Aleksander Piwowarczyk – 12 int. od 01.04.do 12.04.2022 
† Janusz Wadoń – 4 int. od 1.04.do 04.04.2022 
† Józef Koper – 9 int. od 19.04.do 27.04.2022 
† Tadeusz Kudziełko – 16 int. od 19.04.do 04.05.2022 
† Benedykt Skudrzyk – 20 int. od 20.04.do 09.05.2022 
† Stanisław Szczepańczyk – 22 int. od 28.04.do 19.05.2022 

Msze św. gregoriańskie: 
† Genowefa Jurowska – 30 int. – od 01.06.do 30.06.2022 
† Stanisław Szczepańczyk – 30 int. – od 01.06.do 30.06.2022 

razem 143 intencji 
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Triduum Paschalne 
Moje zbawienie 

Triduum Sacrum, czyli Triduum Paschalne, to najważniejsze dni w roku 
liturgicznym. Spróbujmy przejść przez te trzy dni jak przez dzień jeden, 
przeżywając go tak, jakby dla każdego z nas osobiście był najważniejszym  
i ostatnim dniem życia. Warto wcześniej przystąpić do sakramentu po-kuty  
i pojednania, by w liturgii uczestniczyć w pełni, przyjmując Ciało Pana.  

▌PRZYGOTOWANIA  
Wcześniej zadbajmy również o to, by nie 
pochłaniały nas zbytnio sprawy wokół 
przygotowań zewnętrznych do Świąt 
Wielkiej Nocy. Zakupy, sprzątanie to 
ważne czynności, ale nie naj-ważniejsze, 
a na pewno nie w tym okresie. 
Przygotowania pochłaniające najwięcej 
czasu, nerwów i wysiłku lepiej poczynić 
wcześniej. Warto bo-wiem choć raz 
przeżyć Triduum tak, by najistotniejsza 
była rzeczywiście liturgia, by stanowiła 
ona szczyt każdego dnia. Na pewno 
dobre, pełne przeżycie tych świętych dni 
wyda plon w naszej relacji z Bogiem i 
naszym życiu codziennym, i odtąd co roku będziemy czekać z tęsknotą na kolejne 
Triduum. Wystarczy raz wejść w pełni w te święte dni, by zachwycić się nimi. 
Wtedy każde następne Triduum będziemy przeżywać tak, że wszystko, co przez te 
trzy dni będziemy robić – spotkania z ludźmi, rozmowy, czas pracy i odpoczynku, 
zakupy i zajęcia w domu: sprzątanie, gotowanie, przygotowywanie pisanek, 
koszyczków, ciast itp. – stanie się liturgią, będzie w nią wplecione i nią uświęcone. 
Właściwie cały okres Wielkiego Po-stu powinien być przygotowaniem do tych dni 
celebracji misterium naszego zbawienia. Dlatego warto szukać do-brej lektury czy 
katechez, chociażby w Internecie, które pomogą nam lepiej zrozumieć sens całości 
i znaczenie po-szczególnych znaków liturgii. Może warto poprosić swego 
proboszcza o po- ruszenie tego tematu (np. podczas ka-zań pasyjnych w czasie 
nabożeństw Gorzkich Żali), aby dzięki temu wejść w głąb celebracji Triduum.  
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▌ILE TRWA TRIDUUM? 
„Triduum”, czyli trzy dni. Jeśli jednak policzymy po kolei: Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek, Wielka Sobota, Wielka Noc w Niedzielę – mamy tych dni cztery. Nie jest to 
żadna pomyłka. Jak wyjaśniał św. Augustyn z Hippony, w tych dniach celebrujemy 
Święte Triduum Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego. 
Z tego jasno wynika, że na Triduum składają się Wielki Piątek, Wielka Sobota  
i Niedziela Zmartwychwstania. Dlaczego więc pierwsza część Triduum to 
wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek? Otóż liczymy tu dni 
według tradycji pierwszych chrześcijan, a ta zakorzeniona była w hebrajskim 
sposobie liczenia czasu, gdzie dzień rozpoczyna się po zachodzie słoń- ca dnia 
poprzedniego, a nie o północy czy o poranku. Żydzi liczą w ten sposób, ponieważ 
gdy Bóg stwarzał świat, najpierw uczynił ciemność, a dopiero później stworzył 
światłość: „I tak upłynął wieczór i poranek” (Rdz 1,5). 
Zatem gdy Triduum rozpoczniemy zachodem słońca w czwartek, to trzy dni upłyną 
w niedzielę wieczór. Sam Wielki Czwartek nie wlicza się do Triduum Paschalnego, 
otwiera je dopiero wieczorna (po zachodzie słońca) liturgia Wieczerzy Pańskiej,  
a kończą nieszpory chrzcielne w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. To są 
właśnie te pełne trzy dni, które składają się na Triduum Sacrum.  
Równocześnie trzeba pamiętać o fakcie, który cała liturgia bardzo mocno 
podkreśla – w tym czasie celebrujemy jedną tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego, chociaż celebracja ta rozkłada się na trzy dni. Można więc 
powiedzieć, że sprawujemy jedną liturgię rozciągającą się na trzy dni. 

▌DLACZEGO NAJWAŻNIEJSZE? 
Święty Paweł napisał niezwykłe słowa: „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także 
wasza wiara” (1 Kor 15,14). Zastanówmy się, jaka 
byłaby na-sza sytuacja, gdyby Chrystus – Słońce 
sprawiedliwości, Emmanuel, Bóg z nami, Droga, 
Prawda i Życie – nie zmartwychwstał? Z pewnością 
nadal siedzielibyśmy pogrążeni w ciemnościach, jakie 
towarzyszą grzechowi, bez nadziei i możliwości życia 
wiecznego w obecności Boga.  
Życie z Bogiem – zamiast życia w grzechu; życie w światłości – zamiast życia  
w ciemności; pełnia i harmonia życia w miejsce pozbawionej głębszego sensu 
walki o przetrwanie; nadzieja życia wiecznego zamiast oddzielenia od Boga na 
wieki – oto różnica, jaką przyniosła Pascha Chrystusa! Jeśli rzeczywiście w to 
wierzymy, wówczas nie ma dla nas ważniejszych dni w roku niż czas Triduum 
Paschalnego. Oczywiście, chodzi o to, żeby to był czas spędzony razem  



 

St
ro

na
20

 

z Chrystusem, nie obok Niego. Jemu na pewno nie zależy tak bardzo na żurku, 
kiełbasie, pisankach, zajączkach, mazurkach, czystych oknach, wiosennym 
przystrojeniu na-szych domów, odświeżonej garderobie. To tylko najbardziej 
zewnętrzna i wcale nie najważniejsza strona świętowania. Nie ma sensu czynić  
z niej sedna Świąt.  

▌„CELEBROWAĆ” – CZYLI? 
Podczas Triduum Paschalnego celebrujemy tajemnicę śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa. Łaciński czasownik celebrare oznacza uczęszczać, praktykować, powtarzać, 
sławić. Tajemnica, którą w liturgii celebrujemy, jest tak naprawdę tajemnicą 
zmartwychwstania Jezusa we mnie i w moim życiu. On przeszedł drogę z ciemności 
do światła, ze śmierci do życia, by każdego  
z nas przyciągnąć do siebie i pociągnąć ku 
Ojcu, w łasce Ducha Świętego. Świętujemy 
więc w Triduum tajemnicę naszego 
zbawienia, a zbawieniem tym jest Osoba  
i dzieło Jezusa Chrystusa. 
Mamy zatem trzy dni, podczas których 
pochylamy się ze szczególną uwagą nad 
tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. W tym pochyleniu nie chodzi  
o samo wspominanie. Jak w każdej świętej 
liturgii, tak i w Triduum nie chodzi o samo 
sprawowanie pamiątki, o wywoływanie emocji, skłania-nie do refleksji nad sobą, 
swoim postępowaniem i życiem, o rozczulanie się nad umęczonym Chrystusem 
czy tym bardziej nad sobą samym. Celebruje-my Jezusa Chrystusa, który żyje, 
działa i w każdym z nas chce dokonać swojej Paschy – przejścia ze śmierci do życia.  

▌„PRZAŚNI JESTEŚCIE”!  
W dobre przeżycie Triduum świetnie mogą nas wprowadzić niosące radość  
i nadzieję słowa św. Pawła: „Wy-rzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym 
ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze 
jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7). Często sama piekę chleb na zakwasie i czasem tak 
właśnie, jak pisze św. Paweł, trzeba pozbyć się starego zakwasu, bo na nim już 
ciasto nie wyrośnie. Trze-ba ponownie włożyć świeże składniki, swój wysiłek, czas 
i chęci w nastawienie i dopilnowanie nowego kwasu, na którym będziemy mogli 
wypiekać pożywne i dobrze wyrośnięte bochenki. Stary zakwas mógłby tylko 
zmarnować mąkę przeznaczoną na chleb. Ale św. Paweł pisze, że my, 
chrześcijanie, w ogóle nie potrzebujemy zakwasu. Jesteśmy przaśni, czyli bez 
fermentacji, bez zakwasu i niezakiszeni. Chleby przaśne, czyli przaśniki, musiały 
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być wypiekane z naj- lepszej mąki najwyborniejszego gatunku. Co to znaczy dla 
nas? Pozbywamy się starego zakwasu – tego, co w nas zepsute, z czego już nic 
duchowo dobrego, smacznego i pożywnego w nas i wokół nas nie wyrośnie – czyli 
wyrze-kamy się grzechu, złych przyzwyczajeń – i koncentrujemy się na naszej 
lepszej jakości, którą mamy dzięki Chrystusowi. W Nim, z Nim i przez Niego 
jesteśmy jak ta najlepszej jakości mąka do przaśników. 
Jak ma się to do celebracji Triduum? Już do tej najbliższej celebracji może-my 
podejść z nastawieniem, że chcemy się Bogu oddać, aby to On w nas działał 
według swego najlepszego planu, by czynił nas przaśnymi. Nie potrzebuje-my 
starego zakwasu. Wcześniej – przed Paschą Chrystusa – byliśmy w niewoli 
grzechu, zepsuci jego kwasem. Teraz doświadczyliśmy odkupienia krwią 
Chrystusa, nowego życia, więc to, co stare, stary zakwas – grzech, ciemność, 
śmierć – już nie powinno mieć w nas miejsca. Pozwólmy, aby Bóg robił w naszym 
życiu to, co sam chce. Niech czyni w nas wzrost. Uwierzmy, że On ma dobry, 
najlepszy plan na nasze życie. On zawsze działa, stwarza, wyzwala, uzdrawia  
i zbawia. W tych trzech świętych dniach tak podejdźmy do celebracji, aby to, co 
się w nich będzie działo, wydarzyło się i w naszym życiu. Aby Bóg na nowo nas 
stworzył i przemienił, aby w nas zamieszkał i wprowadził nas do swe-go Domu, aby 
wyzwolił nas z naszych grzechów, uzdrowił zranienia, dotknął serc przebaczeniem  
i miłosierdziem. Aby Chrystus umarł i zmartwychwstał w naszym życiu! Bez tego 
jaki sens ma nasza wiara? 

▌OGROM WDZIĘCZNOŚCI 
Bóg uczynił dla nas coś niesamowitego – nie tylko stworzył świat, stworzył nas, 
obdarzył swoją miłością i przywilejem bycia Jego dziećmi, ale też, gdy Go 
zdradziliśmy i odłączyliśmy się od Nie-go, przyszedł na świat, by nas wykupić 
własną krwią. Przeszedł przez cierpienie, śmierć na krzyżu, przez zdradę  
i samotność, przez grób, aby na końcu powstać z martwych i nowym życiem 
obdzielić hojnie wszystkich, którzy zechcą ten dar przyjąć. Gdy to sobie 
uświadomimy, czy nie rodzi się w nas wdzięczność? Tym bardziej, że udział w 
celebracji paschalnej jest wielkim zaszczytem. Obyśmy nie zachowali się jak goście 
z przypowieści Jezusa – zaproszeni na ucztę weselną nie skorzystali z tej 
wyjątkowej i zaszczytnej okazji. Woleli zająć się majątkiem i przyjemnościami 
doczesnego życia. Samego zapraszającego potraktowali lekceważąco, a jego sługi 
jeszcze gorzej (por. Mt 22,2-7). 
Przypomnijmy sobie, co napisał św. Paweł: „Bogu niech będą dzięki za to, że dał 
nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15,57). 
Właśnie moment Triduum Paschalnego jest tym szczególnym czasem, kiedy 
możemy wyrazić Bogu naszą wdzięczność. Wzrastajmy w niej, zagłębiając się  
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w tajemnice naszej wiary. Wtedy pozwolimy, by ta wdzięczność rosła wraz  
z naszym poznawaniem wielkich dzieł Bożej dobroci i była radosna, wypełniona 
szczęściem wyzwolonych z niewoli. Udział w Triduum Paschalnym stanowi wyraz 
naszej wdzięczności za wszystkie te wielkie dzieła Bożej miłości do człowieka, za 
zbawienie, za wyrwanie z głębin ciemności zła, za pokonanie szatana i śmierci. To 
również wyraz naszej świadomości, że wiemy, za jak wielką cenę zostaliśmy 
wykupie-ni i do czego wezwani.  
W jedności Triduum Paschalnego kryje się istotne przesłanie: życie rodzi się ze 
śmierci, dlatego krzyża nie wolno oddzielać od zmartwychwstania. Celebrując 
zbawcze wydarzenia, stajemy się ich uczestnikami. Odkrywa-my, że wszystko, w 
czym przez te trzy wielkie dni uczestniczymy, stało się ze względu na nas, dla 
naszego zbawienia. Dlatego dla nas, chrześcijan, nie ma nic ważniejszego, nic 
bardziej godnego świętowania. I tak, jak niedziela zajmuje główne miejsce w 
tygodniu, tak też Triduum Paschalne stanowi szczyt roku liturgicznego. Można po-
wiedzieć, że jako Kościół żyjemy od Paschy do Paschy. 

▌POTRZEBA CIERPLIWOŚCI  
Każda liturgia wymaga od nas wiary, że to, 
co jest celebrowane, staje się naszym 
udziałem i nas przemienia. To po prostu 
nasze świętowanie razem z Chrystusem. 
On jest naszą Głową, my jego Ciałem. 
Dlatego, gdy celebrujemy te wielkie 
tajemnice naszej wiary, pamiętajmy, że 
sami też mamy w nich uczestniczyć w pełni, 
świadomie, z ciekawością, otwartością, z 
zasłuchaniem, włączając się w modlitwę, w 
śpiew, odpowiedzi ludu, starając się 
rozumieć znaki. Mimo że już może na pamięć znamy fragmenty liturgii, niech nas 
to nie zmyli, bowiem wciąż jest to dla nas ogromna tajemnica, pragnąca być przez 
nas nieustannie zgłębiana, odkrywana! Nie wystarczy być biernymi słuchaczami, 
czekającymi niecierpliwie na koniec. Te dni będą od nas wymagały nie tylko wiary, 
ale też zwykłej cierpliwości. Liturgia jest dłuższa niż niedzielna, zgromadzi więcej 
ludzi, trudniej będzie znaleźć miejsce siedzące. Może organista zaśpiewa niezbyt 
pięknie, może kazanie nie będzie porywające, może ktoś niechcący szturchnie nas 
w żebra w drodze na adorację Krzyża lub wosk z paschalnej świecy poplami nam 
płaszcz. Jednak gdy uświadomimy sobie fakt, że bierzemy udział w najważniejszej, 
trzydniowej liturgii, że mamy szczęście w niej uczestniczyć i korzystać z jej 
owoców, wszystkie inne sprawy ujrzymy jako mało istotne szczegóły.  
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▌COŚ OD SIEBIE 
Szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki  
i Zmartwychwstania Pańskiego. Przed nami zatem ważne zadanie – trze-ba nam 
tak się przygotować na te dni, aby Triduum rzeczywiście stanowiło także szczyt 
życia każdego z nas i całej naszej parafialnej wspólnoty. W te przy-gotowania 
trzeba też, oczywiście, wliczyć stronę „techniczną” czy estetyczną celebracji. Może 
moglibyśmy jakoś tu pomóc swoimi talentami i chęciami? Na przykład przy 
dekoracji świątyni, albo śpiewając w chórze parafialnym czy zespole śpiewającym? 
A może po-trzeba kogoś do niesienia baldachimu podczas procesji rezurekcyjnej, 
albo przydałaby się pomoc przy ustawieniu kwiatów w kościele? Zapytajmy po 
prostu swego proboszcza lub osoby wy-znaczone przez niego do przygotowania 
celebracji Triduum, czy możemy się w jakiś sposób zaangażować. Często takie 
bezpośrednie włączenie się w przy-gotowania Triduum w parafii bardzo pomaga 
głębiej wejść w jego treść.  ▐ 
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Krzyżówka dla dorosłych 04/2022 r. 
Rozwiązaniem krzyżówki  
dla dorosłych z gazetki  
nr 3/2022  jest hasło:  

„Wydajcie więc owoc godny 
nawrócenia.”  

Nagrodę wylosowały osoby: 
Anastazja Kubik, 
Janina Zielińska  

i Mirosław Koczur.  
Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki nr 04/2022 
proszę nadsyłać do 20.04.2022, na adres mailowy: 

ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii.  
Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Litania Loretańska”.   

Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 
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Hasło: …………………………………………………………………………………………………. 
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Krzyżówka dla Dzieci 04/2022 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 3/2022 
jest hasło: „Przez opętanie 

Szatan w człowieku 
znajduje mieszkanie.” 

Nagrodę otrzymuje 
Jan Matulewski 
i Jakub Żmuda, 

Rozwiązanie krzyżówki  
nr 04/2022 proszę nadsyłać 

do 20 kwietnia 2022 na 
adres mailowy: 

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

„Encyklopedia dla młodych”.   
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Historia Podlesia i naszej Parafii 

Poznając własne korzenie – część I 
 Podlesie – lewobrzeżna osada Soły, dzielnica 
dzisiejszych Kęt, została założona w dawnych czasach (ok. 
XIV w.) jako strażnica na szlaku handlowym  
z Krakowa na Śląsk i Morawy. Tu wówczas ogromne lasy, 
stwarzały rozbójnikom dobre warunki do napadania  
w tym miejscu na kupców jadących ze swoimi towarami. 
Również karawany podążające lewym brzegiem Soły znad 
Vagu ku Bałtykowi były napadane przez zbuntowanych 
rycerzy na czele ze Skrzyńskim. Pierwszy jego zamek stał 
na Grojcu koło Żywca, drugi w niedalekich Kobiernicach 
na Wołku, u podnóża Bujakowskiego Gronia. Właściwy 
rozwój dzisiejszego Podlesia przypada na przełom XVIII i 
XIX wieku. Opóźnienie rozwoju podyktowane było 

brakiem dobrej komunikacji przez Sołę. Przeprawę brodową zastąpiono kładką , a 
później mostem drogowym około połowy XIX wieku. Kolejowe połączenie 
uzyskano w 1888 r. Ważnym wydarzeniem dla Kęt było wybudowanie linii 
kolejowej w 1888 roku, łączącej miasto z bliskim Bielskiem. Dzięki temu dzielnica 
Kęt Podlesie stała się popularnym letniskiem. 

Mieszkający tu wówczas, bądź posiadający tylko większy popas (stajnię  
i szopę w miejscu Ochotniczej Straży Pożarnej) dla bydła Józef Jakobi – 
narodowości żydowskiej – trudniący się handlem bydła na początku XIX wieku był 
pierwszym fundatorem małej kapliczki. Ówczesna kapliczka domkowa, murowana 
na planie zbliżonego kwadratu, zakończona łukiem, mogąca pomieścić zaledwie 
kilka osób, zamykana była jednoskrzydłowymi drzwiami. Wewnątrz na maleńkim 
ołtarzyku umieszczony był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który przetrwał 
do dziś. Kapliczka wybudowana była przez Józefa Jakobiego w 1823 r. w dowód 
wdzięczności Matce Bożej za opiekę i szczęśliwą przeprawę bydła przez Sołę. 
Rodzina Jakobich była znaną w Kętach. Utrzymywała również kilka par koni, 
trudniąc się w XIX wieku przewozem dyliżansowym. Józef Jakobi zmarł w 1861 r. 
w Kętach (wyciąg księgi zmarłych parafii kęckiej). 

Kapliczka służyła ludziom miejscowym i przejeżdżającym tym traktem przez 
wiele dziesiątków lat. Rozebrana została około 1948 roku z powodu wybudowa - 
nia nowej większej kaplicy przez P. Anatola Gacka. Przyjechał on z Krakowa  
w 1947. r. i tu osiadł. 
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 Kapliczka z 1906 roku 
 
Jako zaradny (posiadał zakład produkcji guzików i korali) i pobożny obywatel, 
przystąpił do budowy kaplicy w miejscu dawniejszej Jakobiego, takiej, w której 
można byłoby sprawować Mszę Św. Budowę ukończono w 1950 r. (zapis w kronice 
parafialnej w Kętach) proboszcz z Kęt ks. dziekan Józef Świąder. 

Kaplica jest murowana częściowo z kamienia i cegły, potynkowana, 
jednonawowa z wysuniętą ku wschodowi apsydą. Dach dwuspadowy.  Ścianie 
bocznej od południa okna. Fronton gładki, zakończony u szczytu ozdobną attyką 
zwieńczoną krzyżem ażurowym. Na wysokości okapu dachowego wystające 
gzymsy. Do nawy wejście główne, zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi, 
obramione portalem profilowanym i oszklonym zadaszeniem. Wyżej koliste okno 
z witrażem. W północnej ścianie na zewnątrz wnęka niszowa. Dawniej znajdowała 
się w niej figurka św. Jana Kantego, rzeźbiona w drewnie, polichromowana. Dar P. 
Anatola Gacka. Figurka Świętego była w ciężkich chwilach dla kaplicy ochroną. 
Pomimo bliskości ulicy, wielu przykrych zdarzeń, nikt nie ośmielił się jej usunąć. 
Święty Jan Kanty stał na straży tej kaplicy. Z czasem ówczesny proboszcz Józef 
Wanatowicz podarował ją ks. Mieczysławowi Gwartyńskiemu z parafii  
w Bielanach. Od północy do kaplicy przybudowano małą zakrystię. W przyziemiu 
pod apsydą urządzany był grób Pana Jezusa w okresie Wielkanocy.  

Kaplica została wyposażona na ile pozwalały warunki. W ołtarzu 
umieszczono obraz Miłosierdzia Bożego „Jezu Ufam Tobie” (dar P. Anatola Gacka). 
Ołtarz ozdobiono figurami św. Antoniego i św. Teresy (gipsowe), umieszczone na 
półeczkach stoją do chwili obecnej. Nieduży chór, z małymi organami 
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(fisharmonią), był częścią wyposażenia kaplicy z wejściem zewnętrznym od 
południa. Grał na nich P. Anatol Gacek, pełniąc  funkcję organisty do ok. 1975 roku. 

Tak wyposażona kaplica stwarzała możliwości sprawowania Mszy św. Odtąd 
w każdą niedzielę i święta przybywali księża z ościennych parafii z posługą 
duszpasterską. Msze święte w kaplicy sprawowane były do chwili wybudowanego 
nowego kościoła (1985) oddalonego od kaplicy kilkaset metrów. Czczony obraz 
Miłosierdzia Bożego przeniesiony został na nowe miejsce, a w kaplicy w centralnej 
części ołtarza umieszczono obraz Matki Bożej Częstochowskiej przechowywany z 
pierwszej kapliczki fundacji Józefa Jakobiego. Obraz uznawany jest przez 
mieszkańców za cudowny z uwagi na zjawisko jakiego doznała pewna mieszkanka 
Podlesia. „Pewnego razu wchodząc do kaplicy zauważyła wielką jasność bijącą  
z obrazu”. Zwierzyła się o tym wydarzeniu swoim znajomym i informacja ta 
przetrwała do dziś.  

Kaplicę otoczono murem parapetowym z kamienia. W części południowo-
wschodniej za kaplicą wkomponowano do muru grotę kamienną z fundacji  
P. Anatola Gacka i umieszczono w niej statuę Matki Bożej. Nisza zakończona jest 
wieżyczką zwieńczoną krzyżem kamiennym.  

Grota stała się miejscem częstych spotkań czcicieli Niepokalanie Poczętej, 
szczególnie w maju na tak zwanych „majówkach”, podczas których śpiewano 
pieśni i odmawiano różaniec. Ten zwyczaj przetrwał do dziś wśród starszych, 
młodzieży i dzieci. Grota i otoczenie starannie utrzymane. W sezonie letnim stoją 
zawsze świeże kwiaty. Wschodnia ściana groty Matki Bożej i mur, graniczą  
z posesją Jerzego i Haliny Wysoglądów. Po zakupieniu parceli i wybudowaniu  
w latach 1984-89 własnego domku otoczyli swoją posiadłość stylowym parkanem. 
Z Wiary i czci do Matki Bożej prosili ks. proboszcza o zezwolenie na wybudowanie 
w granicy muru małej kapliczki. Po wyrażeniu zgody przez ks. proboszcza 
przystąpili do jej budowy w 1988 r. w formie niszy (małej groty). Wymurowana  
z kamienia pięknie harmonizuje z otoczeniem., a figurka Matki Bożej stwarza 
radosny nastrój. Kapliczka zlokalizowana jest w ogrodzie wśród zieleni trawników 
i drzew.  

Na placu przy kaplicznym tuż przy drodze stał obelisk z krzyżem. Solidny krzyż 
kamienny, z ramionami zakończonymi w kształcie  koniczynki, ustawiony na 
ozdobnym cokole z płyciną, w której dziś trudno było odczytać wykuty napis. Przy 
pomocy miejscowych ministrantów i wielu sposobów złożono następujący napis” 
„Fundatorowie Joanna i Józef Zaibothowie 1921 r.”.  Pan Zaiboth przybył z Czech i 
poślubił Joannę z domu Maciejczyk. Założył hotel z restauracją niedaleko kapliczki 
Józefa Jakobiego. Był religijny. Dał się poznać ze swej życzliwości na rzecz klasztoru 
oo. Franciszkanów w Kętach.  
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Po wybudowaniu nowego kościoła krzyż wraz z cokołem został przeniesiony  
i ustawiony na ozdobnym postumencie w narożniku placu kościelnego. Nieżyjący 
już proboszcz ks. kanonik Józef Wanatowicz (zmarł 24 XII 1987 r.), miał do tego  
krzyża wielkie nabożeństwo. Dzieci pierwszokomunijne oraz młodzież 
bierzmowaną, każdorazowo bez względu na pogodę, prowadził z pod krzyża do 
kościoła. Trudno znaleźć w okolicy takie miejsce, aby na niedużym placyku przy 
Osiedlu Wrzosowym w Kętach Podlesiu było postawionych pięć znaków 
chrześcijańskich w różnych okresach czasu.  

Franciszek Chmiel. Mieszkaniec Kęt z zamiłowania historyk. 
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Kapliczka w Podlesiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kęty Podlesie – aleja spcerowa do Złotej Górki  
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Zamyślenia 
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Zabytkowy żyrandol z naszej kaplicy,  
został odrestaurowany  

    dzięki Władkowi Kózce  
    i Józkowi Stopczakowi. 

       Panowie – bardzo dziękujemy !!! 
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Wspomnienia  
W sobotę, 19 marca ks. Józef Pilch obchodził swoje urodziny i imieniny. W tym 

uroczystym dniu złożyliśmy ks. seniorowi życzenia a pan Kaziu wygłosił  poetycką laudację, 
którą przedstawiamy: 

Księże Józefie – drogi kapłanie, 
Który tu spełniasz swe powołanie. 
Dzisiaj są twoje też urodziny, 
Więc Boga Stwórcę wszyscy prosimy, 
By dał Ci jeszcze zdrowia i sił, 
Byś w tej świątyni często tu był. 
Świety Józefie prosimy Ciebie,  
Wstaw się za księdzem Józefem w niebie. 
Chroń go od złego, otaczaj troską  
razem z Maryją Mateczką boską. 
Niech Miłosierny z tego ołtarza 
Zawsze opieką Ciebie obdarza 
Bądź ideałem kapłańskim wiernym 
Tego Ci życzy Kaziu koscielny.   
Byś mógł wypełniać tu swe zadanie 
życzą z Podlesia też Parafianie. 

Kazimierz Żmuda, 19 marca 2022 
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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/

