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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
 Lipiec i sierpień 2022           Czas wypoczynku                  Nr 7 i 8/2022 
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Jak dobrze przeżyć wakacje ??? 
Oceny wystawione, świadectwa rozdane, 

wakacje rozpoczęte. Uczniowie rozjeżdżają się 
po kraju, by udać się na zasłużony odpoczynek 
lub spędzają czas wolny od obowiązków w 
domach. Za oknem coraz częściej świeci słońce, 
wskaźniki termometrów szybują w górę. 
Wkrótce i wielu dorosłych rozpocznie urlopy, 
wyjedzie, by wypocząć. Nie możemy jednak 
zapominać, że ludźmi wierzącymi jesteśmy 
zawsze, nie tylko w dniach pracujących. Od 
Pana Boga i Jego świętych nakazów wakacji nie 
ma i być nie może. Jak przeżyć urlop, by nie 
wpłynął on negatywnie na życie duchowe? Jest 
na to kilka prostych sposobów!  

 Sprawdź gdzie jest najbliższy kościół!  
W dobie powszechnego dostępu do internetu 
nie jest najmniejszym kłopotem odnalezienie kościoła znajdującego się najbliżej 
miejsca spędzania przez nas urlopu. Nikt nie może tłumaczyć się, że nie umiał. 
Wystarczy w wyszukiwarce wpisać nazwę miasta plus słowo „kościół” i 
otrzymujemy propozycję. Często liczne. Warto po zameldowaniu się w hotelu, na 
polu namiotowym lub w ośrodku udać się do Domu Bożego, by podziękować 
Stwórcy za bezpieczny dojazd do miejsca wypoczynku oraz by prosić o spokojny 
urlop. Przy okazji nawiedzenia kościoła powinniśmy też wykonać kolejną czynność 
umożliwiającą właściwe przeżycie wakacji, czyli…  

Sprawdź kiedy oprawiana jest niedzielna Msza Święta!  
Będąc w kościele bez większego trudu dowiemy się, o której godzinie  
w miejscowej świątyni odprawiana jest niedzielna Msza Święta – obowiązkowa dla 
każdego katolika przez cały rok, także w wakacje. Przed wieloma parafiami 
znajdują się specjalne tablice informujące o godzinach nabożeństw. Jeśli ich nie 
ma, to informacja powinna być w środku kościoła. Gdybyśmy i tam jej nie znaleźli, 
zajrzyjmy na plebanię. Tam dowiemy się wszystkiego, czego nam do pobożnego 
spędzenia wakacji potrzeba. Informację o godzinach odprawiania Mszy Świętych 
możemy odszukać również w internecie, będzie to jednak nieco trudniejsze, a 
ponadto nie wszystkie parafie prowadzą witryny. Kłopotem bywa niekiedy 
aktualność danych.  
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Zacznij dobrze dzień. Zacznij dzień od modlitwy!  
Wiele osób zaniedbuje poranną modlitwę, zasłaniając się brakiem czasu. Jednak 
urlop, czas wolny od obowiązków zawodowych, nie pozwala tłumaczyć się w ten 
sposób. Budząc się, niezależnie o której godzinie to się stanie, podziękujmy Panu 
Bogu za wszystko, czym nas obdarza, za to, że możemy mieć wakacje, że możemy 
oderwać się od obowiązków, za spokojny sen, który daje ukojenie od wielu 
stresów. W końcu poprośmy Stwórcę, by pozwolił nam dobrze i po Bożemu 
przeżyć kolejny dzień urlopu.  

Zakończ dobrze dzień. Modlitwa przed snem!  
Na zakończenie dnia, oprócz codziennego rachunku sumienia i przeproszenia ze 
grzechy, podziękuj Panu Bogu za piękny świat, za te wszystkie cudowne miejsca, 
które w trakcie wypoczynku zobaczyłeś, zwiedziłeś, za naturę, za zabytki tworzone 
często Ad maiorem Dei gloriam. Poproś również o spokojny sen, by wypocząć  
i mieć siły na przeżycie kolejnego dzień urlopu.  

Kto ma uszy, niechaj słucha!  
Wszędzie gdzie jesteś oglądaj piękny świat, będący dziełem Pana Boga oraz słuchaj 
odgłosów przyrody. Rozważaj przy tym, jak wspaniały, dobry i wielki jest Stwórca. 
Patrz na wznoszone na jego chwałę budowle, odwiedzaj kościoły w celach 
religijnych, ale również estetycznych. To wszystko może poprawiać nasze życie 
duchowe oraz łagodzić nerwy.  

Nie marnuj czasu na głupoty!  
W ciągu roku często brakuje nam czasu, by spokojnie i w dobrej atmosferze 

pogłębić swoją wiedzę 
religijną. Wolne chwile 
podczas urlopu to doskonała 
okazja, by przysiąść nad 
dobrą książką katolicką, by 
wziąć do ręki wartościowe 
czasopismo i zgłębić 
dogmaty wiary, życie Pana 
Jezusa lub świętych. Nie 
zmarnujmy czasu na 
głupoty, na wpatrywanie się 
w telewizor czy przewijanie 

kolejnych stron internetowych, szczególnie jeśli w ciągu całego roku zdarza nam 
się tracić na to cenne minuty.   Artykuł zaczerpnięty ze strony PCH24.pl  
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Krótkie medytacje 
XIV Niedziela Zwykła – 03 lipca 2022 r. 

     Łk 10,1-12.17-20 
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu 

dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do 
każdego miasta i miejscowości, dokąd sam 

przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście 

więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 
swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce 
między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, 

ani sandałów; i nikogo w drodze nie  
pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do 
was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na 

swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i 
przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 

Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie 
przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta 

przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo 
Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wróciło 

siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe 
duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak 
błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze 

przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam 
poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. 

Dar głoszenia Słowa Bożego… 
Jezus posyła apostołów na cały świat, bo pragnie, aby cały świat oddawał  

chwałę Bogu. Symboliczna liczba 72 uczniów to nawiązanie do starożytnej  
i biblijnej wizji świata, który zamieszkiwało 70 narodów; tyle też było języków na 
całym świecie (Rdz 10). Jezus posyła jedną parę uczniów więcej. Czy nie myślał 
również o nas? Zarówno jako o adresatach Ewangelii, ale i jako o głosicielach 
Ewangelii! Misja nie jest łatwa. Streszcza się w obrazie: „posyłam was jak owce 
między wilki”. Co mogą dwie owieczki wobec groźnego stada wilków? Jeśli Jezus 
posyła uczniów, to daje również odpowiednie rady i moc nad siłami zła. Zdaje się, 
że apostołowie i owieczki Jezusa mogą spotkać się z kilkoma sytuacjami. Kiedy zło 
manifestuje się przez opętanie człowieka, uczniowie mają władzę, aby w imię 
Jezusa wypędzać demony ze świata i z ludzi. Aktualnie wyraża się to w posłudze 
egzorcystów. Druga sytuacja mniej ekstremalna to ta, kiedy uczniowie spotykają 
się z odmową przyjęcia apostoła i z krytyką, potępianiem tego, co Boże. Gdy 
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wyraźnie ludzie są na „nie”, wtedy owieczka odchodzi, zostawia wilka z jego 
uporem. Idzie tam, gdzie ludzie chcą słuchać o bliskości Boga. Trzecia sytuacja, 
kiedy owieczki doznają prześladowania i krzywdy, może się skończyć nawet 
męczeństwem. Pawłowe noszenie blizn jest szczególnym znakiem przynależności 
do Jezusa. To bolesny moment w ewangelizacji. Jednak blizny i męczeństwo są 
jednocześnie manifestacją mądrości Chrystusowego krzyża. Czwarta sytuacja 
owieczek to sytuacja jakby normalna, sytuacja drogi zaufania Opatrzności, 
codzienne świadectwo o Ewangelii, droga niepokładania nadziei w środkach 
zewnętrznych, ale w bogactwie Ducha Świętego. On nigdy się nie spóźnia, aby 
objawiać moc Baranka Bożego, w każdym zakątku świata. Oremus 

XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 r. 
Łk 10,25-37 

Powstał jakiś uczony w Prawie 
 i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: 

„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: 

„Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. 
On rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą swoją 

duszą, całą swoją mocą i całym swoim 
umysłem; a swego bliźniego jak siebie 

samego”. Jezus rzekł do niego: „Dobrze 
odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: 

„A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził  
z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu 

zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien 
kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, 

minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go 
zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą   

i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: «Miej o nim staranie,  
a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał». Kto z tych trzech okazał się 

według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który 
mu okazał miłosierdzie”.  Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!”.  

Niezwykła moc miłości…. 
Słowo, które jest blisko nas, to Jezus Chrystus. Bóg nie jest więc poza naszym 

zasięgiem, ale cały jest w Chrystusie, wzruszony do głębi naszą biedą. Liczba 
czasowników, które opisują zachowanie miłosiernego Samarytanina jest – jak się 
wydaje – opisem Serca Jezusa, ale i zaproszeniem, abyśmy stawali się na Jego 
wzór, skoro „w Nim zamieszkała cała Pełnia”. Najpierw potrzebujemy na wzór 
Jezusa zobaczyć biedę bliźniego, czyli nie przechodzić obojętnie, być uważnym, 
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wrażliwym na to, co przeżywa drugi człowiek. Z tego może zrodzić się 
współodczuwanie, a nawet empatia. Jesteśmy w stanie wzruszyć się głęboko i być 
blisko drugiego człowieka. Lekarstwo na rany jest zależne od rodzaju zranienia. 
Opatrunkiem samotności bliźniego może być sama obecność i uśmiech, słowo 
nadziei. Kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy, że miłość objawiała się w Jego 
postawie na różne sposoby. Najwięcej Chrystus daje nam w Eucharystii. To jest 
najważniejsze lekarstwo – niczym transfuzja krwi, bo Pan daje nam swoje życie. 
Daje nam również Kościół (gospoda w przypowieści) – wspólnotę, gdzie 
dochodzimy do pełnego zdrowia. Tu Jezus zostawił dwa denary – jak dwa 
przykazania miłości. Tym, którzy kochają całym sercem Boga i człowieka, obiecał, 
że – kiedy powróci – wynagrodzi każdego, kto był miłosierny wobec bliźniego. Nic 
nas samych nie może poruszyć bardziej od tego, w jaki sposób Jezus reaguje na 
naszą duchową biedę i podnosi z upadków. Jest cierpliwy i miłosierny. Zawsze ma 
nadzieję. Kto więc przeżył podźwignięcie przez Jezusa, widział już działanie miłości 
i powinien – jak On – być miłosierny.  Oremus 

 XVI Niedziela Zwykła – 17 lipca 2022 r. 
Łk 10,38-42 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna 
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go  

w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem 
Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała 

Jego słowa. Marta zaś uwijała się około 
rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, 
rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja 

siostra zostawiła mnie samą przy 
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”.  

A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, 
martwisz się i niepokoisz o wiele,  a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała 

najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. 

Odnaleźć czas dla Jezusa… 
Czy więcej mamy się modlić, czy raczej działać? Czy Kościół powinien więcej 

ewangelizować, czy raczej pomnożyć czas wspólnej modlitwy? Jak znaleźć 
proporcje, harmonię modlitwy i czynu? Nasz Nauczyciel nie zostawia nas z tymi 
pytaniami, ale odpowiada na nie. Jezus przyjmuje adorację Marii i posługę Marty. 
Obie rzeczywistości są równie potrzebne. Pan odzywa się dopiero wtedy, kiedy 
Marta się przepracowała, jak to dziś mówimy: zaczęła doświadczać wypalenia. Ma 
pretensje do Jezusa: „czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 
usługiwaniu?”. Kiedy zaczynamy być mądrzejsi od Pana Jezusa, a może  
i rozkazywać Bogu, nie jest z nami dobrze... Jezus przypomina Marcie, aby się nie 
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martwiła i nie niepokoiła. Taki bowiem jest objaw między innymi słabnącej wiary, 
„zgubienia” centralnej postaci w domu – Jezusa. Pan, wskazując na postawę Marii, 
wzywa Martę do swoich stóp. Maria dobrze wybrała, ale to, co wybrała, też nie 
jest całością, jest cząstką. Najlepszą, ale jest to cząstka. Całość jest dopiero wtedy, 
kiedy wstanie od modlitwy i słuchania Pana i pójdzie posługiwać tak, jak Pan chce. 
Maria i Marta są w nas. Nie możemy sztucznie wyznaczyć czasu modlitwy czy 
posługi. Każdy z nas jest w innym miejscu w życiu i ma inne powołanie. Każdego 
dnia mamy to odkrywać. Św. Paweł, choć wezwany do głoszenia Ewangelii, mówi: 
„Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki 
udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”. 
Cierpienie dla Jezusa może być i adoracją, i posługą w Kościele. Ważne, aby serce 
nasze były gościnnym namiotem, w którym usłyszymy dobrą nowinę, jak Abraham 
i Sara, i odpowiemy pełnym miłości działaniem. Nawet wtedy, kiedy słowo Pana  
i Jego wezwanie jest trudne.  Oremus 

 XVII Niedziela Zwykła – 24 lipca 2022 r. 
Łk 11,1-13 

Jezus, przebywając w jakimś 
miejscu, modlił się, a kiedy 

skończył, rzekł jeden z uczniów do 
Niego: „Panie, naucz nas modlić 
się, tak jak i Jan nauczył swoich 

uczniów”. A On rzekł do nich: 
„Kiedy będziecie się modlić, 

mówcie: Ojcze, niech się święci 
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje 

królestwo! Naszego chleba 
powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my 

przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej 
mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 

«Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co 
mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już 

zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie». Powiadam wam: 
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego 

natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam 
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto 
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli którego  

z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda 
mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli 

jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim     
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Dar modlitwy Jezusa… 
Jezus wzywa swoich uczniów do wytrwałej modlitwy. Ciągle bowiem są 

tworzone i rozbudowywane miasta grzechu, a i nasze serce nie jest wolne od zła. 
Modląc się przez skuteczne pośrednictwo Jezusa Chrystusa, ocalamy innych, sami 
zaś przechodzimy oczyszczenie. Ileż razy Bóg wydawał nam się głuchy na nasze 
prośby, jakiś zbyt twardy w swoim postępowaniu, tak jakby chciał, abyśmy 
cierpieli i umierali. Diagnoza naszego wnętrza dokonana przez Jezusa jest 
wstrząsająca: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście...”. Bliżej jest nam do zła niż do 
dobra – w myśleniu i działaniu. Bóg to wie, ale czy my zdajemy sobie z tego 
sprawę? Owszem, Jezus mówi, że umiemy „dawać dobre dary swoim dzieciom”, 
ale czy to niweluje naszą złość skrywaną w głębi? To w nas jest kamienne serce – 
zamknięcie na Stwórcę i Ojca oraz Jego dzieło stworzenia. Jest w nas podstęp  
i przebiegłość, jest w nas lęk i ukąszenie śmierci jak ukąszenie skorpiona, które 
nosimy, przed którym uciekamy, którego się wypieramy. Jezus mówi: proście, 
szukajcie i pukajcie, bo Ojciec – Dobro Jedyne i Najwyższe – na pewno nie da wam 
kamienia, węża i skorpiona, a jeśli „się opóźnia” w obdarowaniu, to mamy się 
modlić dalej, ponieważ On sam chce nam dać swojego Ducha, swoje tchnienie  
w nas. Chodzi o zupełnie nowe spojrzenie, nową ufność, aby przyjąć najlepsze 
rozwiązanie, a takim rozwiązaniem może być niekiedy cierpienie... Czy Jezus  
w cierpieniu krzyża otrzymał od Ojca skorpiona? Otrzymał nas wszystkich, aby nas 
od jadu skorpiona uwolnić, abyśmy potrafili przez Niego na nowo zaufać Ojcu 
nawet w ukąszeniu śmierci. Jezus nie miał kamiennego serca, ale zachował serce 
pełne ufności pośrodku nocy, w której wąż zdawał się rozgrywać własne sprawy 
po swojemu. Jezus zwyciężył, zmartwychwstał i żyje, i do życia, które posiada, nas 
prowadzi. Oremus 

 XVIII Niedziela Zwykła – 31 lipca 2022 r. 
Łk 12,13-21 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, 
powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił 

ze mną spadkiem”. Lecz On mu 
odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie 

ustanowił nad wami sędzią albo 
rozjemcą?”. Powiedział też do nich:  
„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 

chciwości, bo nawet gdy ktoś ma 
wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie 

zależy od jego mienia”. I opowiedział im 
przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał  

w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: 
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zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. 
 I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij  

i używaj!». Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od 
ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?». Tak dzieje się z każdym, kto skarby 

gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”.  

 Czy mój wybór jest właściwy? 
Chrześcijanin może przyjąć postawę przesady wtedy, kiedy życia swojego 

nie łączy świadomie z modlitwą, czyli słuchaniem Pana, albo kiedy we wszystkim 
chce potwierdzenia od Boga, Kościoła czy kapłana. Odpowiedź Jezusa w sprawie 
dzielenia się spadkiem jest poważnym potraktowaniem i rozmówcy, i spraw 
życiowych, w których mamy wykazać się miłością i roztropnością. Jeżeli człowiek 
wierzący, zamiast codziennego pacierza, snuje plany, jak w najbliższym czasie 
bardziej się wzbogacić, jeśli zapomina o odniesieniu do Boga całego swego życia, 
to Jezus mówi mu: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy”. Prawdziwe 
bogactwo tkwi w tym, że żyjąc w łasce uświęcającej i ufając Bogu, w każdej chwili 
jesteśmy gotowi na nowe wezwanie, nawet wezwanie do nieba. Wszystko, co 
stworzone, samo w sobie jest marnością, jeśli nie odnosimy siebie, świata, rzeczy 
tego świata do Boga, i nie chcemy dojrzewać do spotkania z Bogiem. Słynne 
rozważanie Koheleta nad wartością dóbr, działania, poznawania: „marność nad 
marnościami – wszystko jest marnością”, kończy ów mędrzec w swej księdze 
zdaniem: „Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!” 
(Koh 12,13). Bojaźń Boża to szacunek wobec Boga Stwórcy i Ojca. Boga, który przez 
Jezusa – Zbawiciela uczy nas mądrości. Ma ona dawać nam najgłębszą satysfakcję 
i przygotowywać do radości trudnej do opisania. Wyrazicielem tej mądrości jest 
św. Paweł, który mówi, że wszystko, co czynimy (np. dzielenie się spadkiem, 
sposób przeżywania wakacji, wybór modlitwy w ciągu dnia), ma być 
poszukiwaniem Boga, pełnieniem woli Ojca, tak jak czynił to Chrystus. Nowy 
człowiek – to znaczy każdy ochrzczony – zadaje śmierć temu, co tylko przyziemne. 
Wpatrzony w Jezusa widzi, że Bóg może i chce z całej ludzkości uczynić uczniów 
Chrystusa zmartwychwstałego – prawdziwej Bożej Mądrości.  Oremus 

IX Niedziela Zwykła – 07 sierpnia 2022 r. 
Łk 12,32-48 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu  
waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie  
trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani 

mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.  Niech będą 
przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi 

oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy 
nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy 
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nadejdzie. Zaprawdę, powiadam 
wam: Przepasze się i każe im zasiąść 

do stołu, a obchodząc, będzie im 
usługiwał. Czy o drugiej, czy  

o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi 
oni, gdy ich tak zastanie. A to 

rozumiejcie, że gdyby gospodarz 
wiedział, o której godzinie przyjść 

ma złodziej, nie pozwoliłby włamać 
się do swego domu. Wy też bądźcie 

gotowi, gdyż o godzinie, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (…) Komu wiele dano, od tego wiele wymagać 

się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą”. 

Jezus nigdy nie zawiedzie… 
Uczniowie z chęcią usłyszeliby zachętę do naśladowania królów i możnych 

tego świata. Tym razem słyszą zachętę do naśladowania sług bogatych panów. 
Przepasana tunika to ubiór sługi, który jest gotowy do służby. Zapalona  pochodnia 
to światło, które ma nie zgasnąć podczas nocnej pracy. Gdy nad ranem pan wraca 
z uczty weselnej, jego słudzy natychmiast mają otworzyć mu drzwi. Pan  
z przypowieści Jezusa jest jednak niezwykły. Widząc czekającą na niego służbę, 
sam przepasuje tunikę, zaprasza sługi do stołu i usługuje im. W myśleniu Bożym 
wszystko jest odwrotnie niż w myśleniu ludzkim. U Boga królowanie jest służbą. 
Przy Jezusie uczniowie stają się sługami Sługi Jahwe, który jako pierwszy służy im, 
aż do oddania życia za nich. Podczas ostatniej wieczerzy paschalnej Jezus czyni 
wobec uczniów najgłębszy znak uniżenia i służby – obmywa uczniom nogi. 
Umywanie nóg to najniższa posługa, wykonywana przez niewolników. Nauczyciel 
w tej symbolicznej czynności objawia uczniom swoją miłość, która wszystko mówi 
o Nim i Jego życiu, o Jego męce i śmierci na krzyżu. Opuścił chwałę Ojca, aby stać 
się człowiekiem i przelać krew na krzyżu, która zgładzi grzech i wprowadzi 
człowieka do domu Ojca. Symbol obmycia nóg odnoszący się do ukrzyżowanej 
miłości to także kierunek życia uczniów – służba innym. Cierpiący Sługo Jahwe, 
który umarłeś zamiast mnie i przyjdziesz po mnie, dziękuję Ci. Oremus 

XX Niedziela Zwykła – 14 sierpnia 2022 r. 
 Łk 12,49-53  

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię  
i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to 
stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 

Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, 
a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce,  

a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. 
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Ogień przemiany 
Dziś słowo Boże rozgrzewa 

ogniem od pierwszych liter. Oto 
Jezus dzieli się swoim gorącym 
pragnieniem – chce, aby zapłonął już 
ogień, jaki przyszedł rzucić na ziemię. 
Bóg chce ogrzać zlodowaciałe ludzkie 
serca. W tym celu uniża się, staje się 
człowiekiem i przyjmuje postać Sługi. 

Nie może doczekać się dnia, kiedy rozgrzeje ludzkie serca tak, że stopnieje ich lód 
i będzie w nich miejsce na miłość Boga i miłość drugiego człowieka. Jezus chce 
zanurzyć się w moim życiu, tam, gdzie jest grzech. Chce zejść w te miejsca, gdzie 
grzech gasi miłość we mnie. Czuje udrękę, widząc, jak cierpię z powodu 
wychłodzenia serca. Chce, żebym otworzył się na Niego. On, przyjmując chrzest 
krzyża, wchodzi w moją śmierć, w to najzimniejsze miejsce, aby mnie ożywić  
i rozgrzać. Przychodzi ogień rzucić na ziemię mojego serca i bardzo pragnie, żeby 
to stało się już teraz. Dziś słowo Boże pomaga mi zbadać temperaturę serca i 
znaleźć przyczynę jego wyziębienia. Pragnie otworzyć mnie na Jezusa, bo On 
pragnie, abym zaprosił Go do siebie. Panie Jezu, gorąco Cię proszę, abyś zstąpił z 
ogniem Twojej miłości w moje wychłodzone miejsca w sercu. Oremus 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP  
– 15 sierpnia 2022 r. 

Łk 1,39-56  
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła  
z pośpiechem w góry do pewnego miasta  

w pokoleniu Judy. Weszła do domu 
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona 

okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między 
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.  
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał  

w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko  
w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, 

że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy 
Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się 

duch mój  w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na 
uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie 

pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego 
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miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego 
ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a 

wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za 
swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. 

Wybrana przez Boga… 
Dzisiejsze słowo maluje piękno Maryi. Zanim Maryja została wzięta do nieba, 

sama wzięła niebo do siebie. W niej żyje malutki Syn Boży, Jezus. W Niej jest niebo. 
Idzie w góry, do domu swojej cioci, Elżbiety. Wchodzi do skromnego domu  
w górach Judei. Gdy Maryja przekracza próg domu, razem z nią wchodzi radość 
i zaczyna się Jej taniec uwielbienia Boga. Jej modlitwa układa się w przecudny 
hymn: „Wielbi dusza moja Pana”. Te cztery pierwsze słowa mówią o tym, że 
Maryja wywyższa Pana, a nie siebie. Odkrywa w swoim życiu same dzieła Pana,  
a nie własne. Uwielbia Boga za wszystko, co Jej uczynił. Widzi to, co Bóg czyni  
w Jej życiu, a czego nigdy sama by nie osiągnęła. Rozumie, że te rzeczy są wielkie  
i że tylko Bóg może dać człowiekowi tak wielkie rzeczy. Sam człowiek, choćby nie 
wiadomo jak stawał na palcach, nie sięgnie po taką wielkość. Człowiek może dzięki 
Bogu osiągnąć więcej, niż sam jest w stanie to sobie wyobrazić. Maryja tego 
doświadcza i wielbi Boga, nie koncentrując się na sobie. Pieśń Maryi, którą Ona 
uwielbia Boga, obmywa moje oczy. Modląc się z Nią, dostrzegam, że Bóg działa 
również w moim życiu. Jestem świadomy, że dziś bardzo potrzebuję bliskości 
Maryi, żeby to zobaczyć. Aby popatrzeć na siebie, swoje życie i innych Jej oczami 
i ujrzeć, że Bóg chce dla mnie rzeczy wielkich, że On także mnie czyni wielkim, 
pomimo mojej grzeszności i małości. Panie Jezu, razem z Maryją wielbię Cię dziś 
za wszystkie rzeczy, które mi uczyniłeś i przez które mnie podnosiłeś. Oremus 

XXI Niedziela Zwykła – 21 sierpnia 2022 r. 
 Łk 13,22-30   

Jezus  przemierzał miasta 
 i wsie, nauczając i odbywając swą 
podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go 
zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni 

będą zbawieni?”. On rzekł do nich: 
„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; 

gdyż wielu, powiadam wam, będzie 
chciało wejść, a nie zdołają. Skoro 

Pan domu wstanie i drzwi zamknie, 
wówczas, stojąc na dworze, 

zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam!», lecz On wam odpowie: «Nie 
wiem, skąd jesteście». Wtedy zaczniecie mówić: «Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, 
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 i na ulicach naszych nauczałeś». Lecz On rzecze: «Powiadam wam, nie wiem, skąd 
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!». Tam 

będzie płacz  i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich 
proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu  

i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, 
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”. 

Nie wystarczy wierzyć, by… 
Jezus wraz z uczniami jest w drodze do Jerozolimy. Idzie zdecydowany, bo 

pragnie wypełnić wolę ukochanego Ojca. W Świętym Mieście zostanie odrzucony 
przez swój naród. Żydzi zabiją Syna Bożego i będą przekonani, że zrobią to w 
imieniu Boga. Oskarżając Jezusa o bluźnierstwo, sami dopuszczą się największego 
bluźnierstwa w historii ludzkości. Dlatego przypowieść, którą opowiada Jezus, jest 
wstrząsająca, ale równocześnie pełna miłości i troski Boga o Żydów. Jezus, 
zmierzając w kierunku Jerozolimy, robi wszystko, aby pociągnąć ku sobie jak 
najwięcej żydowskich serc. Kluczowe słowo w opowiadaniu Jezusa zawiera się w 
zdaniu: „Nie wiem, skąd jesteście”, czyli: nie znam was. W mentalności 
Hebrajczyków znać kogoś oznacza nie tylko poznanie intelektualne, zdobycie 
wiedzy, ale także bliską, czasem intymną relację. Żyd, mówiąc do kogoś po imieniu, 
wysyła również komunikat emocjonalny: jesteś mi bliski. Ludzie, którzy spotykają 
Jezusa fizycznie, mogą być bardzo blisko. Mogą z Nim jeść i pić, mogą widzieć Go 
uczącego na ulicach i równocześnie nie dopuścić Jezusa do siebie, nie oznajmić 
Mu swoich imion i nie nawiązać z Nim więzi. Będąc codziennie z Nim, mogą nie 
znać imienia Jezusa; mogą słuchać Jego nauczania i być ciągle zakochani jedynie 
we własnym myśleniu. Jezus tą dramatyczną przypowieścią o czasach 
eschatologicznych zaprasza słuchających do otworzenia się na więź z Nim i na Jego 
słowo. Poza miłością jest płacz i zgrzytanie zębów. To dlatego Jezus przyszedł na 
świat, aby pociągnąć do miłości z sobą nie tylko wybrany naród, ale wszystkie 
narody na ziemi. Panie Jezu, Ty wszystko wiesz o mnie. Dziś jednak chcę 
powiedzieć Ci moje imię, bo pragnę zostać otwarty na Twoją miłość. Oremus 
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XXII Niedziela Zwykła – 28 sierpnia 2022 r. 
 Łk 14,1.7-14 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć 
posiłek, oni Go śledzili. Potem 

opowiedział zaproszonym 
przypowieść, gdy zauważył, jak 

sobie pierwsze miejsca wybierali. 
Tak mówił do nich: „Jeśli 

cię ktoś zaprosi na ucztę, nie 
zajmuj pierwszego miejsca, by 

przypadkiem ktoś znamienitszy 
od ciebie nie był zaproszony przez 

niego. Wówczas przyjdzie ten, 
kto was obu zaprosił i powie ci: 

«Ustąp temu miejsca»,  a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy 
będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię 

zaprosił, powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej». I spotka cię zaszczyt wobec 
wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto 

się uniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: „Gdy wydajesz 
obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 

zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili,  
i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych  

i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; 
odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. 

Pokora otwiera serce na Boga…  
Jest szabat. Pan Jezus przyszedł do przywódców faryzeuszów na posiłek. 

Faryzeusze śledzili Go. Pomimo trudnej atmosfery spotkania, Jezus podejmuje 
wysiłek uratowania faryzeuszów dla królestwa Bożego. Nie jest to zadanie łatwe. 
Jezus ma do czynienia ze środowiskiem mocno narcystycznym, które przekłamuje 
nauczanie Tory i Proroków, aby podporządkować je władzy własnego „ja”. Tym 
samym faryzeusze stają się niezdolni do uwierzenia wcielonemu Słowu Ojca. 
Kiedyś Jezus zdiagnozował stan ich wiary tak: „Jak możecie uwierzyć, skoro od 
siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od 
samego Boga?” (J 5,44). Można zatem powiedzieć, że w swej bardzo gorliwej 
religijności nie służą Bogu, ale używają religii do osiągnięcia własnych celów. Ich 
narcystyczne myślenie sprzyja przewrotności. Będąc autorytetami religijnymi, są 
przekonani, że od Boga niczego nie potrzebują, ale to Bóg dużo potrzebuje od nich: 
chwały, dziesięciny, modlitwy, prawa. Nie oczekują od Boga zbawienia, bo 
uważają, że gdy będą lepsi od innych, to sami sobie zasłużą na zbawienie. 
Zabiegają zatem, aby w swoim myśleniu uczynić innych ludzi gorszymi, uniżonymi, 
stojącymi na końcu. Pan Jezus swoim nauczaniem zaprasza faryzeuszów do 
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odwrócenia „przewróconego” myślenia: na uczcie, która symbolizuje  życie, w 
centrum nie jest „ja” faryzeusza, ale gospodarz, Bóg. On patrzy inaczej niż ludzie o 
narcystycznym spojrzeniu. Najpierw spogląda na tych, którzy są na ostatnim 
miejscu, na końcu, uniżeni. O nikim nie zapomina. Wszystko jest w Jego ręku. 
Ojcze niebieski, bądź w mojej religijności pierwszy, abym mógł już odpocząć od 
zajmowania się sobą. Oremus 

Intencje mszalne na lipiec i sierpień 2022 

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 
18.00 † Piotr Cholewka  

Czwartek 
30.06.2022 7.00 † Stanisław Piekiełko  

I Piątek 
01.07.2022 18.00 

1. † Kazimiera Prus (P) 
2. W int. Heleny z ok. 80 r. Urodzin jako dziękczynna 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej 

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 z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 
1. † Szczepan Baścik w 4 r. śm. 
2. W int. Czcicieli Najdroższej Krwi Pana Jezusa 
o Boże błog. i opiekę Jezusa Miłosiernego 

11.00 † Tadeusz Szatanik (P)  
17.00 † Zbigniew Konior (P) w 1 r. śm. 

Poniedziałek 
04.07.2022 18.00 † Tadeusz Wawak z rodzicami i rodzeństwem 

Wtorek 
05.07.2022 7.00 1. † Tadeusz Małyszek (P) 

2. † Maria Pękala (P) 
Środa 

06.07.2022 18.00 † Edward Graczyk (P)  

I Czwartek 
07.07.2022 18.00 † Antoni Baron z rodzicami i teściami  

Piątek 
08.07.2022 18.00 1. † Krystyna Zaręba (P) 

2. † Wacław Rutkowski (P) 
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Sobota 
09.07.2022 7.00 † Zofia Pałosz (P) 

Niedziela 
10.07.2022 

 

XV Niedziela Zwykła 

7.00 W int. Józefa Tąga (on) o zdrowie, Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej  

9.00 † Józefa Kozieł (P) 

11.00 W int. Jubilatów Angeliki i Piotra z ok. 4 r. Ślubu   
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

17.00 † Michał Borutka (P) w 1 r. śm. 
Poniedziałek 
11.07.2022 18.00 † Jerzy Czarnik (P) 

Wtorek 
12.07.2022 7.00 1. † Maria i Leon Gacek z dziećmi 

2. † Maria Pękala (P) 
Środa 

13.07.2022 18.00 Nabożeństwo Fatimskie – III objawienie Matki Bożej 
W int. Rodziny zmarłej Paulinki (P) 

Czwartek 
14.07.2022 7.00 † Maria Zeman (P)  

Piątek 
15.07.2022 18.00 1. † Helena Kubaszko (P) 

2. † Maria Pękala (P) 
Sobota 

16.07.2022 7.00 † Jadwiga Handzlik (P) 

Niedziela 
17.07.2022 

 

XVI Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz Romik z żoną Stanisławą  
9.00 † Czesław Woliński  

11.00 W int. Urszuli z ok. 40 r. Urodzin o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej  

17.00 † Franciszek Wadoń w 3 r. śm. 
Poniedziałek 
18.07.2022 18.00 † Wiktor Czarnik (P) 

Wtorek 
19.07.2022 7.00 

1. W int. Renaty z ok. 60 r. Urodzin o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 
2. † Wanda Śliwa (P) 

Środa 
20.07.2022 18.00 † Helena Dyczkowska (P)  

Czwartek 
21.07.2022 7.00 † Wacław Rutkowski (P)  

Piątek 
22.07.2022 18.00 1. † Helena Stanclik (P) 

2. † Wanda Śliwa (P) 
Sobota 

23.07.2022 7.00 † Zofia Komędera (P) 

Niedziela 
24.07.2022 

XVII Niedziela Zwykła 
7.00 † Anna Stopczak w 2 r. śm. z mężem Władysławem 
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 9.00 † Anna i Józef Handzlik  

11.00 W int. Anny z ok. Imienin o Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej 

17.00 † Jan Dyrduła w 5 r. śm. 
Poniedziałek 
25.07.2022 18.00 W int. Anny, Jadwigi i Doroty o Boże błog. i opiekę 

Matki Bożej 
Wtorek 

26.07.2022 7.00 1. † Benedykt Skudrzyk (P) 
2. † Maria Pękala (P) 

Środa 
27.07.2022 18.00 † Marek Fabia (P)  

Czwartek 
28.07.2022 7.00 † Aniela Sanetra (P)  

Piątek 
29.07.2022 18.00 1. † Marek Adamaszek (P) 

2. † Wanda Śliwa (P) 
Sobota 

30.07.2022 7.00 † Zofia Matejko (P) 

Niedziela 
31.07.2022 

 

XVIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz Małyszek (P) 
9.00 † Marta z mężem i synem 

11.00 W int. Franciszka w 3 r. Urodzin o Boże błog., 
opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża 

17.00 † Czesław Kubik w 5 r. śm. 
Poniedziałek 
01.08.2022 18.00 † Janina Baścik (P) w r. śm. 

Wtorek 
02.08.2022 7.00 † Józef Koper (P) 

Środa 
03.08.2022 18.00 † Janusz Wadoń (P)  

I Czwartek 
04.08.2022 18.00 † Ludwik Pająk (P)  

I Piątek 
05.08.2022 18.00 † Tadeusz Szatanik (P) 

I Sobota 
06.08.2022 7.00 † Benedykt Skudrzyk (P) 

Niedziela 
07.08.2022 

 

XIX Niedziela Zwykła 
7.00 † Maria Kupczak z mężami  
9.00 † Jan Mierzwa  
11.00 † Dominik Handzlik   
17.00 † Antonina Szemik   

Poniedziałek 
08.08.2022 18.00 † Małgorzata Skudrzyk (P) 
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Wtorek 
09.08.2022 7.00 † Zofia Pałosz (P) 

Środa 
10.08.2022 18.00 † Józef Zeman w 5 r. śm.  

Czwartek 
11.08.2022 7.00 † Józefa Kozieł (P)  

Piątek 
12.08.2022 18.00 † Marek Fabia (P) 

Sobota 
13.08.2022 7.00 † Stanisław Szczepańczyk (P) 

Niedziela 
14.08.2022 

 

XX Niedziela Zwykła 
7.00 † Jadwiga i Marian Procner 
9.00 † Jerzy Czarnik w 1 r. śm. (P) 
11.00 † Stanisław Wołoszyn z żoną   
17.00 † Bronisław Szemik 

Poniedziałek 
15.08.2022 

 
Apel Maryjny 
o godz. 20.45 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik 
9.00 † Zbigniew Stuglik (P) 
11.00 † Wiktor Czarnik w 1 r. śm. (P)  

17.00 † Franciszek i Alicja Pochopień 

Wtorek 
16.08.2022 7.00 † Franciszek Żmuda w 23 r. śm. 

Środa 
17.08.2022 18.00 † Jan Wójcik (P)  

Czwartek 
18.08.2022 7.00 † Zbigniew Matachowski (P)  

Piątek 
19.08.2022 18.00 Nabożeństwo Fatimskie – IV objawienie Matki Bożej 

 † Maria Zeman (P) 
Sobota 

20.08.2022 7.00 † Zofia Komędera (P) 

Niedziela 
21.08.2022 

 

XXI Niedziela Zwykła 

7.00 W int. jubilatów Jadwigi i Piotra z ok. r. Ślubu  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 † Stanisław Wrona w 30 r. śm. 
11.00 † Joanna Jurzak  
17.00 † Wacław Rutkowski (P) w 1 r. śm. 

Poniedziałek 
22.08.2022 18.00 † Tadeusz Szatanik (P) 

Wtorek 
23.08.2022 7.00 † Helena Kubaszko (P) 
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Środa 
24.08.2022 18.00 † Helena Stanclik (P)  

Czwartek 
25.08.2022 7.00 † Michał Borutka (P)  

Piątek 
26.08.2022 

Uroczystość NMP Częstochowskiej 
9.00 † Eugeniusz Dźwigoń w 5 r. śm. 
18.00 † Irena Małyszek (P) 

Sobota 
27.08.2022 7.00 † Tadeusz Małyszek (P) 

Niedziela 
28.08.2022 

 

XXII Niedziela Zwykła 
7.00 † Maria i Stefan Adamus z zięciem Stanisławem 

9.00 
1. † Edward Graczyk (P) 
2. † Marek Fabia (P) w 1 r. śm. 
3. Za Parafian 

11.00 

1.  W int. Rafała z ok. 18 r. Urodzin o Boże błog.  
opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego 
2.  † ks. Gustaw Paranycz od XII Róży Kobiet Marii 
Dusik 
3.  W int. Andrzeja Szlagora z ok. 70 r. Urodzin  
o Boże błog. opiekę Matki Bożej  

17.00 † Władysław Bies (P)  
Poniedziałek 
29.08.2022 18.00 † Małgorzata Skudrzyk (P) 

Wtorek 
30.08.2022 7.00 † Jadwiga Handzlik (P) 

Środa 
31.08.2022 18.00 

1. † Jan Grabowski (P) 
2. † Józefa Kozieł (P) 
3. † Józef Moskal (P) 

I Czwartek 
01.09.2022 

7.00 † Janusz Wadoń (P) 

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

18.00 1. † Jan Mleczko (P) 
2. † Maria Zeman (P) 

I Piątek 
02.09.2022 

7.00 † Jan Niemczyk (P) 

18.00 † Franciszek Malarz (P) 
† Halina Malarz (P) 

I Sobota 
03.09.2022 

7.00 † Barbara Handy (P) 
18.00 † Aniela Sanetra (P) 

Niedziela 
04.09.2022 

 
 

XXI Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz Kudziełko (P) 

9.00 
1. † Helena Dyczkowska (P) 
2. † Ludwik Pająk (P) 
3. † Kazimiera Tąga (P) 
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Wakacje 2022 
Intencje pogrzebowe, które ks. Wacław odprawi w czasie wakacji: 

27.06.2022 
Poniedziałek † Jan Niemczyk 13.07.2019 

Środa † Kazimiera Tąga  

28.06.2022 
Wtorek † Jan Niemczyk 14.07.2019 

Czwartek † Kazimiera Tąga  

29.06.2022 
Środa † Jan Niemczyk 15.07.2019 

Piątek † Roman Tylko 

30.06.2022 
Czwartek † Jan Niemczyk 16.07.2019 

Sobota † Roman Tylko 

01.07.2022 
I Piątek † Jan Niemczyk 17.07.2018 

Niedziela † Roman Tylko 

02.07.2022 
I Sobota † Jan Niemczyk 18.07.2019 

Poniedziałek † Roman Tylko 

03.06.2019 
Niedziela † Jan Niemczyk 19.07.2019 

Wtorek † Roman Tylko 

04.07.2019 
Poniedziałek † Kazimiera Tąga  20.07.2019 

Środa † Roman Tylko 

05.07.2019 
Wtorek † Kazimiera Tąga  21.07.2019 

Czwartek † Tomasz Matachowski 

06.07.2019 
Środa † Kazimiera Tąga  22.07.2019 

Piątek † Tomasz Matachowski 

07.07.2019 
I Czwartek † Kazimiera Tąga  23.07.2019 

Sobota † Tomasz Matachowski 

08.07.2019 
Piątek † Kazimiera Tąga  24.07.2019 

Niedziela † Tomasz Matachowski 

09.07.2019 
Sobota † Kazimiera Tąga  25.07.2019 

Poniedziałek † Tomasz Matachowski 

10.07.2019 
 Niedziela † Kazimiera Tąga  26.07.2019 

Wtorek † Tomasz Matachowski 

11.07.2019 
Poniedziałek † Kazimiera Tąga  27.07.2019 

Środa † Tomasz Matachowski 

12.07.2019 
Wtorek † Kazimiera Tąga  28.07.2019 

Czwartek † Tomasz Matachowski 

 
Intencje pogrzebowe, które ks. Michał odprawi w czasie wakacji: 

29.07.2018 
Piątek † Jan Niemczyk 14.08.2019 

Niedziela † Kazimiera Tąga  

30.07.2019 † Jan Niemczyk 15.08.2019 † Roman Tylko 

11.00 
1. † Franciszek Komorek z żoną i zięciem 
2. † Władysław Koczur z rodzicami i teściami 
3. Za Parafian  

17.00 † Zbigniew Stuglik (P)  
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Sobota Poniedziałek 
31.07.2019 
IV Niedziela † Jan Niemczyk 16.08.2019 

Wtorek † Roman Tylko 

01.08.2019 
Poniedziałek † Jan Niemczyk 17.08.2019 

Środa † Roman Tylko 

02.08.2019 
Wtorek † Jan Niemczyk 18.08.2019 

Czwartek † Roman Tylko 

03.08.2019 
Środa † Jan Niemczyk 19.08.2019 

Piątek † Roman Tylko 

04.08.2019 
I Czwartek † Jan Niemczyk 20.08.2019 

Sobota † Tomasz Matachowski 

05.08.2019 
I Piątek † Kazimiera Tąga  21.08.2019 

 Niedziela † Tomasz Matachowski 

06.08.2019 
I Sobota † Kazimiera Tąga  22.08.2019 

Poniedziałek † Tomasz Matachowski 

07.08.2019 
I Niedziela † Kazimiera Tąga  23.08.2019 

Wtorek † Tomasz Matachowski 

08.08.2019 
Poniedziałek † Kazimiera Tąga  24.08.2019 

Środa † Tomasz Matachowski 

09.08.2019 
Wtorek † Kazimiera Tąga  25.08.2019 

Czwartek † Maria Pękala  

10.08.2019 
Środa † Kazimiera Tąga  26.08.2019 

Piątek † Maria Pękala  

11.08.2019 
Czwartek † Kazimiera Tąga  27.08.2019 

Sobota † Maria Pękala  

12.08.2019 
Piątek † Kazimiera Tąga  28.08.2019 

 Niedziela † Maria Pękala  

13.08.2019 
Sobota † Kazimiera Tąga  29.08.2019 

Poniedziałek † Maria Pękala  
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Czas na wspomnienia 
 Czas Misji Świętych  12.06 – 19.06.2022  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Misje Święte poprowadził w mocy Ducha Świętego  
ks. Grzegorz Kamiński – Misjonarz Świętej rodziny. 
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Dzień modlitwy za małżonków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

błogosławieństwo małżonków 
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Procesja Bożego Ciała 16.06.2022 r. 
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Niedziela 19.06.2022 – Jubileusz 45 lecia Parafii, Odpust Parafialny 
 i zakończenie Misji. 

Liturgii Mszy świętej odpustowej a zarazem jubileuszowej przewodniczył ks. Marek Studenski 
– Wikariusz Generalny naszej Diecezji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowanie ks. Grzegorzowi Misjonarzowi składa ks. Proboszcz i delegacja 
Parafian 
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Procesja z Najświętszym Sakramentem zakończyła się pod Krzyżem Misyjnym. 
Odśpiewaliśmy uroczyste „TE DEUM LAUDAMUS”. Po błogosławieństwie 
Najświętszym Sakranmentem, misjonarz ks. Grzegorz poświęcił Krzyż Misyjny  
i zawierzyła całą Naszą Parafię Krzyżowi Chrystusa. 
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Każdy uczestnik Misji Świętych sam wygraweruje napis na krzyżu, dając tym 

samym świadectwo  uczestnictwa w naukach i nabożeństwach misyjnych. 
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Poświecenie Krzyża Misyjnego i małych krzyży misyjnych 
 
każdy mógł odebrać poświęcone krzyża misyjne 
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PODZIĘKOWANIE ZA MISJE ŚWIĘTE 
12 -19 czerwca 2022 r. 

 
Ojcze Grzegorzu – Nauczycielu  
Chyba dotknąłeś Dusz naszych celu. 
Bo Twoje słowa czyste, przejrzyste,  
Rzec można padły na gleby żyzne.  
I dziś jesteśmy już bliżej Boga  
Po Twoich naukach prostsza ta droga.  
By przeżyć, trzeba dobrego chleba,  
Ten jest nam dany od Pana z Nieba.  
Więc dziś prosimy Miłosiernego  
Przez wstawiennictwo Ducha Świętego, 
By dał Ci jeszcze zdrowia i sił  
Byś swym owieczkom Pasterzem był. 

A my wzmocnieni przez Misje Święte,  
Otrzymaliśmy nową zachętę, 
By bardziej kochać i Krzyże znosić.  
Umieć dziękować i umieć prosić,  
Umieć przepraszać i się uśmiechać.  
Czynów niegodnych umieć zaniechać.  
Ojcze Grzegorzu, masz powołanie! 
Dziś Ci składamy podziękowanie,  
Że Byłeś z nami przez osiem dni.  
Podlesie całe dziękuje Ci! 
Niech pełną nauk będzie Twa głowa  
Bóg zapłać Ojcze Nasz z Przyborowa.  

 
 

Parafialny poeta Kazimierz Żmuda, 
Niedziela, 19.06.2022 r. 
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Krzyżówka dla Dzieci 07/2022 
Rozwiązaniem krzyżówki nr 6/2022, jest hasło:   

„W swej życiowej gonitwie, nie zapominaj  
o modlitwie.” 

Nagrody wylosowały 
następujące dzieci:  

Zuzanna Jędrzejko, Agata 
Laszczak i Miłosz Koral. 
Odpowiedzi z wakacyjnej 

krzyżówki proszę nadsyłać do 
31 lipca 2022 na adres 

mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Dla 

wytrwałych dzieci czekają nagrody encyklopedie.!!!   
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Krzyżówka dla dorosłych 07/2022 r. 
Rozwiązaniem 

krzyżówki  
dla dorosłych z gazetki  
nr 6/2022  jest hasło:  
„Ja jestem chlebem 
żywym, który zstąpił  

z nieba.”  
Nagrodę wylosowały 

osoby: 
Elżbieta Bezwińska,  
Wiesława Ratajczyk  

i Lucyna Rusinek  
Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki nr 07-08/2022 proszę nadsyłać do 31 lipca 
2022, na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę 
 przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.:  

„Ziemia Święta”.   
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 
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Hasło: …………………………………………………………………………………………………. 

 



 

St
ro

na
40

 

Wakacyjny Dyżur na Parafii 
w miesiącu lipcu i sierpniu 2022 r. 

Ks. Michał – od 27 czerwca do 28 lipca; 
Ks. Wacław – od 29 lipca do 29 sierpnia. 
W wyznaczonych terminach, kapłani pełnią posługę  

Słowa Bożego i sakramentów św., odwiedzają chorych  
oraz przyjmują w kancelarii parafialnej. 

Porządek Mszy świętych w tygodniu od 27 czerwca  
                                                                do 31 sierpnia: 

Poniedziałek 18.00 

W I czwartki miesiąca  
i w dniu objawień fatimskich   
Msza św. jest o godz. 18.00 

Wtorek 7.00 
Środa 18.00 

Czwartek 7.00 
Piątek 18.00 
Sobota  7.00 

 

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

 24 84370002 0014 0722 9661 0001 
Kancelaria Parafialna w czasie wakacji jest czynna: 
Dzień Godzina     Telefon  
Środa  od 19.00 do 19.30      797279788 

 33/841 05 45 Czwartek  od    8.00 do   8.30 
Piątek  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/

	Jak dobrze przeżyć wakacje ???

