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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
 Czerwiec 2022              Miłość bez granic                            Nr 6/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nikt nie ma  
większej miłości  
od tej, gdy ktoś  

życie swoje 
 oddaje za  
przyjaciół  

swoich”.  
J 15,13 



 

St
ro

na
2 

Historia Kultu Najświętszego  
Serca Pana Jezusa 

     „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie  
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy  
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest 
słodkie, a moje brzemię lekkie”   Mt 11,28-30 

Tak jak maj w Kościele katolickim jest 
uważany za miesiąc maryjny, czerwiec uznaje się 
za specjalny miesiąc, w którym czcimy 
Najświętsze Serce Pana Jezusa. Czerwiec dał 
genezę kultowi Serca Pana Jezusa z racji 
najważniejszego objawienia, dotyczącego tego 
kultu, jakie otrzymała 10 dnia tego miesiąca 
1675 r., Małgorzata Maria Alacoque, skromna 

zakonnica wizytka z klasztoru Paray-le-Monial. Objawienie to, należące do 
ostatniego z czterech wielkich objawień, jakie otrzymała mistyczka francuska, 
miało miejsce w piątek po oktawie Bożego Ciała. Ono samo nawoływało też 
do obwołania święta ku czci Serca Pana Jezusa właśnie w pierwszy piątek 
czerwca po oktawie Bożego Ciała, by w ten sposób poprzez przyjętą Komunię 
św. i pobożne praktyki wynagrodzić Bogu za grzechy świata. Jak wynika, więc 
z objawień, czerwiec wydaje się być miesiącem wybranym przez samego 
Boga. Wspomniane objawienia należą do gatunku objawień prywatnych,  
w odróżnieniu od publicznych. Te ostatnie zakończyły się z chwilą śmierci 
ostatniego apostoła, czyli świadka życia Jezusa Chrystusa (więc ok. 96 r., kiedy 
umarł Jan Apostoł), i jako takie należą do obiektywnego dziedzictwa wiary, 
na fundamencie którego Kościół buduje swoje dogmaty. Te pierwsze 
natomiast są prywatne, mają miejsce w każdym czasie i obowiązują tylko 
tych, którzy je otrzymali. Kościół po skrupulatnych Badaniach zatwierdza te 
objawienia i podaje je, jako formy krzewienia i pogłębienia wiary 
pozostawiając je decyzji każdego wierzącego. Objawienia Małgorzaty Marii 
Alacoque należą właśnie do takich objawień. Cały przekaz czterech wielkich 
objawień, jakie otrzymała (1673-1675), dotyczył roli Serca Jezusowego dla 
naszego zbawienia i formy jego czci.   Właśnie z ran Jezusa, a właściwie z piątej 
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rany przebitego włócznią boku, skąd wypłynęła krew i woda wziął się kult 
Serca Pana Jezusa. Otóż już w tradycji średniowiecza w boku tym zauważono 
ukryte serce miłości Bożej, przebite dla naszego zbawienia. Współgrało ono 
wyraźnie z ogólnie znanym symbolem miłości wyrażonym przez serce, 
dlatego stało się czytelnym i jasnym znakiem Bożej miłości względem nas, 
potwierdzonym nie raz w Piśmie św.  Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(NSPJ), pod wpływem objawień wspomnianej mistyczki, przybrał kilka form: 
celebrowanie uroczystości NSPJ przypadającego w piątek po oktawie Bożego 
Ciała; Godzina Święta, przynajmniej godzinna adoracja Najświętszego 
Sakramentu w nocy z czwartku na piątek dla uczczenia konania Chrystusa  
w Ogrodzie Oliwnym; praktyka pierwszych, kolejnych dziewięciu piątków 
miesiąca, spowiedzi i Komunii św., jako wynagrodzenie za grzechy własne  
i rodzaju ludzkiego; litania do Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego NSPJ; pozostałe formy: koronka oraz pieśni do Serca Pana Jezusa, 
zwyczaj poświęcania Sercu Pana Jezusa rodzaju ludzkiego, państw, narodów, 
diecezji, parafii i jednostek; wizerunki serca Jezusowego, świątynie o tym 
imieniu, zakony i bractwa pod tą nazwą; czasopisma oraz publikacje 
poświęcone czci Serca Pana Jezusa.  
W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia 
skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej 
śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic: 
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.  
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.  
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.  
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.  
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.  
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.  
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.  
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony 
    i czczony.  
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.  
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym 
       Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.  
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość  
       moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki  
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 przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie 
niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną 
ucieczką w godzinę śmierci. 

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO  
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

      O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących 
się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. 
Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, 
aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło 
się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi  
i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. 
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od 
Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu 
rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których 
albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do 
przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden 
pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim 
narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, 
jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam 
zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen 
 
 

                    Nabożeństwa    
                        czerwcowe     
                                                codziennie  
                            o godz. 17.45,  
                            a w niedziele  
                           o godz. 16.40. 
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Krótkie medytacje 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 

     5 czerwca 2022 r. 
Jezus powiedział do swoich 

uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać moje 

przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Parakleta da wam, 

aby z wami był na zawsze. 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”. J 14,15-16.23b-26 

W mocy Ducha Świętego… 
„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym...” Warto zestawić  

w rozważaniu te momenty z Łukaszowej Ewangelii i Dziejów Apostolskich, gdzie 
występuje greckie „eplēsthēsan”. Chodzi o to, by – stając przed zwierciadłem 
słowa Bożego – zobaczyć swoje wewnętrzne oblicze. Zgromadzeni w synagodze 
mieszkańcy Nazaretu, nieświadomi własnego ubóstwa, zaślepienia czy 
zniewolenia, a słysząc głoszone przez Jezusa orędzie o roku łaski od Pana „unieśli 
się gniewem” (Łk 4,28). Wyprowadzili Jezusa z synagogi i z miasta na urwisko góry, 
na której miasto było zbudowane, aby Go strącić. Kiedy Jezus odpuścił grzechy 
paralitykowi, a później uwolnił go również od paraliżu cielesnego, świadków 
ogarnęło zdumienie, wielbili Boga i „pełni bojaźni” mówili: „Przedziwne rzeczy 
widzieliśmy dzisiaj” (Łk 5,26). Kiedy Jezus w szabat, śledzony przez uczonych  
w Piśmie i faryzeuszy, uzdrowił człowieka, który miał uschłą rękę, świadkowie 
cudu „wpadli w szał” (Łk 6,11). Świadków cudu uzdrowienia chromego siedzącego 
przy Pięknej Bramie świątyni ogarnęły „zdumienie i zachwyt” z powodu tego, co 
go spotkało (Dz 3,10). Arcykapłan i jego zwolennicy spośród saduceuszów, „pełni 
zawiści”, zatrzymali i wtrącili apostołów do więzienia (Dz 5,17). Żydów w Antiochii 
Pizydyjskiej, na widok tłumów zebranych, by słuchać słowa Bożego, ogarnęła 
zazdrość i, bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł (Dz 13,45). Czym można 
zostać napełnionym? Czym można dać się napełnić? Gniewem, szałem, złością, 
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bezmyślnością, głupotą, zazdrością, zawiścią. Ale można również zostać 
napełnionym bojaźnią, zdumieniem i zachwytem, a przede wszystkim Duchem 
Świętym – jak Maryja. Warto dziś pozwolić napełnić się Miłością i zdumieniem, 
przecież widzimy działanie Boga w nas i wokół nas. Oremus 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 
        12 czerwca 2022 r. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Jeszcze wiele mam wam dopowiedzenia, 

ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 

was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił 
od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 

usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie  i wam objawi. Wszystko, co ma 

Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że 
z mojego weźmie i wam objawi”. J 16,12-15 

Niezwykła tajemnica…. 
Wsłuchując się w przeznaczony na Niedzielę Najświętszej Trójcy fragment 

tzw. mowy pożegnalnej z Janowej Ewangelii, można go sobie wyobrazić jako 
wieńczącą pewien etap formacji rozmowę pierwszego Parakleta z Jego uczniami. 
Odwieczne Słowo Ojca, które przyjmując ludzką naturę, doświadczyło jej 
możliwości i ograniczeń, sygnalizuje uczniom istnienie niezmierzonych pokładów 
mądrości dotyczących Boga i ludzi, jakie chciałoby przed nimi odkryć. Zarazem 
mówi im też otwarcie o ich możliwościach czy raczej ograniczeniach 
percepcyjnych, ucząc ich akceptowania: „Jeszcze wiele mam wam do 
powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie”. Umie czekać na osiągnięcie przez 
uczniów wymaganego progu dojrzałości, a może i progu bólu czy wytrzymałości, 
po osiągnięciu którego będą w stanie skonfrontować się z jakąś prawdą o Bogu czy 
trudną prawdą o sobie. Jezus, pierwszy Mistrz, z wewnętrznym pokojem 
zapowiada uczniom nowego Nauczyciela. „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy”. My, jak dworzanin królowej etiopskiej, 
sprowokowani przez współczesnego Filipa, wołamy czasem z bólem: „Jakże mogę 
zrozumieć to, co czytam, doświadczając życia w pełni, skoro mi nikt nie wyjaśni” 
(por. Dz 8,30-31). Szukając tych, którzy przewodziliby (towarzyszyliby) nam na 
drodze świętości, potrzebujemy ostrożności, bo „czy może niewidomy prowadzić 
niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?” (Łk 6,39). Jezus przestrzega przed 
faryzeuszami i uczonymi w Piśmie: „Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy 



 

St
ro

na
7 

ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną” (Mt 15,14). 
Nauczyciel z pełnym zaufaniem powierza nas trosce innego, prawdziwie 
dalekowzrocznego i szeroko patrzącego Parakleta. Oremus 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi  
                            Chrystusa – 16 czerwca 2022 r. 

Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym,  
a tych, którzy leczenia potrzebowali, 
uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku 

wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego 
Dwunastu, mówiąc: „Odpraw tłum; niech 

idą do okolicznych wsi  i zagród, gdzie 
mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, 

bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz On 
rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść!”. Oni 

zaś powiedzieli: „Mamy tylko pięć 
chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy  
i zakupimy żywności dla wszystkich tych 

ludzi”. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie 
im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i porozsadzali 

wszystkich.  A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad 
nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi.  Jedli i nasycili się 
wszyscy, a zebrano jeszcze z tego,   co im zostało, dwanaście koszów ułomków. Łk 9,11-17 

Jezus nas karmi nie tylko chlebem powszednim… 
 „Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem...” To wyznanie św. 

Pawła wyraża misję papieża względem Kościoła, misję biskupa czy prezbitera 
wobec osób tworzących diecezję czy parafię, chrześcijańskich rodziców względem 
dzieci... Czy przekazujemy innym to, co otrzymaliśmy od Pana? Przekazujemy 
Ewangelię czystą jak źródlana woda czy zanieczyszczoną ludzką mentalnością, 
światowym punktem widzenia albo „duchową światowością”? Św. Paweł Apostoł 
był w sytuacji podobnej do naszej. Nie uczestniczył w uczcie Wieczernika. Słowa 
Ostatniej Wieczerzy – jak zauważa Benedykt XVI – „otrzymał w pierwotnej 
wspólnocie, w taki sposób, że mógł być pewny ich pochodzenia od samego Pana”. 
Wspólnota przekazała mu w formie nieskażonej to, co otrzymała. Dobrą Nowinę, 
zanim została spisana, przekazywano ustnie. A później to Kościół spośród 
spisanych Ewangelii wybrał te, które wiernie oddawały słowa i mentalność Jezusa. 
Jezus modli się do Ojca: „Słowa (...), które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni 
je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie 
posłałeś” (J 17,8). Wiernie przekazana Ewangelia prowadzi do jedynego 
prawdziwego Boga, który jest źródłem życia wiecznego. My jednak, chcąc 
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przekazywać to, co otrzymaliśmy od Pana, uświadamiamy sobie, że między 
naszymi słowami i działaniem bywa luka. Świadomość tej rozbieżności nie może 
jednak prowadzić do obniżenia standardów Ewangelii i głoszenia tylko tego, co 
nam odpowiada, w czym – jak nam się wydaje – nasze czyny pokrywają się  
z wymaganiami Bożego słowa. Nie możemy jednak wybiorczo traktować treści 
Dobrej Nowiny z obawy przed oskarżeniami ze strony słuchaczy, że sami nie 
żyjemy według nauki, którą głosimy. Nie głosimy przecież samych siebie, ale mamy 
głosić to, co otrzymaliśmy od Pana. Możemy i powinniśmy, bez hipokryzji, 
wskazywać wyżyny świętości, ku którym, razem z innymi, zdążamy w pielgrzymce 
wiary. Nasze działanie mamy stale „podciągać w gorę” do słów Pana Jezusa, 
powtarzając je wiernie sobie i innym, a nie słowa Pana Jezusa „naciągać w dół” do 
naszej ułomnej czasem praktyki życia. Oremus 

XII Niedziela Zwykła – 19 czerwca 2022 r. 
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z 

zapytaniem: „Za kogo uważają 
Mnie tłumy?”.  Oni odpowiedzieli:  

„Za Jana Chrzciciela; inni za 
Eliasza; jeszcze inni mówią, że 

któryś z dawnych proroków 
zmartwychwstał”. Zapytał ich:  

„A wy za kogo Mnie uważacie?”. 
Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza 

Bożego”. Wtedy surowo im 
przykazał i napominał ich, żeby 

nikomu o tym nie mówili. I dodał: 
„Syn Człowieczy musi wiele 

wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 
zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli 

ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie 

z mego powodu, ten je zachowa”. Łk 9,18-24 
    Kim jest Jezus? 

Bóg zapowiada: „Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha 
łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili...” Obraz 
ukrzyżowanego Jezusa, z którego przebitego boku wypłynęła krew i woda, 
wywołał z pamięci umiłowanego ucznia tę właśnie prorocką zapowiedź. 
Ewangelista dzieli się tym obrazem i tym słowem, zapraszając i nas do 
kontemplacji Przebitego, byśmy, patrząc, uwierzyli w Niego, jak on uwierzył; 
byśmy razem z Szymonem Piotrem, ale już patrząc na Tego, który wiele wycierpiał, 
został odrzucony i zabity, uznali w Nim „Mesjasza Bożego”. Czasowniki „będą 
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patrzeć” i „przebili” wskazują na sprawców męki Jezusa. W proroctwie Zachariasza 
wszystko wydaje się jasne: to mieszkańcy Jerozolimy. Gdy słuchamy dzisiaj 
fragmentu z Łukaszowej Ewangelii, nietrudno o szybkie skojarzenie: to starszyzna, 
arcykapłani i uczeni w Piśmie. Tymczasem przywołując słowa z katechizmu 
rzymskiego wydanego po Soborze Trydenckim, Kościół wyznaje: „To nasze 
przestępstwa sprowadziły na Pana naszego Jezusa Chrystusa mękę krzyża (...). 
Trzeba uznać, że nasza wina jest w tym przypadku większa niż Żydów. Oni bowiem, 
według świadectwa Apostoła, nie ukrzyżowaliby Pana chwały (1 Kor 2,8), gdyby 
Go poznali. My przeciwnie, wyznajemy, że Go znamy. Gdy więc zapieramy się Go 
przez nasze uczynki, podnosimy na Niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce” 
(KKK 598). Trzeba, aby słowo tej trudnej i Dobrej Nowiny leczniczo przebiło nasze 
serca. Bo Bóg zapowiada również: „w owym dniu wytryśnie źródło, (...) na obmycie 
grzechu i zmazy”. Jesteśmy sprawcami męki Jezusa, ale odkupionymi przez Niego. 
W Sercu Jezusa jest źródło łaski otwarte dla nas. Mamy z Niego pić. Przebity jest 
Źródłem, jest Lekarstwem. Jest Zbawicielem wszystkich. Oremus 

XIII Niedziela Zwykła – 26 czerwca 2022 r. 
Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do 

Jeruzalem i wysłał przed sobą 
posłańców. Ci wybrali się w drogę  

i weszli do pewnego miasteczka 
samarytańskiego, by przygotować 
Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, 

ponieważ zmierzał do Jeruzalem. 
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan 
rzekli: „Panie, czy chcesz, byśmy 

powiedzieli: Niech ogień spadnie  
z nieba  i pochłonie ich?”. Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do 

innego miasteczka.  A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki 

podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by  
głowę mógł położyć”. Łk 9,51-62 

      Zły wybór…. 
Odmowa przejścia przez ziemie samarytańskie służy Jezusowi do tego, aby 

pouczyć uczniów na temat swojej misji. Jakub i Jan, wzburzeni niegościnnym 
zachowaniem Samarytan, zapragnęli zniszczyć ich miasto. Ich oburzenie zapewne 
spotęgował fakt, że sama chęć zatrzymania się Jezusa w mieście samarytańskim 
była czymś nadzwyczajnym. Zwykle Żydzi unikali kontaktu z Samarytanami, 
dlatego idea pobytu w tym miasteczku musiała być dla uczniów trudna do 
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zaakceptowania. Wrogie nastawienie mieszkańców zostało więc odebrane jako 
policzek dla Jezusa, który pragnął pokonać bariery uprzedzenia między dwoma 
ludami. Gwałtowna reakcja Apostołów przypomina proroka Eliasza. Miał on 
władzę rażenia ogniem z nieba (2 Krl 1,9-14), płonął bowiem gorliwością o czystość 
wiary Izraela i dawał upust swojemu gniewowi względem tych, którzy dopuszczali 
się odejścia od prawdziwej religijności. Jakub i Jan, nazwani także synami gromu 
(Mk 3,17), byli zatem przeświadczeni, że religijna wrogość Samarytan zasługuje na 
słuszną karę. Jezus sprzeciwia się jednak takiemu myśleniu. Nawet jeśli człowiek 
odmawia gościny Bogu i stara się pokrzyżować Jego drogi, nie oznacza to, że 
zasługuje na Jego zemstę. Paradoksalnie to dwaj Apostołowie ściągają na siebie 
gniew Nauczyciela, który surowo ich upomina. Jezusa wzburza niewłaściwe 
zrozumienie Jego misji przez najbliższych uczniów. Nadejście królestwa Bożego 
jest czasem głoszenia Bożego przebaczenia, a nie gniewu i kary. Sąd, który 
dokonuje się nad światem, nie polega na wyniszczeniu grzeszników, ale na 
zniszczeniu zła poprzez ofiarę miłości. Apostołowie pojmą tę lekcję dopiero po 
zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy oświeceni Duchem Świętym ujrzą w krzyżu 
Chrystusa prawdziwe zwycięstwo nad złem. Oremus  

 

Intencje mszalne na miesiąc czerwiec 2022 

Poniedziałek  
30.05.2022 

7.00 † Stefania Tora w 20 r. śm. 
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 
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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)  

Poniedziałek  
06.06.2022 

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
7.00 † Bronisława i Stanisław Krysta z rodzicami  
9.00 † Jan i Helena Majka z synem i rodzeństwem 
17.00 † Maria Zeman (P) 

18.00 † Zofia Komendera (P) 
† Stanisław i Emilia Jędrzejko 

Wtorek  
07.06.2022 

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

Środa 
08.06.2022 

7.00 † Krystyna Zaręba (P) 

18.00 
1. † Zdzisław Drożdż w 8 r. śm.  
2. † Wacław Rutkowski (P) 
3. † Jan Niemczyk (P)  

 Czwartek  
09.06.2022 

7.00 † Wiktor Czarnik (P) 
18.00 † Zmarłe Członkinie XI Róży Kobiet Marii Kozieł 

Piątek  
10.06.2022 

7.00 † Jadwiga Handzlik (P) 

18.00 1. † Zbigniew Matachowski  (P) 
2. † Genowefa Jurowska (P) 

Sobota  
11.06.2022 

7.00 † Janusz Kózka (P) 
18.00 † Tadeusz Szatanik  w 1 r. śm. (P) 

Niedziela 
12.06.2022 

 
Początek 

Misji 
Świętych 

 

XI Niedziela Zwykła - Uroczystość Trójcy Świętej 
7.00 † Stanisław Trzcionka z bratem i rodzicami (P) 

9.00 

1. † Jan Mleczko (P) 
2. † Maria Chłopczyk z rodziną 
3. † Michalina Wołoszyn z mężem 
4. † Tomasz Matachowski (P) 

11.00 

1. W int. Rodziny zmarłej Paulinki (P) 
2. † Tadeusz Kudziełko (P) 
3. W int. Rodzin z I Róży Rodziców modlących się za 
dzieci 
4. † Gabriela Komendera z rodzicami i teściami 

17.00 † Zbigniew Konior  (P)  

Poniedziałek  
13.06.2022 

8.00 † Jan Grabowski (P) 

19.00 
Nabożeństwo Fatimskie 
1. † Halina Malarz (P) 
2. † Kazimiera Tąga (P) 

Wtorek  8.00 † Zbigniew Stuglik (P) 
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14.06.2022 19.00 1.† Dominik Tatoń (P) 
2.† Roman Tylko (P) 

Środa 
15.06.2022 

8.00 † Józefa Kozieł (P) 

19.30 
1. † Zofia Pałosz (P) 
2. † Krystyna Karkoszka (P) 
3. † Anna Waluś i Tadeusz Baścik   

 Czwartek  
16.06.2022 
Boże Ciało  

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
7.00 † Aniela Sanetra (P) 

9.00 
1. † Władysław Bies (P) 
2. † Marek Fabia (P) 
3. † Antoni i Helena Handzlik z synem Pawłem 

11.00 

1. Rocznica I Komunii św. klas IV SP 
2. W int. Jubilatów z ok. 10 r. Ślubu dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie 
3. † Barbara Wanio w 6 r. śm 
4. Za Parafian 

Piątek  
17.06.2022 

8.00 † Józef Moskal (P) 

19.00 1. † Maria i Franciszek Zeman w r. śm. 
2. † Małgorzata Skudrzyk  (P) 

Sobota  
18.06.2022 

8.00 † Edward Graczyk (P) 

19.00 † Irena Małyszek  
† Roman Tylko (P) 

Niedziela 
19.06.2022 

Odpust  
Parafialny 

 
Zakończenie  

Misji 
Świętych 

 

XII Niedziela Zwykła 
7.00 † Zofia Komendera (P) 

9.00 

1. † Michalina Wołoszyn (P) w 2 r. śm. 
2. † Michał Borutka (P) 
3. † Benedykt Skudrzyk (P) 
4. W int. Jubilatów Marii i Włodzimierza z ok. 50 
lecia Ślubu o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej 

11.00 

1. Za Parafian  
2. † Janusz Wadoń (P) 
3. † Władysław Lach z żoną i rodzicami 
4. † Józef i Stanisława Piwińscy   
5. W int. Martynki z ok. Roczku o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i Anioła Stróża  

17.00 † Jarosław Janikowski  w 8 r. śm.  
Poniedziałek  
20.06.2022 

7.00 † Wiesław Fabia 
18.00 † Helena Handzlik (P) z ul. Partyzantów 

Wtorek  
21.06.2022 

7.00 † Genowefa Handzlik (P) 
18.00 † Jerzy Czarnik  (P) 

Środa 
22.06.2022 

7.00 † Marek Adamaszek (P) 

18.00 1. † Mirosław Olszowy (P) 
2. † Wiesław Fabia (P) 
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3. † Władysława Jurzak (P)  

 Czwartek  
23.06.2022 

7.00 † Zofia Matejko (P) 

18.00 1. † Helena Stanclik (P) 
2. † Czesław Kubik 

Piątek  
24.06.2022 

7.00 † Ludwik Pająk (P) 

8.00 W int. Uczniów, rodziców, nauczycieli i Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej 

18.00 † Helena Dyczkowska (P) 

Sobota  
25.06.2022 

7.00 1.† Maria Zeman (P) 
2.† Kazimiera Tąga (P) 

18.00 † Wacław Rutkowski (P)  

Niedziela 
26.06.2022 

 
Rozpoczęcie 

Wakacji 
 

XIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Emilia Baścik z rodzicami 

9.00 

1. † Franciszek Malarz (P) 
2. Dziękczynna z ok. jubileuszu 25 lecia małżeństwa 
Alicji i Marcina 
3. † Józef i Elżbieta Jurzak w 15 r. śm. 

11.00 

1. † Zbigniew Konior (P) 
2. † Władysław Stopczak z żoną Anną, rodzicami  
i teściami 
3. † Antoni Pietraszek z żoną Stanisławą, córką i 
zięciami 
4. Za Parafian  

17.00 † Czesława i Władysław  Juraszek  
Poniedziałek  
27.06.2022 18.00 † Władysław Bies (P) 

Wtorek  
28.06.2022 7.00 † Wiktor Czarnik (P) 

Środa 
29.06.2022 

Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 
9.00 † Ryszard Rolak z synem Jackiem i rodzicami 
18.00 † Piotr Cholewka  

 Czwartek  
30.06.2022 7.00 † Stanisław Piekiełko  

I Piątek  
01.07.2022 18.00 † Kazimiera Prus (P) 

I Sobota  
02.07.2022 7.00 † Jan Wójcik (P) 

Niedziela 
03.07.2022 

 

XIV Niedziela Zwykła 

7.00 Dziękczynna z ok. jubileuszu małżeństwa Marii  
i Artura  

9.00 † Szczepan Baścik w 4 r. śm. 
11.00 † Tadeusz Szatanik (P)  
17.00 † Zbigniew Konior (P) w 1 r. śm. 
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Jezus, chleb życia, 
dar miłości… 

.Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we 
Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem 
chlebem życia. (…) Jeżeli nie będziecie jedli 
Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie 
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa 

moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym.” (J 6,47-48.53-54)  
Szach-mat” – oznajmił mój dziadek z triumfującym uśmieszkiem. Mój dziadek miał 
wiele zalet – był mądry, pogodny, troskliwy i wesoły. Ale ogrywać się nie pozwalał. 
W szachach nie dawał mi żadnych forów. Wygrywałem tylko wtedy, kiedy się 
naprawdę postarałem. Dziś bardzo mi go brakuje. Nauczył mnie, że w szachach, 
jak i w życiu, trzeba patrzeć szerzej, wybiegać myślą naprzód i od samego początku 
mieć w pamięci koniec. Myślę, że podobnie postępuje z nami Bóg Ojciec. Zaprasza 
nas, abyśmy porzucili naszą krótkowzroczną, ziemską perspektywę i podnieśli 
wzrok na nasz ostateczny cel – życie wieczne z Nim. Pragnie, abyśmy wciąż 
zabiegali o coraz większe wzrastanie w cnocie. Nie pozwala nam spocząć na 
laurach, dopóki nie staniemy się najlepszą wersją osoby, jaką On nas stworzył.  
A stworzył nas jako potencjalnych świętych, wie jednak, że aby nimi się stać, 
potrzebujemy mieć w sobie Jego życie. Dlatego właśnie dał nam Eucharystię. 

▌SPOGLĄDAJĄC DO PRZODU I WSTECZ 
Jezus na krótko przedtem, nim nazwał siebie Chlebem Życia, nakarmił pięć tysięcy 
ludzi (J 6,1-13). Zapewnił posiłek swoim słuchaczom, aby nie musieli, zmęczeni  
i głodni, odbywać długiej wędrówki w poszukiwaniu żywności. Jednak kiedy 
później znowu Go szukali, ostrzegł ich, by nie starali się o pokarm, który ginie, ale 
o ten, który przetrwa „na życie wieczne” (J 6,27). Jezus przypomniał im również 
czasy, kiedy Bóg Ojciec karmił Izraelitów manną na pustyni. Dlaczego? Chciał, aby 
sięgnęli pamięcią do innych sytuacji, w których Bóg karmił swój lud, podtrzymując 
jego siły podczas długiej wędrówki. Chciał, aby spoglądając wstecz, mogli docenić 
to, czego doświadczali teraz. Podobnie jak ma to miejsce w szachach, kiedy Mistrz 
jest zawsze o kilka ruchów do przodu, nawet jeśli jeszcze nie wszystkie pionki 
znalazły się na właściwych miejscach. Podczas czterdziestoletniej wędrówki przez 
pustynię Izraelici wołali do Boga o pokarm, a On zapewniał im go jak dobry Ojciec. 
Co rano na ziemi pojawiała się tajemnicza biała substancja, którą nazwano manną, 
od hebrajskiego wyrażenia manhu oznaczającego „co to jest?”. Była ona jadalna, 
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w smaku podobna do chleba i bardzo pożywna. To dzięki codziennemu 
zaopatrzeniu w mannę Izraelici w końcu dotarli do Ziemi Obiecanej (Wj 16,35). 
Jezus wiedział, że ludzie, którzy tak 
tłumnie wyruszyli za Nim na pustynię, 
będą potrzebowali pokarmu, toteż 
zapewnił im go, jak niegdyś Bóg Ojciec 
zapewnił Izraelitom mannę. Wezwał 
ich jednak również do tego, by 
wznosząc się ponad głód fizyczny 
odkryli w sobie także głód życia 
wiecznego. Wezwał ich do przemiany 
życia i poszerzenia horyzontów, do 
koncentrowania się nie tyle na bochenkach cudownie rozmnożonego chleba, ile 
na samym Jezusie. Tylko On, jako Chleb Życia, ma moc nakarmić ich w tym życiu  
i wskrzesić do życia wiecznego (J 6,54).  

▌ŻYCIE JEZUSA W NAS 
Wiemy, że zwyczajny pokarm, który spożywamy, podtrzymuje nasze doczesne 
życie. Ale czy w ten sam sposób myślimy o Eucharystii? A przecież właśnie  
w Eucharystii Jezus przekazuje nam swoje życie. Przyjęliśmy już Jego życie  
w momencie chrztu, ale wiemy, jak wymagająca potrafi być nasza codzienność. 
Kochać tak, jak Jezus nas ukochał, może jedynie ten, kto ma w sobie 
nadprzyrodzone życie Boga. Potrzebujemy go, aby walczyć z pokusami i grzechem, 
troszczyć się o potrzebujących i głosić Dobrą Nowinę. Potrzebujemy łaski Bożej, 
aby chrześcijaństwo przetrwało i rozwijało się w tym świecie. Ale dar Ciała i Krwi 
Jezusa nie jest tylko na dzisiaj. Jest na wieczność. To właśnie obiecuje nam Pan – 
spożywając ten Chleb, będziemy żyć na wieki. Jakże mogłoby być inaczej, skoro 
płynie w nas życie samego Jezusa? Jego życie w nas przetrwa – a także i my, gdyż 
jesteśmy zjednoczeni z Panem. Oto wielki dar Jezusa, Chleb Życia. Eucharystia nie 
jest czymś, co się nam należy, ani czymś, bez czego możemy się obejść. Jezus 
wzywa nas do wiary, że On jest Tym, którego zapowiadał Stary Testament, Tym, 
który wybawia nas z niewoli grzechu, podobnie jak Izraelici zostali wybawieni z 
niewoli egipskiej. On jest Tym, który podtrzymuje nas w drodze do Ziemi 
Obiecanej, podobnie jak Izraelici byli podtrzymywani manną na pustkowiu. On jest 
Tym, który przygarnie nas w dniu, kiedy dotrzemy do niebieskiej Ziemi Obiecanej, 
a my rozpoznamy Go, ponieważ będziemy mieć w sobie Jego życie. Oto przyszłość 
obiecana przez Pana wszystkim, którzy wierzą! 
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▌MODLITWA I REFLEKSJA 
W tym tygodniu spróbuj spisać historię swojej relacji z Bogiem. Nie musi być ona 
bardzo szczegółowa (możesz ją spisać w punktach), ale spróbuj zawrzeć w niej 
odpowiedzi na następujące pytania:   
● Jak rozwijała się moja relacja z Bogiem do tej pory? W jaki sposób Pan 
troszczył się o mnie? Czy umiem dostrzec Jego obecność w wydarzeniach mojego 
życia? W jaki sposób Mu odpowiadałem? Czy odpowiadałem Mu miłością i służbą? 
● Jak wygląda moja relacja z Bogiem obecnie? W jaki sposób On działa we 
mnie? Czy umiem na bieżąco dostrzegać Jego obecność w tym, co mnie spotyka? 
Jak doświadczam Jego obecności w Eucharystii? 
● Jak widzę rozwój swojej relacji z Bogiem w przyszłości? W jakich dziedzinach 
najbardziej potrzebuję Jego łaski? Jak mogę głębiej doświadczyć Jego życia  
w sobie? W najbliższą niedzielę zanieś Panu swoje odpowiedzi na te pytania do 
ołtarza, przyjmując Go w Komunii Świętej. Rozważając swoją relację z Panem, 
podziękuj Mu za to, czego dokonał w twoim życiu po dziś dzień, i proś Go o to, 
czego potrzebujesz na przyszłość. Pamiętaj, że Komunia Święta jest chwilą 
najgłębszego zjednoczenia z Bogiem, jakiego możesz doświadczyć po tej stronie 
wieczności.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Oddałem  
wszystko 
co miałem,  
by zdobyć 
Twą miłość… 

Jezus 
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Najdroższa Krew Jezusa  
- dar przymierza miłości 

 „A kiedy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu  
i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco 
pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę 
cierpiał. Albowiem powiadam wam: Nie będę już jej 
spożywać, aż się spełni w królestwie Bożym».” (Łk 
22,14-16) „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb  
i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał 
uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 
moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 

bo to jest moja Krew Przymierza,  która za wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów».” (Mt 26,26-28)  
Zaakceptuj to szaleństwo” – przypomina mi często moja żona. Ta jej mądrość 
życiowa znajduje zastosowanie przy niemal każdym rodzinnym posiłku. To 
przedziwne, że my, rodzice, przez pierwszych kilka lat zachęcamy dzieci do 
chodzenia i mówienia, a przez następne kilkanaście błagamy je, by usiadły  
i zachowywały się spokojnie. Jednak bez względu na wszystko wiem, że nasze 
wspólne posiłki są darem, okazją do tego, by złożyć dziękczynienie Bogu, łamać 
chleb oraz podzielić się smutkami i radościami ze sobą nawzajem. I nawet jeśli 
nasze rodzinne spotkania przy stole nie wyglądają perfekcyjnie, to nie to jest 
najważniejsze. Bywa, że ktoś się spieszy, ktoś inny jest zirytowany lub coś mu nie 
pasuje albo nie smakuje, ale czyż inaczej wyglądała wieczerza paschalna, kiedy 
Izraelici przygotowywali się do ucieczki z Egiptu, spożywając ją w pośpiechu i 
zdenerwowaniu z powodu niebezpiecznych okoliczności? I choć spożywana tak 
nerwowo i z niepokojem, dla narodu wybranego stała się wydarzeniem 
przełomowym, zmieniającym całe jego dotychczasowe życie. Z kolei Ostatnia 
Wieczerza, którą Pan Jezus spożywał z Apostołami, odbywała się w cieniu Jego 
zbliżającej się śmierci. A jednak właśnie podczas tego spotkania – wspólnego 
posiłku – Bóg zapowiedział wielki dar Eucharystii. 
▌PRZYMIERZE PRZYPIECZĘTOWANE KRWIĄ JEZUSA 
Pascha była – i jest po dziś dzień – jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu 
żydowskim. Doroczna celebracja Paschy upamiętnia wyjście Izraelitów z niewoli 
egipskiej. Zapowiadając dziesiątą plagę, jaką była śmierć wszystkiego co 
pierworodne, Bóg chcąc, by nie dotknęła ona ludu wybranego, polecił każdej 
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izraelskiej rodzinie, aby postarała się o baranka, 
zabiła go i spożyła jego mięso, a drewniane odrzwia 
domu pomazała jego krwią. Tej nocy anioł śmierci 
przechodzący przez Egipt ominął wszystkie domy 
oznaczone krwią baranka. We wszystkich domach 
nieoznaczonych krwią zmarły pierworodne dzieci płci 
męskiej (Wj 12). Pamiętając o tym kontekście, 
przejdźmy teraz do ewangelicznych opisów Ostatniej 
Wieczerzy. Oto Jezus jest wraz z dwunastoma 
Apostołami w wieczerniku, aby spożyć Paschę. 
Wszystko czynią zgodnie ze zwyczajem. Powtarzają 
sobie historię wyjścia z Egiptu, śpiewają psalmy, 
spożywają mięso baranka z chlebem niekwaszonym i 
gorzkimi ziołami, w odpowiednich momentach 
wyznaczonych przez tradycję wznoszą kolejne kielichy wina, oraz wspominają, jak 
wierny okazał się Bóg wobec ich przodków. Następnie dzieje się coś 
zdumiewającego: Jezus biorąc w dłonie ostatni kielich paschalny oznajmia 
nadejście Nowego Przymierza (Łk 22,20). Po tym jak Izraelici przeszli Morze 
Czerwone i wyruszyli przez pustynię, Bóg zawarł z nimi przymierze. Za 
pośrednictwem Mojżesza obiecał ich strzec i żywić, oni natomiast zobowiązali się 
do przestrzegania przykazań, zgadzając się być Jego szczególną własnością. Teraz 
Bóg zawiera ze swoim ludem Nowe Przymierze – przymierze miłosierdzia, 
przeżywane pod prawem miłości i radości w Duchu Świętym. Zostanie ono 
przypieczętowane nie krwią zwierzęcia, ale Krwią Jego umiłowanego Syna. To 
Jezus stanie się ofiarnym Barankiem. Celebracja Paschy rozpoczęta podczas 
Ostatniej Wieczerzy w sali na górze zakończy się na krzyżu na Kalwarii. Jego śmierć 
stanie się dla nas nadzieją życia w wolności teraz i bramą do życia wiecznego w 
niebie. Właśnie te wydarzenia wspominamy i uobecniamy podczas każdej Mszy 
świętej. Wieczernik Wielkiego Czwartku jest tak blisko, jak nasz kościół parafialny, 
gdzie uczestniczymy w celebracji eucharystycznej. Bóg ofiaruje nam przymierze 
miłości i daje nam szansę odnowienia tego przymierza na każdej Eucharystii. 
Ofiaruje nam ten dar nawet codziennie! Komunia Święta jest tak nieodzowna dla 
naszego szczęścia, że papież Benedykt XVI postawił retoryczne pytanie: „Gdzie (…) 
znajduje się źródło chrześcijańskiej radości, jak nie w Eucharystii?” (Anioł Pański 
18.03.2007). Wchodząc więc do kościoła najbliższej niedzieli przypomnij sobie, jak 
wierny jest twój Bóg. On nigdy nie opuści cię ani nie porzuci. Posunął się 
niewyobrażalnie daleko – aż do oddania swego umiłowanego Syna – dlatego, że  
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PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 
prowadzonych przez  

ks. Grzegorza Kamińskiego 
Misjonarza 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 parafialne) 
  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 

     Po Mszy Świętej – SPOTKANIE MISYJNE DLA KOBIET  
17.00 – Spotkanie Misyjne Uczniów Szkoły Podstawowej 
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. 

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 
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     Po Mszy Świętej – SPOTKANIE MISYJNE DLA MĘŻCZYZN 
17.00 – Spotkanie Misyjne Uczniów Szkoły Podstawowej  
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 17.45 – 19.15 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Msza św. z nauką misyjną i UROCZYSTOŚĆ MISYJNA 

     DLA MAŁŻONKÓW – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 
16.30 – Spowiedź dla Uczniów Szkoły Podstawowej 
17.00 – Msza św. dla Uczniów Szkoły Podstawowej  
18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu – Nabożeństwo czerwcowe 
19.30 – 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 
15.00 – Godzina Miłosierdzia  

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 
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy 
18.00 – Nabożeństwo za zmarłych przodków, którzy przekazali nam życie i wiarę. 
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 
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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 
11.00 – 13.30 – Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. 
17.00 – Msza św. 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 2022 
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 – Uroczysta Msza św. odpustowa 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.  
16.30 – Nabożeństwo czerwcowe  
17.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich 
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Modlitwa w intencji 
Misji Świętych 

„Zamysł Boży względem 
człowieka – Rodzina” 

O dobry i miłosierny Boże! 
Prosimy Cię o błogosławieństwo dla 
Misji Świętych, które odbędą się w 
naszej parafii. Spraw łaskawie, żeby te 
Misje Święte przyniosły Tobie większą 
chwałę, a duszom naszym zbawienny 
pożytek. Ty bowiem chcesz, żeby 
wszyscy ludzie poznali prawdę i byli 
zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie 
możemy uczynić. Dlatego z wielką 

ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo 
Twoje!” Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć te Misje Święte. Napełnij 
nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia 
dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie. Duchu Święty Boże! 
Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze 
naszej parafii. Maryjo, Matko Boża i Ucieczko Grzeszników, bądź Matką 
parafii naszej i wspieraj nas prośbami Swymi. Amen. 
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cię kocha. Uczynił to dla każdego z nas – i 
dla ciebie osobiście. Jedyną narzucającą 
się spontanicznie odpowiedzią jest 
dziękczynienie i uwielbienie. Pamiętajmy, 
że dziękczynienie to po grecku właśnie 
eucharistia. Lud Boży gromadzi się, by 
dziękować za ten wspólny posiłek, który w 
dosłownym sensie jest darem z nieba. 
▌MODLITWA I REFLEKSJA 
● Przeczytaj opis Ostatniej Wieczerzy z Ewangelii Łukasza, rozdział 22, oraz  
z Ewangelii Mateusza, rozdział 26. Wyobraź sobie, że siedzisz przy stole razem z 
Jezusem i Jego uczniami. Jaki panuje tam nastrój? Jak reagują uczniowie na słowa 
Jezusa o Jego Ciele i Krwi?  
● Podczas Mszy świętej składamy dziękczynienie Bogu za Jego wierność 
przymierzu miłości. W swojej modli modlitwie osobistej poświęć trochę czasu na 
dziękczynienie Bogu za wszystkie przejawy Jego miłości do ciebie. Możesz 
spróbować sporządzić listę Jego łask. Umieść na niej nie tylko wielkie rzeczy, za 
które jesteś Mu wdzięczny, ale także wszelkie drobiazgi, przez które okazuje ci 
swoją miłość na co dzień. Weź ze sobą tę listę na Mszę świętą i odczytaj ją po cichu 
po przyjęciu Komunii. Pozwól, by twoje serce wezbrało miłością i dziękczynieniem 
za to wszystko, co Bóg dla ciebie uczynił. Proś Go też o łaskę zachowania w pamięci 
i sercu Jego wiernej, niezachwianej miłości do ciebie, gdy już przebrzmią słowa: 
„Idźcie w pokoju Chrystusa”.  „Słowo życia”.  
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Historia Podlesia i naszej Parafii 

Poznając własne korzenie – część III 
     Podlesie – w latach od 1966 do 1971 

Rok 1966 - Obchody milenium chrztu  
i tysiąclecia państwa 

Przed obchodami Millenium Polski odbyła się wielka 
nowenna z uroczystymi Mszami i kazaniami. 
Pan Józef Zajkowski z Krakowa zrobił ornat z okazji 
obchodów millenium, a poświecił go sam Arcybiskup Karol 
Wojtyła.  
Ustawiono balaski w kościółku oddzielając prezbiterium 
od nawy. 
Dnia 13 marca odbyła się pielgrzymka do Katedry na 
Wawelu z racji „Jubileuszu”. 
Dnia 20 marca J.E. Ks. Arcybiskup Metropolita Karol 

Wojtyła przybył do Kęt. Poświęcił chrzcielnicę i udzielił chrztu św. kilkoro dzieciom.  
W dniach od 27 do 31 marca, rekolekcje wielkopostne głosił dr St. Motyl – dyr. 
Salezjanów z Oświęcimia.  
W uroczystość św. Stanisława - 8 maja, odbyły się w Krakowie uroczystości 
millenijne Polski.  Cały Episkopat z  Prymasem kardynałem Stefanem Wyszyńskim 
brał udział w nim udział oraz tysiące wiernych.  
W jesieni, sprawiono na zimę chodniki wietnamskie do murowanej części kościoła. 

Rok 1967 
Wchodzimy w drugie „Tysiąclecie” chrześcijaństwa w Polsce. Odnowa liturgiczna 
postępuje powoli naprzód.  
W dniach od 12 do 16 marca. Rekolekcje wielkopostne dla wszystkich. Głosił nauki 
ks. J. Bryła od Salezjanów z Oświęcimia. 
W Niedzielę Białą, 2 kwietnia – odpust na Boże Miłosierdzie. Sumę odprawił Ks. 
Kanclerz mgr Stefan Morozowski. Do Podlesia przybyło wielu księży, a wieczorem 
przyjechał sam Ks. Arcybiskup Metropolita Karol Wojtyła. Przemówił w kościele do 
wiernych i był z kapłanami na kolacji. 
W czerwcu obrzucono murowaną część kościoła, tynkiem mineralnym „taraboną” 
- bez dodatków chemicznych.  
Podczas wakacji, 23 lipca. Ks. Kanclerz ofiarował kielich liturgiczny do kościoła. 
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W niedzielę, 20 sierpnia rozpoczął się I miesiąc Nowenny przed „Peregrynacją” – 
nawiedzenia naszej parafii przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Nowenna 
odprawiana była w trzecią niedzielę każdego miesiąca. Kazania głosił Ojciec 
Duchowny z Seminarium Ks. Jan Kościółek. 
Zaplanowano zakupić do kościoła dużą (10-cio głosową) fisharmonię z  pedałem.  

Rok 1968 
W marcu rozpoczynamy składkę na witraże: trzy - Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny i Św. Jana Kantego. 
Wykonuje je Firma „Żeleński” w Krakowie. Projekt wykonał prof. Jabłoński  
z Wieliczki. Witraże wstawiono 20 kwietnia 1968 r.  
Do wielkiego ołtarza wstawiono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.  
Rodak tutejszej parafii, Ks. Wiktor Fabia ofiarował dla kościoła kielich.  
Pierwsze Misje Święte w Podlesiu rozpoczęły się  23 kwietnia. Głosili je Sercanie: 
Ks. Stanisław Sidełko i Ks. Mazur. 
Rok „Nawiedzenia” naszej parafii przez Matkę Boską Częstochowską. Zamiast 
obrazu do Podlesia zawitał symbol: zapalona świeca. Władze państwowe 
„aresztowały” w Katowicach obraz Matki Bożej i pod strażą trzymały  
w Częstochowie. Sekretarzem Partii w Katowicach był Edward Gierek, a w 
Warszawie Władysław Gomułka.  
Nawiedzenie odbyło się z 1 na 2 maja. W pierwszym dniu zaszczycił nas swoją  
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obecnością sam J. E. Ks. Kardynał Karol Wojtyła. Świeca przyszła do nas z Rajska,  
a my podaliśmy ją do Brzeszcz. Udział wzięła wielka rzesza ludności. Trwała 
Całonocna adoracja.  
Dnia, 25 maja odbyła się autokarowa pielgrzymka do Częstochowy. Wyjechaliśmy 
w sobotę wieczorem, a wróciliśmy w niedzielę 26 maja o godz. 19.00.  
W listopadzie sprowadzono do kościoła fisharmonię 10-cio głosową z pedałem 
oraz drugi konfesjonał  - zrobiony przez p. Sobol J. z Kęt z ul. Świętokrzyskiej. 
Od dnia 1 grudnia w I Niedzielę Adwentową rozpoczęto odprawiać Mszę św.  
w języku narodowym, po reformie lilturgii. 
Dnia, 15 grudnia zakończył się „Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej” 
w Kurii Krakowskiej. Odśpiewano uroczyste  „Te Deum” po nieszporach. 
 Wyzłocono starą monstrancję przed Bożym Narodzeniem. 

Rok 1969 
Przed świętami Wielkanocnymi wymalowano kościół na wzór kościoła w Bielsku 
przy stacji Dzieła tego dokonał Jan Piznal – sąsiad kościoła.  
Dnia, 7 kwietnia, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych rozpoczęła się renowacja 
Misji Świętych. Przeprowadzili ją Ci sami misjonarze Sercanie: Ks. St. Sidełko Ks. 
Mazur. Trwały do odpustu „Bożego Miłosierdzia” do Niedzieli Białej.  
W niedzielne, majowe popołudnia odbyły się nabożeństwa majowe przy kapliczce 
„Panience” na Leśnej. 
Dnia, 1 maja. ks. Biskup Julian Groblicki udzielił sakramentu bierzmowania klasom 
VII i VIII-mym. 
Od 7 października wprowadzono czwartą mszę świętą w niedzielę.  Porządek 
nabożeństw: godz. 7;00, 8;15, 9;30 i 11;15. Msze święte dostosowano dla wygody 
parafian przyjeżdżających pociągiem z Zagrody – mieszkających na Młynku  
i Kępach. Pomaga Ks. Paweł Bawoł z Oświęcimia od Salezjanów. 
Sprawiono do kościoła pancerne – ogniotrwałe Tabernakulum. Poświęcenia 
dokonał przed Pasterką ks. Kanclerz Stefan Marzowski.  

Rok 1970 
W dniach od 15 do 19 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne dla wszystkich. 
Głosił nauki Ks. Franciszek Jawor – Jezuita z Nowego Sącza. Wprowadził do 
nabożeństw - Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
W dniu 5 kwietnia na Wawelu odbyła się konsekracja dwóch nowych sufraganów: 
Ks. Bp Stanisława Smoleńskiego i Ks. Bp Albin Małysiaka ze zgromadzenia 
Misjonarzy.  
W maju ufundowano do kościoła czerwone dalmatyki i obrusik do MB N. Pomocy 
Dnia, 26 lipca umarł Ks. Proboszcz Paweł Skiba w Hałcnowie. 
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Dnia 15 listopada ofiarowaliśmy drugą składkę na budowę kościoła  
w Pisarzowicach. Zbierał Ks. Proboszcz Stanisław Piela z Pisarzowic.  
W grudniu rozpoczęła się „rewolucja” strajki na Wybrzeżu.   

Rok 1971 
Dnia 14 lutego zebraliśmy składkę na poszkodowane rodziny na Wybrzeżu. 
Podlesianie  wykazali się wielką hojnością. 
W dniach 28 marca do 1 kwietnia odbyły się rekolekcje parafialne dla wszystkich. 
Nauki głosił Gwardian O.O. Reformatów z Kęt – ojciec Walerian.  
W tym roku władze powiatowe zabroniły nam przeprowadzenia uroczystej 
procesji ulicami w uroczystość Bożego Ciała. Odbyła się tylko wokół kościoła.  
Dnia 26 czerwca, sakramentu bierzmowania klasom VII i VIII-mym udzielił J.E. Ks. 
Kardynał Karol Wojtyła. Podczas liturgii kardynał wyświęcił na lektorów 19-tu 
ministrantów.  
Zakładamy elektryczne ogrzewanie kościoła. We wrześniu 4 piece – każdy  
4 spirale. Hojne były ofiary naszych mieszkańców. 
Dnia 25 listopada kościół krakowski przeżywał 25-lecie kapłaństwa J.E. Ks. 
Kardynała Karola Wojtyły.                                 Cd. W następnym numerze gazetki   
 

Czas na wspomnienia 
Czas na przyjęcie pielgrzymów – 30 kwietnia 2022  
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Parafia przeżyła Uroczystość I Komunii świętej w niedzielę 1 maja 2022.  
Oto Dzieci komunijne wraz z rodzicami oraz ministranci, lektorzy i ich rodzice 

podczas pielgrzymki, która odbyła się w sobotę 7 maja do Matki Bożej 
Fatimskiej w Zakopanem i Matki bożej Patronki Tatr w Ludźmierzu. 

 Na pielgrzymi szlak wyruszyły 2 autokary. 
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Krzyżówka dla Dzieci 06/2022 
Nikt z dzieci nie podjął wysiłku aby rozwiązać krzyżówkę nr 

5/2022, dlatego nie ma nagród.   
Jest szansa by rozwiązać krzyżówkę z gazetki   

nr 06/2022. Odpowiedzi proszę nadsyłać do 19 czerwca 
2022 na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com  

lub proszę przynieść do zakrystii.  
Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody niespodzianki.!!!   
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Krzyżówka dla dorosłych 06/2022 r. 
Rozwiązaniem krzyżówki  
dla dorosłych z gazetki  
nr 5/2022  jest hasło:  

„Oto ja sam będę szukał 
moich owiec.”  

Nagrodę wylosowały osoby: 
Maria Puchała  

i Mirosław Koczur 
Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki nr 
06/2022 proszę nadsyłać 
do 19 czerwca 2022, na 

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

„Historia Polski”.   
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 
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Hasło: …………………………………………………………………………………………………. 
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Z pamiętnika pielgrzyma 
Czy można zakochać się w Kościele? Tak, ale trzeba go najpierw doświadczyć. 

Doświadczyć jego radości mimo trudów i przeciwności, doświadczyć wspólnoty ludzi  
o tym samym porządku wartości, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, doświadczyć 
tego, że młodzi ludzie również są w Kościele obecni pełni swojej spontaniczności  
i wreszcie doświadczyć tej wspaniałej wzajemnej braterskiej życzliwości. Nigdy nie 
byłem na żadnej pielgrzymce pieszej. Dlaczego? W moim przypadku to  proste,  
z lenistwa i wygody.  Jednak kiedy człowiek coraz mocniej zdaje sobie sprawę z tego, że 
potrzebuje Boga i chce wypraszać wiele łask dla swoich bliskich, przyjaciół.  Bo czym jest 
pielgrzymka piesza, jeśli nie znoszeniem wszystkich jej trudów właśnie po to, by 
dziękować i prosić. Za namową pewnej osoby, której z całego serca dziękuję, 
postanowiłem wybrać się pierwszy raz w życiu na pieszą pielgrzymkę, a konkretnie na X 
Pielgrzymkę naszej diecezji z Hałcnowa do Łagiewnik. Program tej pielgrzymki zakładał 
dotarcie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia po 4 dniach wędrówki od 30 kwietnia do 
3 maja. Z naszej parafii w tej pielgrzymce uczestniczyło wiele osób. W całej pielgrzymce 
wzięło udział około 1200 pątników w wieku od 1 roku do 80 lat. W poradniku pielgrzyma 
na stronie pielgrzymki (www.faustyna.bielsko.pl),można przeczytać, że "Stopa 
pielgrzyma służy do modlitwy". Nie ma się co oszukiwać, nogi bolą, jednak  człowiek nie 
myśli tym, ponieważ posileni poranną Eucharystią idziemy ze śpiewem, modlitwą 
różańcową, koronką do Bożego Miłosierdzia na ustach. Głoszone są przepiękne 
konferencje. Po drodze ludzie pozdrawiają machając i wyglądając całymi rodzinami 
przez okna swoich domów lub przy płotach. Na kilku postojach w ciągu dnia, nogi 
odpoczywają  a żołądek pieje z zachwytu z powodu ciepłej zupy, ciast, kawy czy herbaty, 
które przygotowują społeczności parafialne miejsca odpoczynku.   Pierwszy dzień zaczął 
się od Mszy Świętej sprawowanej przez ks bp Romana Pindla w Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w Hałcnowie, skąd grupy wyruszyły do pierwszego miejsca odpoczynku, 
czyli naszego kościoła, który jest nazywany "Małymi Łagiewnikami". Można być 
dumnym z tego, że nasza społeczność parafialna z takim zaangażowaniem przyjęła 
pielgrzymów. Stąd wyruszaliśmy do miejsca noclegu m.in. do Nowej Wsi, Witkowic, 
Nidku. Kolejnego dnia o 6 rano niedzielna Eucharystia W Nowej Wsi i długa, wymagająca 
trasa kolejno przez Wieprz, Tomice do Wysokiej, których to były odpoczynki i wspaniałe 
przyjęcie przez tamtejszych parafian. W tym roku z powodu przyjęcia w domach 
mnóstwa uchodźców wojennych z Ukrainy nocleg głównie był w szkole w Wysokiej, 
choć oczywiście noclegi u gospodarzy również miały miejsce.  Podobnie trzeciego  
Zaczęliśmy od Eucharystii w Wysokiej, aby wyruszyć przez Przytkowice, Polankę Hallera, 
Radziszów do Mogilan na nocleg.  W ostatnim dniu pielgrzymki, nasza grupa pod 
wezwaniem Św. Brata Alberta, której głównym opiekunem był ks. Michał Bogacz, 
wikariusz naszej parafii, niosła w pierwszym etapie Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie, a za nim rozwinięte były dwie szarfy niebieska i czerwona symbolizujące 
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wypływającą z boku Jezusa krew i wodę. Młodzi ludzie z naszej prowadzili w tym czasie 
wspaniałą modlitwę przeproszenia, uwielbienia i dziękczynienia ze spontanicznymi, 
wydobytymi z głębi ich serc wezwaniami. I tak Jezus z postaci chleba  dotarł z nami do 
ostatniego przystanku przed metą, czyli krakowskiej parafii Opatrzności Bożej  
w Swoszowicach. Kiedy grupy dotarły wreszcie razem do Centrum Św. Jana Pawła II, 
nastąpiło wspólne wejście na modlitwę do świątyni. Wraz z ks. bp Piotrem Gregerem 
odmówiona została litania Św. Jana Pawła II i błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem, tym samym, który dotarł z nami, aż z Hałcnowa. Po wyjściu ze świątyni 
uformowała się jedna wspólna grupa i ze śpiewem na ustach w strugach obfitego 
deszczu dotarliśmy do celu naszej pielgrzymki, czyli do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przy wejściu do kościoła przy klasztorze Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia, pielgrzymka na czele z księdzem biskupem została przywitana przez 
siostry, po czym przeszliśmy uczcić znajdujące się wewnątrz szczątki Św. Faustyny. 
Ostatnim etapem całej pielgrzymki była koronka do Bożego Miłosierdzia i Eucharystia 
sprawowana przez ks. bp Piotra Gregera. Tak naprawdę nie da się tego wszystkiego 
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przekazać tekstem, czy słowami, to trzeba przeżyć. Ja zakochałem się w Kościele. 
Zapraszam Cię bracie i siostro do wspólnego pielgrzymowania.  Jakub 
 

Ponownie u Panienki 
Znów przyszliśmy do Panienki  
po krótkiej rozłące, 
Znów przybyły do kapliczki  
dusze kochające. 
Znów jesteśmy razem z Tobą, 
 ukochana Pani, 
Bo jesteśmy wierni Tobie  
i Tobie oddani.  
Idą trudne, ciężkie czasy,  
Panieneczko nasza. 
Wróg wciąż czyha, niszczy dobra  
a wojna przestrasza. 
Więc błagamy Cię Maryjo,  
uproś swego Syna, 
By Ojczyzna Polska cała 
 była Mu jedyna. 
Większość ludu tego kraju, 
 to lud mocnej wiary, 
Odsuń Boże miłosierny  
brzemię Twojej kary. 
Niech cześć chwały niebios  
całych echo lasu niesie, 
Pani chroń ojczyznę naszą Kozy i Podlesie. 
Otocz płaszczem swej opieki też Pisarzowice, 
Obie Kępy, Młynek, Kęty i ich okolice. 
I Bóg zapłać wszystkim, którzy o kapliczkę dbają 
I podróżnym, którzy tutaj chętnie przysiadają. 

Kaziu Żmuda, dnia 22.05.2022 r. 
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Odpust Parafialny ku czci Najdroższej 
Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa  

przypada w niedzielę,  
19 czerwca 2022 r. 
Słowo Boże wygłosi  

ks. Grzegorz Kamiński, 
Misjonarz św. Rodziny. 

Sumie odpustowej będzie 
przewodniczył  

ks. Marek Studenski,  
 Wikariusz Generalny  

naszej Diecezji. 
Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 
Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:   

 24 84370002 0014 0722 9661 0001 
Dyżury w kancelarii są pełnione przez księży o następujących porach: 
Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od    8.00 do  8.30 
Środa – ks. Michał – tel.: 33 / 841 05 45 od 19.00 do 19.30 
Czwartek – ks. Michał – tel.: 33 / 841 05 45 od    8.00 do   8.30 
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 

W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać codziennie 
dzwoniąc na telefon komórkowy 797279788 

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  

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

 

http://www.ketypodlesie.pl/
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	Nabożeństwa
	czerwcowe
	codziennie
	o godz. 17.45,
	a w niedziele                             o godz. 16.40.

