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       Miłosierdzie 
             i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
Maj  2022               „Jezus Dobrym Pasterzem”                   Nr 05/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ja jestem dobrym pasterzem  
i znam owce moje, a moje Mnie znają,  

podobnie jak Mnie zna Ojciec,  
a Ja znam Ojca.  

Życie moje oddaję za owce.  
J 10,14-15 
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Dobry Pasterz 
Wszyscy znamy obrazy, witraże czy figury 
przedstawiające Jezusa z laską pasterską w 
ręku, niosącego z miłością jagnię. Warto 
wiedzieć, że wyobrażenie Dobrego Pasterza 
– mężczyzny z owieczką na ramionach – to  
w ikonografii chrześcijańskiej jedno  
z najstarszych przedstawień Jezusa 
Chrystusa. Takie malowidła pochodzące  
z pierwszych wieków chrześcijaństwa 
odnaleziono w rzymskich katakumbach, 
znane są także mozaiki, reliefy na 
sarkofagach i rzeźby. Najwyraźniej takie 
ukazanie Jezusa było bardzo ważne i bliskie 
pierwszym Jego wyznawcom. Jest to obraz 
bliski także naszym sercom. Jezus nazwał 
siebie Dobrym Pasterzem, a my z łatwością 
możemy zidentyfikować się z bezbronnym, 
zagubionym jagnięciem, które On odnalazł  
i uratował. Te nieco sielankowe wizerunki 

poruszają nas być może również dlatego, że stanowią uderzający kontrast z 
zawrotnym tempem życia w dzisiejszym świecie i z aż nadto często „wilczymi” 
relacjami. Jednak ewangeliczny tytuł Jezusa jako Dobrego Pasterza to coś więcej 
niż piękne wizerunki. Wyraża to, kim jest Jezus i do jakiej relacji ze sobą nas 
zaprasza. W Okresie Wielkanocnym, kiedy obchodzimy Niedzielę Dobrego 
Pasterza, pragniemy głębiej zastanowić się nad tym, co oznacza objawienie się 
Jezusa jako naszego Pasterza. Chcemy lepiej pojąć Jego gorące pragnienie, aby 
prowadzić nas, tak jak pasterz prowadzi owce. 
▌BÓG OJCIEC JAKO PASTERZ 
Fakt, że prorocy starożytnego Izraela mówili o Bogu jako o Pasterzu, nie jest 
niczym zaskakującym. Izraelici przez długie wieki byli narodem pasterskim,  
a nawet gdy osiedli w Ziemi Obiecanej i z pasterzy przekształcili się w rolników, 
nadal hodowali zwierzęta i dobrze znali obyczaje pasterskie. Oczywista dla nich 
była stała obecność pasterza przy trzodzie, której strzegł i o którą się troszczył. Do 
pasterskiej tradycji odwołał się też prorok Izajasz, aby ukazać, w jaki sposób Bóg 
troszczy się o swój lud: „Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją 
swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie” 
(Iz 40,11). Boża miłość i czuła troska o trzodę stanowiła ostry kontrast z postawą 
wielu innych „pasterzy” Izraela – królów i przywódców religijnych, którzy 
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niekiedy nadużywali swojej 
władzy, wykorzystując ją dla 
własnych korzyści. Tak pisał o tym 
prorok Ezechiel: „Biada pasterzom 
Izraela, którzy sami siebie pasą!” 
(Ez 34,2). Jednocześnie przekazał 
obietnicę Boga, iż On sam zajmie 
miejsce owych złych pasterzy: „Ja 
sam będę pasł moje owce i Ja sam 
będę je układał na legowisku (…). 
Zagubioną odszukam, zabłąkaną 
sprowadzę z powrotem, skaleczoną 

opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał” (Ez 34,15-16). Tę 
obietnicę po wielu wiekach Bóg wypełnił w Osobie swego umiłowanego Syna. 
Ojciec, jak zapowiadał prorok Jeremiasz, w miejsce niedbałych pasterzy „wzbudzi 
Dawidowi Odrośl sprawiedliwą” (por. Jr 23,5). Jezus, Syn Dawida, poprowadzi lud 
w imieniu Ojca, szukając zagubionych, uzdrawiając chore i sprowadzając 
wszystkie zabłąkane owce z powrotem do swojej owczarni. 
▌MY JAKO OWCE  
Aby w pełni zrozumieć posłannictwo Jezusa jako Dobrego Pasterza, spróbujmy 
przyjrzeć się owcom, o których mowa w Ewangeliach. Nie słyną one z inteligencji, 
jak choćby delfiny, nie są przebiegłe, jak choćby lisy. Lubią trzymać się w stadzie. 
Mają skłonność do instynktownego podążania za innymi. Same nie potrafią znaleźć 
dobrego pastwiska ani źródeł wody. Nie obronią się przed drapieżnikami. 
Pozbawione pasterza łatwo mogą zabłądzić i zginąć, jednak całkiem często zdarza 
się, że oddalają się od stada i schodzą na manowce. Czy to nie dziwne, że Jezus 
przyrównuje nas właśnie do tych stworzeń? Przecież jesteśmy rozumniejsi od 
owiec, choć nie zawsze aż tak, jak zdarza nam się myśleć! Uważamy się za 
samowystarczalnych i sądzimy, że uda nam się odnieść sukces o własnych siłach. 
Potrafimy podjąć duży wysiłek, aby osiągać wyznaczone sobie cele czy 
zrealizować własne pożądania. Mamy nieprzepartą skłonność do zaspokajania 
swoich pragnień i głodów w rzeczach tego świata, pomimo że nigdy do końca nas 
nie nasycają. To prawda, że czasami gonimy za wizjami, które nas niszczą i nie 
zawsze zdajemy sobie sprawę ze zła wokół nas, a nawet jeśli je dostrzegamy, 
często nie mamy siły, a także i woli, aby się przed nim obronić. I ostatecznie, tak 
jak owce w owczym pędzie, rozpraszamy się i gubimy w sprawach i rzeczach tego 
świata i już nie zadajemy sobie tego podstawowego pytania: kim jestem i po co 
żyję? Potrzebujemy bardzo pasterza, potrzebujemy prowadzenia i opieki Boga, 
nawet jeśli nie zawsze sobie to uświadamiamy. O ile jednak instynkt owcy 
podpowiada jej, że bliskość pasterza jest gwarancją jej przetrwania, i nie  



 

St
ro

na
4 

„dyskutuje” z tym, o tyle z nami jest o wiele trudniej. Nasz rozum, nieoświecony 
najwyższą Prawdą, nie wątpi w swoją sprawczość, wszechwiedzę, rację, a podaje 
w wątpliwość swą ograniczoność, niezdolność do przekraczania własnych 
egoizmów i potrzebę oparcia się na Kimś większym, kto wie lepiej i kocha bardziej. 
Nasza zaś wolna wola, aż nadto zniewolona różnymi pożądaniami, nie chce nikogo 
słuchać ani komukolwiek się podporządkowywać. Dopóki nie poczujemy się 
bezradnymi owcami, nie będziemy dostrzegać potrzeby pasterza. Dopóki nie 
zgodzimy się, by Jezus nas prowadził, nie stanie się On naszym Dobrym Pasterzem. 
Aby mógł rzeczywiście nas prowadzić, potrzebuje naszego pozwolenia. I nie 
chodzi tu o jednorazowe „tak”, ale o nieustanny proces nawracania się;  
o świadomą, osobistą decyzję pójścia za Dobrym Pasterzem, a następnie codzienne 
potwierdzanie swojego „tak”, 
niezależnie od tego, dokąd Pasterz 
chce nas prowadzić. 
▌WEZWANI PO IMIENIU  
W dziesiątym rozdziale Ewangelii 
Jana czytamy, że dobry pasterz 
„woła (…) swe owce po imieniu i 
wyprowadza je” (J 10,3). Tak 
właśnie czyni Jezus. Każdego z nas 
zna od zawsze i zwraca się do nas po 
imieniu. Zatrzymaj się teraz na chwilę i wyobraź sobie Jezusa, który woła cię po 
imieniu. Wycisz się i wsłuchaj w brzmienie Jego głosu. Jaka to radość zostać 
przywołanym przez Pasterza, który cię zna i pragnie, abyś i ty z każdym dniem 
poznawał Go coraz lepiej! Jak sam powiedział: „Znam owce moje, a moje Mnie 
znają” (J 10,14). Jezus nie tylko wzywa nas po imieniu, ale także składa obietnicę: 
„Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 
pastwisko” (J 10,9). Kiedy zatem głos Jezusa wzywającego nas po imieniu w końcu 
do nas dotrze i zdecydujemy się za Nim pójść, możemy odrzucić wszystkie troski 
i niepokoje. Jesteśmy z naszym Pasterzem! On ochroni nas od wszelkiego zła i 
poprowadzi na żyzne pastwiska, gdzie będziemy mogli odpocząć. Pomoże nam 
zebrać siły do zmagań z wszelkimi pokusami i przeciwnościami. Bowiem jak 
mówi: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości” (J 
10,10). A to znaczy, że Dobry Pasterz hojnie udzieli nam w każdym momencie 
swej mocy i każdą owcę, która słucha Jego głosu, otoczy opieką. Da nam życie 
opływające w radość i dostatek. 
▌„ŻYCIE SWOJE DAJĘ ZA OWCE” 
Jezus mówi, że dobry pasterz gotów jest na wszystko, aby bronić swoich owiec – 
łącznie z oddaniem życia (J 10,11). Najemnik opuszcza owce, gdy atakuje je wilk 
(J 10,12), ale pasterz przyjdzie im na ratunek płacąc za to najwyższą cenę. Tak 



 

St
ro

na
5 

właśnie czyni Jezus. Miłuje nas tak bardzo, że jest gotów złożyć w ofierze samego 
siebie, aby nas wybawić: „Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go 
nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję” (J 10,17-18). Czyni to dobrowolnie  
z miłości do Ojca i do każdego z nas. Bracia i siostry, oto jakiego mamy Pasterza! 
Odnosząc do siebie ten tytuł, Jezus ukazuje nam, kim jest i jakie są Jego zamiary. 
Dlatego możemy zawierzyć Mu siebie samych i wszystko, co do nas należy. 
Najlepsze miejsce, w którym możemy się znaleźć, to Boża trzoda, która podąża za 
Pasterzem i słucha Jego głosu (J 10,4).  
▌OWCA ZAGUBIONA   
Wszyscy znamy przypowieść o zagubionej owcy (Łk 
15,1-7). Opowiedział ją Jezus faryzeuszom i uczonym 
w Piśmie, którzy szemrali na to, iż pozwala „celnikom  
i grzesznikom” zbliżać się do siebie i słuchać Jego 
nauki. Czy znajdzie się wśród was ktoś – pyta ich – 
kto mając sto owiec, gdy zgubi się jedna, zostawi 
dziewięćdziesiąt dziewięć i pójdzie szukać tej, która 
się zgubiła? Każdy grzesznik jest niczym zagubiona 
owca, której Bóg Ojciec nieustannie szuka, bo miłuje 
ją tak samo jak owych dziewięćdziesiąt dziewięć 
podążających za Nim. Może i w twoim życiu był czas, 
kiedy się zagubiłeś, a Jezus ocalił cię jak tę owcę i wezwał po imieniu? A kiedy do 
Niego powróciłeś, radowało się całe niebo. A teraz, bez względu na to, jaka była 
historia twojego przyjścia do Jezusa – czy stało się to w sposób dramatyczny czy 
stopniowy – uczysz się rozpoznawać głos Pasterza i iść za Nim, dokądkolwiek cię 
prowadzi. W książce Spojrzenie pasterza na Psalm 23 W. Philip Keller wspomina 
swoje lata pracy w charakterze hodowcy owiec. Opisując różne charaktery swoich 
owiec zauważa, że niektóre z nich były szczególnie uparte. Jedna z nich, którą 
nazwał „Panią Wędrowniczką”, wciąż usiłowała wymknąć się na sąsiednią łąkę, 
chociaż trawa była tam sucha i zwiędła, w przeciwieństwie do zielonej i soczystej, 
która rosła na pastwisku. Inna z uporem piła brudną, pełną bakterii wodę, chociaż 
kilka metrów dalej miała obfitość czystej źródlanej wody. W każdym z nas jest 
pewna doza uporu, który powstrzymuje nas przed przyjęciem mądrości i 
prowadzenia Boga. Czasami kuszą nas skażone wody i obce łąki i schodzimy na 
manowce. Ranimy siebie i innych, przeżywamy frustracje, rozczarowania, 
bezsilność, a nawet rozpacz. Dla Boga jednak żadna sytuacja nie jest przeszkodą, 
aby wołać o nasze nawrócenie, o nasz powrót do Niego. 
▌NASZ PASTERZ JEST DOBRY 
Dobry Pasterz szuka każdej zagubionej owcy, choć z pewnością najtrudniej Mu 
przywołać tę, która wpadła w błogi dobrostan i uśpiła swoją czujność. Jednak  
i takiej nie pozostawia samej sobie. On już oddał za nas życie. Już zapłacił 
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najwyższą cenę i nie chce stracić ani jednej owcy. Zawsze gotów jest nam 
przebaczać i przyjąć z  powrotem, pod warunkiem jednakże, że tego zapragniemy, 
ponieważ szanuje naszą wolną wolę. Dobrzy pasterze prowadzą, karmią i chronią. 
Taki właśnie jest Jezus i dlatego nazywa się Dobrym Pasterzem. Tym właśnie chce 
być dla ciebie i dla mnie – a także dla każdego człowieka. Nigdy nie zmusza nas 
do pójścia za Nim, a jedynie proponuje nam wolność i obfite życie w swojej 
owczarni. Obyśmy zawsze rozpoznawali Jego głos, który nas woła, i odpowiadali 
na to wezwanie. ▐ 
 

Krótkie medytacje 
III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

           1 maja 2022 r. 
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra:  „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie więcej aniżeli 
ci?”. Odpowiedział Mu: 

„Tak, Panie, Ty wiesz, że 
Cię kocham”. Rzekł do 

niego: „Paś baranki 
moje”. I znowu, po raz 

drugi, powiedział do 
niego: „Szymonie, synu 

Jana, czy miłujesz Mnie?”. 
Odparł Mu: „Tak, Panie, 

Ty wiesz, że Cię kocham”. 
Rzekł do niego: „Paś owce 

moje”. Powiedział mu po 
raz trzeci: „Szymonie, 

synu Jana, czy kochasz 
Mnie?”. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?”. I rzekł do 

Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś 
owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i 

chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze 
i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. 

A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”. J 21,1-19 

  Czy miłujesz mnie??? 
Dzisiejsza Ewangelia podpowiada jedno z najważniejszych imion miłości: 

ofiarne związanie z kochaną osobą na zawsze. Taka więź została 
zadzierzgnięta między Szymonem (Piotrem) a Jezusem, przy czym słowo Boże 
zwraca uwagę na wyznanie miłości ucznia. Łatwo złożyć deklarację miłości. 
Przypuszczalnie zbyt łatwo. Dziś jesteśmy świadkami, jak do jej wyznania 
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wzywa sam Jezus. Komuś zranionemu własną słabością może być nieraz 
trudno wypowiedzieć: „Ty wiesz, że Cię kocham, Jezu”. Pan, widząc, że 
człowiekowi szczerze zależy na Nim, sam dodaje odwagi. Prowokująco 
oczekuje na wyznanie, które okaże się umocnieniem słabego serca, zaś 
świadomość, że Zbawiciel wierzy przyjacielowi, staje się narzędziem 
uzdrowienia poranionego grzechem wnętrza. Wsłuchując się w tekst 
Ewangelii, nie można nie zatrzymać się nad zapytaniem Jezusa: „Czy miłujesz 
Mnie więcej aniżeli ci?”. Więcej niż kto? Obok siedziało siedmiu innych 
uczniów; wśród nich Jan, który kilkanaście dni wcześniej doszedł pod krzyż, 
towarzysząc Jezusowi do końca. Czy Szymon Piotr mógł teraz wyznać gorętszą 
miłość? Być może w nadbrzeżnej ciszy Jeziora Galilejskiego wszystkim stanęła 
przed oczami sytuacja sprzed miesięcy, gdy w czasie uczty u faryzeusza do 
nóg Jezusa przypadła kobieta o zepsutej reputacji. Łzami obmyła Mu stopy  
i wytarła własnymi włosami, a Nauczyciel uroczyście ogłosił wielkość jej serca, 
wyjaśniając, że bardziej miłuje ten, komu więcej jest odpuszczone. Jezus 
czeka na nasze wyznanie miłości. Będzie ono tym bardziej prawdziwe  
i gorące, im głębiej pojmiemy, jak wiele nam zostało darowane. Jego 
potwierdzeniem będzie to, że pozwolimy Panu, aby nas przepasał  
i poprowadził, dokąd dotychczas nie chcieliśmy...                                          Oremus 

Uroczystość NMP Królowej Polski –  03 maja 2022 r. 
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria 

Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę 
 i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, 

rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. 
Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.  

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 
 J 19,25-27 

 

Nasza królowa…. 
W tę piękną majową uroczystość teksty 
liturgiczne zapraszają nas do medytacji 
nad trudami, jakich doświadcza Kościół  
i każdy człowiek. Apokalipsa ukazuje 
niezwykłą walkę, a właściwie atak zła 
skierowany przeciwko „Niewieście 
obleczonej w słońce” i jej Dziecku. List św. 
Pawła do Kolosan mówi o ciemnościach,  
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z których Jezus Chrystus zmartwychwstały uwolnił całą ludzkość, prowadząc 
ją ku światłości, którą jest On sam. Ewangelia natomiast wprowadza nas w 
misterium męki Jezusa umierającego na krzyżu, Jego uczniów pogrążonych w 
bólu i niewyobrażalnego wprost cierpienia Jego Matki. Maryja, Matka Jezusa, 
którą czcimy dzisiaj ze względu na zasługi Jej Syna, Maryja, którą 
kontemplujemy z taką czułością, oddaniem, jest przedstawiona u stóp krzyża, 
na którym umiera Syn. Jej dramatu nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, Jej 
cierpienia nigdy nie zdołamy pojąć. Dzisiejsza uroczystość jest dobrą okazją, 
aby się zatrzymać, zostawić wszystko, odrzucić wszelkie rozterki, 
rozproszenia i wejść w tajemnicę postawy Matki Chrystusa. Skąd Maryja 
czerpie siły, by trwać pod krzyżem? Ewangelie ukazują Ją jako posłuszną 
służebnicę Pana, jako Tę, która rozważa słowo otrzymane od Boga, 
przechowuje czyny Jezusa w sercu i podążała Nim. Tak doszła, z duszą 
przeszytą mieczem, aż pod krzyż, gdzie Jezus powiedział Jej, że od tej chwili 
jest Matką wszystkich wierzących. Matką nas, ochrzczonych, wszczepionych 
w Chrystusa, Matką, która nas wychowuje, własnym przykładem ucząc, jak 
służyć i jak słuchać.                                                    Oremus  

IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 
            08 maja 2022 r. 

 „Moje owce słuchają mego głosu, 
 a Ja znam je.. Idą one za Mną,  

a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki 
 i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, 

który Mi je dał, jest większy od wszystkich. 
 I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 

 Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. J 10, 27-30 

Dobry Pasterz…. 
Czasem w naszej wyobraźni powstaje 
obraz Dobrego Pasterza i Jego owczarni 
na miarę idyllicznego oleodruku: postać 
Jezusa w świetle południowego słońca, 
przy Nim uporządkowane, grzecznie 
pasące się stadko owiec, nawet jednej 
czarnej wśród nich nie widać. Taka wizja 
zdaje się trafnie odzwierciedlać słowo 
Ewangelii: „Moje owce słuchają mego 
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głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną...”. Ten niedoskonały, a przez to 
zafałszowany obraz naszej relacji ze Zbawicielem dopełnia 
starochrześcijańska rzeźba Dobrego Pasterza. Tu już nie owca posłuszna, ale 
bardzo osłabiona lub poraniona – może i z powodu osobistego zagubienia – 
tak, że musi być niesiona na ramionach troskliwego opiekuna, określa naszą 
sytuację. Jeszcze mocniej przemawia słowo dzisiejszego czytania z 
Apokalipsy. Wydaje się, że dopiero, gdy je weźmiemy pod uwagę, przyjmiemy 
prawdę o Chrystusowej owczarni. Należą do niej ci, którzy „opłukali swe szaty 
i w krwi Baranka je wybielili”, ci, którzy przyjęli od Jezusa potrzebne im 
ocalenie. Pozwolili Zbawicielowi, aby ich umiłował i dlatego sercem przylgnęli 
do Niego. Początkiem prawdziwej przynależności do owczarni Dobrego 
Pasterza jest pragnienie odkupienia i przyjęcie Jego Miłości: Jego 
oczyszczającej Krwi i umacniającego Ciała. Dopóki tego nie przeżyliśmy, 
stoimy ciągle przed progiem.                                                            Oremus  

V Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 
             15 maja 2022 r. 

P o wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz otoczony 
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to 

i Bóg Go otoczy chwałą 
w sobie samym, i to 

zaraz Go chwałą otoczy. 
Dzieci, jeszcze krótko 

jestem z wami. 
Przykazanie nowe daję 

wam, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem; 

żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po 
tym wszyscy poznają, że 

jesteście uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. J 13, 31-35 

    Przykazanie nowe…. 
Miłość wzajemna. Samo jądro Ewangelii. Znak rozpoznawczy uczniów Jezusa 
Chrystusa. Najdojrzalszy owoc ewangelicznych wezwań. Wielu pytanych  
o najtrudniejsze zadanie chrześcijanina odpowiada, że jest nim miłość 
nieprzyjaciół. A jednak Jezus nie pomylił się, objawiając przykazanie miłości 
wzajemnej w gronie najbliższych, w obliczu śmierci powierzając im 
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największe dary i najgłębsze tajemnice. Ci, którzy dojrzewają  
w posłuszeństwie Ewangelii, doświadczają, że zbudowanie wspólnoty miłości 
jest zadaniem najtrudniejszym, niemożliwym bez przyobleczenia „mocą z 
wysoka”. Domaga się bowiem walki duchowej i ofiary serc wielu. To dużo 
więcej niż jedynie wyrwanie chwastu złości ze swojego serca. Przykazanie to 
jest naszym zadaniem na krotką drogę doczesności, ale gdy je słyszymy, nie 
możemy odwrócić oczu od perspektywy wiecznej, kreślonej dziś słowami 
Apokalipsy: „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, 
ni krzyku, ni trudu już nie będzie”. Ogłaszana doskonała wolność od cierpienia 
jest przygotowana za horyzontem tej ziemi, ale czeka ona na tych, którzy już 
tutaj budują wspólnotę wzajemnej miłości. Otarcie łez i oddalenie śmierci,  
i żałoby, i krzyku – jest przygotowane dla nich. Tajemnicą przyjaciół Jezusa 
jest, że niebo będzie kiedyś, ale jego promienie już dzisiaj rozjaśniają ich życie. 
Bo żyją w miłości.                                                Oremus 

VI Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 
             22 maja 2022 r. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go i przyjdziemy 
do niego, i mieszkanie  
u niego uczynimy. Kto 

nie miłuje Mnie, ten nie 
zachowuje słów moich.  

A nauka, którą słyszycie, 
nie jest moja, ale Tego, 

który Mnie posłał, Ojca. 
To wam powiedziałem, 

przebywając wśród was.  
A Paraklet, Duch Święty, 

którego Ojciec pośle  
w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy  
i przypomni wam 

wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak 
jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, 

że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz 

powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.  
J 14,23-29 
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    Pokój mój daję wam…. 
W porównaniu do czytań z Dziejów Apostolskich i Ewangelii tekst  
z Apokalipsy jawi się jako niesamowicie „solidny”, wewnętrznie zwarty, 
wszystko konsolidujący. W Dziejach bowiem jest mowa o nieporozumieniach 
między Apostołami, ewangelizatorami, nauczycielami, którzy poróżnili się 
między sobą w sprawie zachowywania zwyczajów Mojżeszowych w młodych 
wspólnotach chrześcijańskich. Ewangelia według św. Jana natomiast zaprasza 
słowami Jezusa, aby nikt się nie trwożył i nie lękał z powodu odejścia Mistrza 
do Ojca. Te dwa czytania mówią o człowieku, który nawet w sprawach Bożych 
będzie błądził, ciągle będzie wątpił, w swoich duchowych poszukiwaniach 
nieustannie będzie narażony na trudne przejścia w postaci odrzucenia, 
niezrozumienia... Będzie mu dotkliwie brakowało Bożego pokoju, tego 
pokoju, który może dać tylko Jezus, którym tylko Duch Święty może 
obdarować. Wobec tych ludzkich ciemności, wyeksponowanych w Dziejach 
Apostolskich i zapowiedzianych przez Jezusa w Ewangelii, ciemności 
przeżywanych z powodu odejścia Jezusa, Apokalipsa proponuje nam 
niecodzienną wizję Miasta Świętego – Jeruzalem. Jest to wizja niezwykłej 
pełni, pełni wszystkiego! Jest to pełnia światła, szczęścia, pokoju, harmonii... 
Wszystko jest jasne, klarowne, przejrzyste, solidne, uporządkowane. Jest to 
wizja przyszłości, wizja tej pełni, w jaką chce nas wprowadzić Jezus.  
Z tej wizji szczęścia, jedności i pokoju możemy czerpać siłę dla naszego życia 
„tu i teraz”, świadomi, że należymy do wspólnoty Chrystusowego Kościoła, 
wspólnoty mocnej Bogiem, Nim samym, zbudowanej na dwunastu 
warstwach fundamentu, którym są Apostołowie. Nie lękajmy się więc i nie 
trwóżmy, ale także z pokorą przyjmijmy naukę Jezusa Chrystusa w jej 
integralności, aby nie światło naszego rozumu nas oślepiało, ale chwała Boga 
nas oświetlała, lampa Baranka nam przewodziła w głoszeniu Jego nauki.                                                 
Oremus 
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Wniebowstąpienie Pańskie  – 
         29 maja 2022 r. 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Tak jest 

napisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię 
Jego głoszone będzie 

nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim 

narodom, począwszy od 
Jeruzalem. Wy jesteście 

świadkami tego.  
Oto Ja ześlę na was 

obietnicę mojego Ojca.  
Wy zaś pozostańcie  

w mieście, aż będziecie 
przyobleczeni w moc z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, 

błogosławił ich. A kiedy ich 
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali  

Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali  
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Łk 24,46-53 

Jezus wstępuje w niebiosa… 
Uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba. Uporczywie,  

z zadziwieniem, niedowierzaniem zarazem i fascynacją... Byli świadkami wielu 
„cudowności” dziejących się w związku z osobą Jezusa Chrystusa: uzdrowień, 
wskrzeszeń, Jego własnego zmartwychwstania i teraz – wniebowstąpienia! 
Teraz mają możność być naocznymi świadkami wydarzenia. Słowa Psalmisty tylko 
w nieporadny sposób próbują opisać ogrom tej chwili, jej wyjątkowość 
 i jedyność. „Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie 
Bogu, bo Pan Najwyższy i straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią. Bóg 
wstępuje wśród radosnych okrzyków...” To tylko słowa. One nie oddają nic z tego, 
co się wydarzyło. Widzieli Pana, Zmartwychwstałego, który wstępuje do nieba – 
tak normalnie, zwyczajnie, unosi się... Nic nie jest w stanie Go powstrzymać – 
żadne prawa fizyki. Pokonuje wszystko, również śmierć, gdyż żywy wstępuje do 
nieba. Nie było dane uczniom Jezusa widzieć Go w momencie zmartwychwstania. 
Teraz mogą wpatrywać się intensywnie w Jego wniebowstąpienie – widzą Go, 
kontemplują i już tęsknią... On przyjdzie! Zmartwychwstały! Pan nasz i Bóg nasz!                                                          
Oremus 
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Intencje mszalne na miesiąc maj 2022 

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  
o 20.45 

 

Uroczystość NMP Królowej Polski 
7.00 † Edward 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 ks. 
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. † Jan Niemczyk (P) 

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 (P)  

Niedziela  
08.05.2022 

 

IV Niedziela Wielkanocna 
7.00 † Stanisław Handzlik 

9.00 
1. † Irena Małyszek (P) 
2. † Maria Zeman w 1 r. śm. (P) 
3. † Helena Stanclik z mężem i synem  

11.00 

1. Dziękczynna z ok. 11 r. Ślubu Magdaleny  
    i Łukasza  o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
2. † Wiktoria Hałat z mężem Józefem i rodzicami 
3. Za Parafian 

17.00 † Janina Baścik (P)  
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Poniedziałek  
09.05.2022 

7.00 † Wacław Rutkowski (P) 
18.00 † Zbigniew Stuglik w 3 r. śm. (P) 

Wtorek  
10.05.2022 

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

Środa 
11.05.2022 

7.00 † Aniela Sanetra (P) 

18.00 
1. † Jan Grabowski (P) 
2. † Zofia Komendera (P) 
3. † Benedykt Skudrzyk (P) 

Czwartek  
12.05.2022 

7.00 † Józefa Kozieł (P) 

18.00 1.† Józef Wrona (P)  
2.† Renata Stawowczyk 

Piątek  
13.05.2022 

7.00 † Gertruda Gwóźdź z mężem  

18.00 
1. † Marek Maciejczyk (P) 
2. W int. Członkiń II Róży Marii Kaleka i ich rodzin  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Sobota  
14.05.2022 

7.00 † Kazimierz Gasidło (P) 

18.00 W int. Członkiń I Róży Marii Łaciak i ich rodzin  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Niedziela 
15.05.2022 

 

V Niedziela Wielkanocna 

7.00 † Katarzyna Mleczko z mężem Franciszkiem  
i dziećmi 

9.00 

1. † Franciszek Malarz (P) 
2. W int. Członkiń VII Róży Kazimiery Góralczyk  
i ich rodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
3. W int. Zofii Plewniak z ok. 92 r. Urodzin   
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

11.00 

1. † Marek Fabia (P) 
2. † Jan Lach  
3. † Franciszek Jędrzejko z żoną Janiną 
4. Za Parafian 

17.00 † Mirosław Olszowy (P)  

Poniedziałek  
16.05.2022 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

18.00 
1. W int. Ojczyzny o Boże błog., dar pokoju na 
Ukrainie za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli 
2. † Krystyna Zaręba (P) 

Wtorek  
17.05.2022 

7.00 † Tadeusz Małyszek (P) 
18.00 W int. Rodziny zmarłej Paulinki  

Środa 
18.05.2022 

7.00 † Jerzy Czarnik (P) 

18.00 
1. † Krystyna Karkoszka (P) 
2. † Zbigniew Konior (P) 
3. † Władysław Jurzak (P) 

Czwartek  
19.05.2022 

7.00 † Helena Handzlik (P) z ul. Partyzantów 

18.00 1. † Józef Moskal  (P) 
2. † Józefa i Włodzimierz Drożdż z synem Marianem 
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Piątek  
20.05.2022 

7.00 † Ludwik Pająk (P) 

18.00 1. † Władysław Bies (P) 
2. † Michał Borutka (P) 

Sobota  
21.05.2022 

7.00 † Helena Stanclik (P) 
18.00 † Tadeusz Małyszek (P)  

Niedziela 
22.05.2022 

 

VI Niedziela Wielkanocna 
7.00 † ks. Wiktor Fabia z rodzicami i rodzeństwem 

9.00 

1. † Małgorzata Skudrzyk (P) 
2. † Stanisław Szczepańczyk (P) 
3. W int. Krzysztofa i Eweliny z ok. 5 r. Ślubu   
    o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

11.00 

1. † Tadeusz Szatanik (P) 
2. † Krystyna Gajdosz 
3. † Maria Młocek  
4. Za Parafian 

17.00 † Jadwiga Handzlik (P)  
Poniedziałek  
23.05.2022 

7.00 † Kazimiera Prus (P) 
18.00 † Marek Adamaszek (P) 

Wtorek  
24.05.2022 

7.00 † Edward Graczyk (P) 
18.00 † Wiktor Czarnik (P) 

Środa 
25.05.2022 

7.00 † Benedykt Skudrzyk (P) 

18.00 
1. † Wiesław Fabia w 1 r. śm. (P) 
2. † Marek Fabia (P) 
3. † Tadeusz Kudziełko (P) 

Czwartek  
26.05.2022 

7.00 † Genowefa Jurowska (P) 
18.00 † Małgorzata Zbela 

Piątek  
27.05.2022 

7.00 † Ludwik Kuczenski 

18.00 1. † Jan Mleczko (P) 
2. † Aniela Matejko z mężem  

Sobota  
28.05.2022 

7.00 † Genowefa Handzlik (P) 
18.00 † Anna i Julian Gibas w 4 r. śm.  

Niedziela 
29.05.2022 

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  
7.00 † ks. Gustaw Paranycz w 6 r. śm. od IV Róży Kobiet 

Marii Drożdż 

9.00 
1. † Bożena Goleń (P) 
2. † Tomasz i Ernestyna Mydlarz 
3. Za uczestników pogrzebu † Janusza Wadonia (P) 

11.00 

1. † Zbigniew Konior (P) 
2. † Teresa Sosna z rodzicami 
3. † Wiesława Jędrzejko w 5 r. śm. 
4. Za Parafian 

17.00 † Józef Moskal (P)  
Poniedziałek  7.00 † Stefania Tora w 20 r. śm. 
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30.05.2022 18.00 † Zofia Matejko (P) 
Wtorek  

31.05.2022 
7.00 † Józefa Kozieł (P) 
18.00 † Krystyna Karkoszka (P) 

Środa 
01.06.2022 

7.00 † Ignacy i Bernarda Nycz z zięciem Stanisławem 

18.00 
1. † Władysław Bies w 1 r. śm. (P) 
2. † Aniela Handzlik 
3. † Stanisław Majda z żoną i dziećmi  

I Czwartek  
02.06.2022 

7.00 † Władysława Jurzak (P) 
18.00 † Franciszek Malarz (P) 

I Piątek  
03.06.2022 

7.00 † Józef Koper (P) 

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

I Sobota  
04.06.2022 

7.00 † Stanisław Szczepańczyk (P) 
18.00 † Helena i Antoni z synem Pawłem  

Niedziela 
05.06.2022 

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
7.00 † Tadeusz Małyszek (P) 

9.00 
1. † Jerzy Czarnik (P) 
2. † Ludwik Pająk (P) 
3. † Franciszek i Agata Lupa 

11.00 

1. † Izydor Kasperek z żoną i rodziną 
2. † Leona Lach z mężem i rodzicami 
3. W int. Jagody z ok. 11 r. Urodzin o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 
4. W int. Alicji Płonka z ok. Roczku o Boże błog., 
opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża  

17.00 † Jan Wójcik (P)  
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PROGRAM MISJI 
ŚWIĘTYCH 

prowadzonych przez  
Misjonarzy Świętej Rodziny 
w Parafii Najdroższej Krwi  

Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa 

w Kętach Podlesiu  
w dniach 12-19 VI 2022 r. 

 

Zamysł Boży względem człowieka - Rodzina 
Niedziela – 12 czerwca – ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH 

  7.00 – Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie Misji Świętych – 
powitanie misjonarzy, symboliczne przekazanie misjonarzom władzy, wręczenie 
kluczy Kościoła, nałożenie stuł i wręczenie Ewangeliarza. /uczestniczą w miarę 
możliwości wszyscy parafianie a zwłaszcza grupy działające przy parafii/  
  9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
11.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
16.30 – Nabożeństwo czerwcowe  
17.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
Po Mszy Świętej – SPOTKANIE MISYJNE DLA MŁODZIEŻY – „Pogaństwo, 
magia cała prawda, błogosławieństwo i przekleństwo w rodzinie jak to 
rozumieć”.  

Poniedziałek – 13 czerwca – DZIEŃ OSOBISTEJ REFLEKSJI 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
17.00 – Spotkanie Misyjne dla dzieci  
18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu – Nabożeństwo czerwcowe  
19.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
Po Mszy Świętej – SPOTKANIE MISYJNE DLA KOBIET  
zakończone Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony. 
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Wtorek – 14 czerwca – DZIEŃ ŻYWEJ WIARY 
na Msze Święte przynosimy świece - odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych i sakramentu bierzmowania 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
17.00 – Spotkanie Misyjne dla dzieci 
18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu – Nabożeństwo czerwcowe  
i modlitwy  z nowenna do Św. Antoniego z procesją 
19.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
Po Mszy Świętej – SPOTKANIE MISYJNE DLA MĘŻCZYZN 
zakończone Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony 

Środa – 15 czerwca – DZIEŃ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
SPOWIEDŹ MISYJNA 

– okazja do spowiedzi w godzinach od 7.30 - 8.15 i od 17.30 – 19.15 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Msza św. z nauką misyjną i UROCZYSTOŚĆ MISYJNA DLA 
MAŁŻONKÓW – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 
18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu – Nabożeństwo czerwcowe 
19.00 – Msza św. z nauką dla rodziców UROCZYSTOŚĆ MISYJNA DLA 
MAŁŻONKÓW – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 
Zakończenie Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony 

Czwartek – 16 czerwca – BOŻE CIAŁO 
  7.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
  9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
11.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich – Rocznica I Komunii 
Po Mszy Świętej procesja eucharystyczna 

Piątek – 17 czerwca – DZIEŃ EKSPIACJI i PAMIĘCI  
O NIEOBECNYCH 

  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich - 
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
18.00 – Nabożeństwo za zmarłych przodków, którzy przekazali nam 
życie i wiarę. 
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19.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich, po Mszy Świętej 
Nabożeństwo Ekspiacyjne – wynagradzające za grzechy i zniewagi 
wyrządzone Majestatowi Bożemu zakończone Apelem Maryjnym – 
przynosimy lampiony 

Sobota – 18 czerwca – DZIEŃ POŚWIĘCONY ŚWIĘTEJ RODZINIE 
 Z NAZARETU 

  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
  9.30 – Msza św. z udziałem seniorów i chorych z udzieleniem 
sakramentu namaszczenia 
12.00 – SPOTKANIE DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI PRZEDSZKOLNYMI  
z błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym 
18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu – Nabożeństwo czerwcowe 
19.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich, po Mszy Świętej 
procesja modlitewna i uroczyste Zawierzenie Parafii Najświętszej 
Rodzinie z Nazaretu i zakończona Apelem Maryjnym 

Niedziela – 19 czerwca – ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH 
ODPUST KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI PANA NASZEGO  

JEZUSA CHRYSTUSA  
I JUBILEUSZ 45-LECIA ERYGOWANIA NASZEJ PARAFII 

  7.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
  9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
11.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
16.30 – Nabożeństwo czerwcowe  
17.00 – Uroczysta Msza św. na zakończenie Misji Świętych. 
Po Mszy Świętej nabożeństwo zakończenia Misji Świętych, 
procesja do Krzyża Misyjnego – odnowienie przyrzeczeń 
Krzyżowi Świętemu – ADORACJA KRZYŻA MISYJNEGO – 
Błogosławieństwo Apostolskie – zakończenie Misji 
Świętych, przekazanie Ewangeliarza, stuł i kluczy od  

kościoła księdzu Proboszczowi, pożegnanie misjonarzy.  
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Czas Czuwania Przed Misjami 
Parafialnymi 

Księża Misjonarze św. Rodziny proszą wszystkich Parafian o czuwanie 
modlitewne w intencji o jak najlepsze przeżycie Misji i doświadczenie Bożej 
miłości w naszym życiu. W odpowiedzi na tę prośbę został przygotowany plan 
czuwania i adoracji Najświętszego sakramentu w następujące niedziele: 
 

Lp. Niedziela Wspólnota parafialna i dany rejon 

1. 8 maja  
2022 

Świecki Zakon Karmelitański, Wspólnota 
Najdroższej Krwi Pana Jezusa; oraz ul. Baściki, 
Smoliki, Bukowa, Malinowa i Kasoliki; 

2. 15 maja 
I, II i III Róża Różańcowa, os. Leśne Duże,  
Leśne Małe, os. Dębowe oraz ul. Szkolna  
i Żeromskiego; 

3. 22 maja 
IV, V, VIII i IX Róża Różańcowa, Róże Mężów,  
ul. Szkotnia, Partyzantów oraz os. Miodowe  
i os. Wrzosowe; 

4. 29 maja 
VI, VII, X, XI i XII Róża Różańcowa, Apostolat 
Maryjny oraz ul. Kępa Prawa, Kępa Lewa  
i ul. Młynek; 

5. 05 czerwca Róże Rodziców, Oaza Rodzin oraz  
ul. ks. J. Popiełuszki i św. M.M. Kolbego; 

 
Plan Czuwania przed rozpoczęciem Misji Parafialnych:  

Godz. 15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
Wzbudzamy intencję za owocne przeżycie Misji. 

– Godzina Miłosierdzia – prowadzi kapłan, 
– Czuwanie modlitewne – rozważania są 
  prowadzone przez daną wspólnotę lub jedną  
  osobę, zalecane są także chwile ciszy i zadumy. 
 

Godz. 16.40 – Nabożeństwo Majowe lub czerwcowe  
                                   na zakończenie czuwania. 
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Historia Podlesia i naszej Parafii 
Poznając własne korzenie – część II 

     Podlesie – w latach od 1947 do 1965 
Początki placówki duszpasterskiej w Kętach-Podlesiu datują 
się na lata po II wojnie światowej. Głównym inicjatorem 
duszpasterstwa był p. Anatol Gacek, właściciel małej 
fabryczki guzików i korali przy ul. Partyzantów 17. On to,  
w porozumieniu i za zgodą proboszcza Kęt, ks. Józefa 
Świądra, przy wybitnym współudziale mieszkańców 
Podlesia, na miejscu starej, małej kapliczki przydrożnej, przy 
ul. Partyzantów, wybudował obszerniejszą kaplicę, której 
poświęcenie odbyło się 2 lipca 1950 r. Aktu tego dokonał ks. 
Józef Świąder Dziekan i proboszcz Kęt. Prowizoryczny ołtarz 
zastąpiono z czasem marmurowym., którego konsekracji 
dokonał 18 października 1953 r. J. E. Ks. Biskup Franciszek 

Jop, ówczesny Wikariusz kapitularny  Archidiecezji Krakowskiej. 
Z biegiem lat coraz liczniej w nabożeństwach uczestniczyli mieszkańcy Podlesia  
i Kęt. Do murowanej kaplicy dostawiono więc drewniany barak o długości 16 m.  
 Z posługą duszpasterską przychodzili na Podlesie księża wikarzy z Kęt. 
Dorywczo, na I piątki miesiąca Anatol Gacek zapraszał zakonników – min 
Palotynów, lub Karmelitów z Wadowic. Przez pewien czas przybywali: ks. 
Prochownik z Wadowic i ks. Kocyłowski, kapłan pochodzący z diecezji przemyskiej. 
Wikariuszami z Kęt, którzy posługiwali w Podlesiu byli: ks. Adam Gabryś, ks. Julian 
Bajer, ks. Piotr Czańba i ks. Franciszek Kotarz. Dłuższy czas żaden z nich nie zabawił. 
Za jedynego bowiem rządcę i decydenta tej placówki duszpasterskiej uważał się p. 
Anatol Gacek, który księży traktował jako swoich wikarych. Nie mogli więc oni 
należycie wyposażyć i wystroić kaplicę – w duchu naprawdę kościelnym. Taki stan 
rzeczy trwał aż do 15 maja 1962 r., kiedy to na podstawie dekretu J.E. Ks. 
Arcybiskupa E. Baziaka został przysłany z Nowego Targu, w wieku 50 lat, na 
wikarego do Kęt, ks. Józef Wanatowicz. Był on kapłanem Archidiecezji w 
Lubaczowie. Proboszcz z Kęt powierzył mu pod opiekę Podlesie, które objął 1 lipca 
1962 r. w sam odpust „Najdroższej Krwi Chrystusowej” – tytuł Kaplicy. Drugi zaś 
odpust, zaproponowany przez p. Anatola Gacka, był w Niedzielę Białą – „Boże 
Miłosierdzie”. Ks. Józef Wanatowicz oddał całą duszę w wystrojeniu i wyposażeniu 
swojego kościółka w duchu naprawdę kościelnym. Pierwszy rok mieszkał w Kętach 
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na plebanii. Codziennie dochodził do Podlesia odprawiać nabożeństwa i uczyć 
dzieci Religii.  
W dniach 1 i 2 grudnia 1962 r. odbyło się „Czuwanie Soborowe” – dwudniowe 
czuwanie i  adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji II Soboru Watykań - 
skiego, którego obrady rozpoczęły się  11 października 1962 roku.  

 

Sobór ten  stał się niesłychanie ważnym wydarzeniem w dziejach Kościoła 
rzymskokatolickiego. 
Dnia 9 grudnia 1962 r. poświęcono nowe Tabernakulum ufundowane przez dzieci 
Podlesia.  

Rok 1963 
Dnia 17 stycznia 1963 r., ks. Dziekan Józef Świąder poświęcił nowe wota 
ufundowane przez Róże Różańcowe Podlesia. Zima tego roku dała się we znaki.  
W styczniu mrozy były bardzo silne. Szkoła została zamknięta na dwa tygodnie.  
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Dnia 22 lutego zmarł w Wadowicach ks. prałat Prochownik, który jakiś czas 
przebywał w Kętach Podlesiu. 
W dniach 28 do 31 marca rekolekcje dla dzieci i młodzieży wygłosił opiekun 
Podlesia Ks. Józef Wanatowicz. Dla osób starszych rekolekcje odbyły się w dniach 
od 7 do 11 kwietnia. 
Dnia 18 kwietnia odbyła się diecezjalna pielgrzymka kapłanów archidiecezji 
krakowskiej do Częstochowy na nocne czuwanie przy cudownym obrazie Matki 
Bożej.  
Dnia 5 maja 1963 r. odnowiono „Śluby Jasnogórskich”. Odbył się także III rok 
nowenny do „Miłosierdzia Bożego”. 
Dnia 7 maja odbył się pogrzeb śp. ks. Stanisława Bajera, który w czasie okupacji 
był proboszczem w Kętach. 
Młodzież Podlesia otrzymała bierzmowanie 23 czerwca z rąk J.E. Ks. Bp Juliana 
Groblickiego.  
W lipcu 1963 r.  ks. Józef Wanatowicz wydzierżawił od p. Jana Droździka (zam.  
w Bielsku przy ul. Partyzantów 24) dom jednorodzinny w Kętach Podlesiu, przy ul. 
Szkolnej 1 i od sierpnia zamieszkał w nim na stałe, oddając się całkowicie pracy 
duszpasterskiej na tej placówce. Wszystkie sprawy kancelaryjne były odtąd 
załatwiane są na miejscu.  
Gospodynią u ks. Józefa została stara panna Stefania Baścik, zamieszkała przy  
ul. Partyzantów.  
Dnia 11 sierpnia ufundowano dębowy konfesjonał do kościoła, wykonany przez 
pana J. Sobla z Kęt z ul. Wieczorka. 
Dnia 6 października ks. Dziekan poświęcił dwa nowe ołtarzyki – ustawione  
w drewnianej części kościoła a ufundowane przez parafian.  
Dnia 19 listopada został poświęcony obraz św. Stanisława Kostki - dzieło pana  
Zajpsta z Krakowa. Wisi w części murowanej kościoła. Ufundowany przez młodzież 
i dzieci. 
Dnia 2 grudnia odbyło się nabożeństwo w intencji o obfite owoce Soboru  
Watykańskiego II. Mieszkańcy Podlesia wraz z ks. Józefem trwali na adoracji  
Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 i uczestniczyli we Mszy św. o godz. 18 
msza św. W grudniu wymalowano wnętrze kościółka. 
Dnia 8 grudnia poświęcono dębową ramę do obrazu Pana Jezusa Miłosiernego  
i dwie gablotki na wota obok obrazu. Przed zawieszeniem ram, wota były zawie - 
szone na czerwonym płótnie. Dnia 22 grudnia poświęcono nowy sztandar żałobny. 
Przed świętami Bożego Narodzenia udekorowano ołtarze nowymi obrusami 
ufundowanymi przez parafian. 
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Stary kościółek i widok na dzwonnicę 

Rok 1964 
W dniach od 22 do 26 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne dla wszystkich. 
W początkach września postawiono dzwonnicę żelaznej konstrukcji. Zawieszono  
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dwa większe dzwony i jeden maleńki z groty jako sygnaturkę. W miejsce dzwonu 
na wieżyczce wstawiono figurę Pana Jezusa podarowaną przez Ks. Dziekana Józefa 
Świądra. Poświęcenia dokonał Ks. Kanclerz Kurii Metropolitalnej mgr Stefan 
Morozowski w uroczystość Chrystusa Króla w niedzielę 25 października 1964 r.  
W grudniu Ks. Józef Wanatowicz został mianowany prałatem. 

Rok 1965 
Ks. Józef sprowadził z Parafii św. Małgorzaty i Katarzyny księgi metrykalne na 
Podlesie i umieścił w kancelarii na plebanii przy ul. Szkolna 1. 
W dniach od 11 do 15 kwietnia odbyły się rekolekcje wielkopostne dla wszystkich. 
W miesiącu maju ponownie wymalowano kościół (Jan Piznal – sąsiad kościoła). 
Ustawiono też między częścią murowaną a drewnianą oszklone dębowe drzwi 
zamiast kotary. 
Od 21 maja Parafię Kęcką wizytował J.E. Ks. Arcybiskup Karol Wojtyła.  Pierwsza 
wizytacja kanoniczna na Podlesiu odbyła się 23 maja. J.E. Ks. Arcybiskup Karol 
Wojtyła udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. 
Dnia 6 sierpnia płonął kościół w Pisarzowicach. 
W sierpniu został odnowiony i pozłocony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Uroczyste nabożeństwo w intencji Soboru Powszechnego odbyło się  13 listopada 
o godz. 18.00. 
Sobór zakończył się 8 grudnia 1965 r. uroczystym publicznym posiedzeniem na 
placu przed Bazyliką św. Piotra, Mszą świętą celebrowaną przez Pawła VI, 
orędziem Papieża i ojców Soboru oraz odczytaniem papieskiego breve In Spiritu 
Sancto. 
W obradach Soboru uczestniczyło 3058 ojców soborowych, tzn. 108 kardynałów, 
5 patriarchów, 9 prymasów, 543 arcybiskupów, 2171 biskupów, 12 opatów 
udzielnych, 16 prałatów udzielnych, 65 prefektów apostolskich, 129 wyższych 
przełożonych zakonnych. Wspomagało ich ponad 450 ekspertów. Przysłuchiwało 
im się ponad 50 audytorów i 106 obserwatorów delegowanych przez 28 wspólnot 
niekatolickich. Z Europy uczestniczyło 1060 ojców soborowych, z Ameryki 
Północnej 416, z Ameryki Środkowej 89, z Ameryki Południowej 531, z Azji 408,  
Z Afryki 381, z Australii 74. W czasie Soboru odbyło się 168 posiedzeń plenarnych, 
10 posiedzeń publicznych, 147 przemówień, zwanych relacjami, w których 
omawiano treść projektów uchwał soborowych, 2212 przemówień dyskusyjnych, 
zwanych interwencjami, 4361 interwencji pisemnych, 538 głosowań.  

Ciąg dalszy historii naszej Parafii  ukarze się w kolejnym numerze 
miesięcznika… 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Piotra_na_Watykanie


 

St
ro

na
26

 

Krzyżówka dla dorosłych 05/2022 r. 
Rozwiązaniem krzyżówki  
dla dorosłych z gazetki  
nr 4/2022  jest hasło:  
„Pan zmartwychwstał  

i jest z nami.”  
Nagrodę wylosowały osoby: 

Janina Zielińska  
i Mirosław Koczur 

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki nr 

05/2022 proszę nadsyłać do 
20.05.2022, na adres mailowy: 

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

„Najświętsze Serce Jezusa”.   
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

 
POZIOMO: 1. Litania ku czci NMP; 6. Proste urządzenie miernicze (Ez 40,5);  
8. Przygotowanie do chrztu dorosłych; 9. Skrót Księgi Sofoniasza; 10. Raj;  
11. Popołudniowa modlitwa Liturgii godzin; 12. Pospólstwo; 13. Skrót Księgi Nahuma; 
15. Żądlący owad; 17. Mistrz …, mistyk niemiecki (XIV w.); 19. Zwierzę z szopki 
i wjazdu Jezusa do Jerozolimy; 21. Jedna z plag egipskich (Wj 9,3); 22. Na ikonach zwykle 
złote; 23. Obraz sakralny Kościołów wschodnich; 25. Starsza siostra Racheli (Rdz 29,16); 
26. Jedna z cnót Boskich; 27. … Regina; 28. Bł. biskup, męczennik z Dachau; 30. Skrót 
Księgi Tobiasza; 32. W Starym Testamencie miejsce zmarłych (Rdz 37,35); 33. Ali …, 
strzelał do papieża 13 maja 1981 r.; 34. „…, lema sabachthani” (Mi 27,46);  
35. Zbudowany przez Joaba wokół miasta Szeba (2 Sm 20,19) albo kolejowy; 37. Tam 
wstąpił Jezus 40 dni po zmartwychwstaniu; 38. „Jedna …, jeden pasterz” (J 10,16)  
PIONOWO: 1. Strach, trwoga; 2. „Pomocy moja, spiesz mi na …” (Ps 22,20);  
3. Potocznie zbiórka w kościele; 4. Prorok, namaścił Dawida; 5. Baranek po łac.;  
6. … noster; 7. Siedzisko króla; 9. „Odwróciliście … słów” (Jr 23,36); 11. „… obleczona w 
słońce” (Ap 12,1); 12. Wodna albo dwoje; 13. Miasto, w którym dorastał Jezus; 
14. Skrót Księgi Micheasza; 15. Stół ofiarny albo poliptyk; 16. Objawienie św. Jana;  
18. Symbol znikomości życia ludzkiego (Ps 102,12); 19. Jeden z proroków; 20. Inicjały 
św. bp. Antiochii (+211); 24. „Będą oglądać Jego …” (Ap 22,4); 25. Kraina Spartan;  
29. Zdrobniale Aleksandra; 31. Tytuł wodza (tur.); 32. Ziarno na... 
36. Jakuba o drabinie 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Hasło: …………………………………………………………………………………………………. 
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Krzyżówka dla Dzieci 05/2022 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 4/2022 
jest hasło: „Wszelkie 

dobro od Boga pochodzi, 
choć nie zawsze pośród 
wierzących się rodzi.” 

Nagrodę otrzymuje 
Emilia Rusinek 

i Jeremiasz Ligęza, 
Rozwiązanie krzyżówki  

nr 05/2022 proszę 
nadsyłać do 20 maja 

na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com  
lub proszę przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają 
nagrody książkowa pt.: „Znak Orła – Historia Polski”.   
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Czas na wspomnienia 
Niedziela Palmowa zgromadziła wyjątkowo dużo dzieci z palmami. Wszystkie dzieci 

otrzymały nagrody za pięknie wystrojone palmy. 
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W Wielki Czwartek podczas Liturgii Ostatniej Wieczerzy trzej chłopcy po kilkumiesięcznym 
przygotowaniu zostali przyjęci do Służby Ołtarza jako Ministranci.  

Na zdjęciu: Krzysztof, Dariusz i Miłosz. 
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W niedzielę, 24 kwietnia 2022 r. w naszej Parafii przypadł odpust ku 
czci Miłosierdzia Bożego. Słowo Boże wygłosił ks. Józef Pilch, a sumie 

odpustowej przewodniczł ks. Bronisław Zarański, kapelan Sióstr 
Zmartwychwstanek w Kętach. 
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Dzień Matki 
W czwartek, 26 maja 

wszystkie mamy obchodzą 
swoje święto.  

W naszej Parafii będzie 
uroczysta Masza święta  

w int. matek o godz. 18.00.  
Będziemy wypraszać 

zdrowie, potrzebne łaski 
Boże oraz opiekę Matki 

Bożej dla każdej naszej mamy.  
Z kapłańskim pozdrowieniem Ks. Wacław 
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           w niedziele o godz. 16.40,  

                 a w tygodniu o godz. 17.45. 
 

 

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/

	Dobry Pasterz

