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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa  

Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach  
 Luty-Marzec 2023                        Czas Nawrócenia                             2 i 3/2023   8 zł 

 

„Wielki Post przynagla nas do otwarcia naszego  
życia na słowo Boże, aby dane nam było poznać  
najbardziej fundamentalną prawdę:  
kim jesteśmy, skąd przychodzimy,  
jaki jest nasz cel oraz jaką drogę  
mamy obrać w życiu.”  
Papież Benedykt XVI 
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Plan rekolekcji wielkopostnych 
„Jak wierzyć w trudnych czasach?” 

Niedziela – 12 marca 2023 r. 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

07.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
09.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
11.00 Msza św. z nauką ogólną dla Dzieci Szkoły Podstawowej 

Po Mszy św. Spotkanie dla Rodziców i Dzieci klas III – przygotowanie 
do I Komunii św. 

  

16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

17.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich oraz młodzieży  
i kandydatów do bierzmowania 

18.00 Nauka dla kandydatów do bierzmowania 
Poniedziałek – 13 marca 2023 r. 

Godzina  Nabożeństwo z nauką 
07.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
07.50 Szkoła modlitwy z Pismem świętym cz.1 

  

16.30 Nauka dla Dzieci Szkoły Podstawowej 
18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
18.50 Szkoła modlitwy z Pismem świętym cz.1 

Wtorek – 14 marca 2023 r. 
Godzina  Nabożeństwo z nauką 

7.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  
7.50 Szkoła modlitwy z Pismem świętym cz.2 

  

16.30 Nauka dla Dzieci Szkoły Podstawowej 
18.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  
18.50 Szkoła modlitwy z Pismem świętym cz.2 

Środa – 15 marca 2023 r. 
6.30  Spowiedź dla wszystkich 

7.00 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich na zakończenie 
rekolekcji 
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16.00 Spowiedź dla dzieci 
16.30 Msza św. dla Dzieci 
18.00 Spowiedź dla wszystkich 

18.30 Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  
i zakończenie rekolekcji 

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

 

Krótkie medytacje 

V Niedziela Okresu Zwykłego – 5 lutego 2023 r.  
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli 

sól utraci swój smak, czymże ją 
posolić? Na nic się już nie przyda, 

chyba na wyrzucenie i podeptanie 
przez ludzi. Wy jesteście światłem 
świata. Nie może się ukryć miasto 
położone na górze. Nie zapala się 

też światła i nie stawia pod korcem, 
ale na świeczniku, aby świeciło 

wszystkim, którzy są w domu. Tak 
niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, 

który jest w niebie”.  
Mt 5,13-16 

 Czy jestem gotowy zaświadczyć o Jezusie?  
Powołanie uczniów jest nakreślone bardzo konkretnie. Mają być „solą 

ziemi” i „światłem świata”. Chodzi zatem o posługę względem rzeczywistości, 
która jest bez smaku i blasku. Nie możemy więc obrażać się na świat, na jego 
sposób funkcjonowania i to, że jego drogi rozmijają się z ewangelicznym 
przesłaniem. Zostaliśmy wybrani i posłani, by nieść smak życia światu, który 
tajemnicę życia próbuje rozgryźć po swojemu. Wycofuje się z celebrowania 
życia na sposób Boży i coraz bardziej zamyka je w ludzkich tylko wymiarach. 
To jest też powód istnienia ciemności, które mamy rozświetlać, pokazując 
drogę wyjścia z pułapki samowystarczalności i zamknięcia w sobie. Nie mamy 
uwodzić słowem, ale ukazać moc Słowa, które jest – zawsze! – światłem na 
ludzkie dramaty. Jezus zachęca nas jednocześnie, byśmy nie zwalniali się  
z tych zadań zbyt pospiesznie, rozgoryczeni – być może – brakiem widocznych 
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efektów. Nasze życie ma prowokować do uwielbienia Ojca: „Tak niech wasze 
światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie”. To wysoko postawiona poprzeczka. Czy Jezus 
nie pomylił się, pokładając w nas aż tak wielką nadzieję? Ile światła może 
wnieść w ten świat jedno życie zgodne z wolą Bożą? Może nigdy się tego nie 
dowiemy. Ewangelia mówi nam jednak, że tak czy inaczej ludzie jakoś się do 
nas odniosą – zdepczą nas lub dzięki nam uwielbią Ojca. Niczego pośrodku 
nie ma. Czy przyjmujesz to wyzwanie?  Oremus  

VI Niedziela Okresu Zwykłego – 12 lutego 2023 r.  
„Jeśli więc prawe twoje oko jest ci 

powodem do grzechu, wyłup je  
i odrzuć od siebie. (…) I jeśli prawa 

twoja ręka jest ci powodem do 
grzechu, odetnij ją i odrzuć od 

siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, 
gdy zginie jeden z twoich członków 

niż żeby całe twoje ciało miało iść 
do piekła.” Mt 5,17-35 

Wierność 
przykazaniom  

Psalm wyraża prośbę, by Bóg nauczył nas żyć według przykazań, by 
nauczył nas przestrzegania ich w wierności do końca. Ale w pierwszym 
czytaniu słyszymy: „Jeśli zechcesz, zachowasz przykazania”. Jak to zatem jest? 
Czy sami swoją wolą możemy zachować przykazania, czy mamy prosić, żeby 
Bóg nas nauczył je zachowywać? Odpowiedź zostaje nam wskazana w słowie 
o tym, że dochowanie wierności zależy od upodobania Pańskiego, że 
potrzebna jest do tego Jego łaska. Kto zatem to wszystko wypełni? Św. Paweł 
mówi nam o mądrości ukrytej, nieoczywistej dla świata, ale objawionej przez 
Ducha Świętego. W Ewangelii słyszymy fragment Kazania na Górze i znów 
wraca pytanie: jak to wszystko wypełnić? I znów jest ono jak krzyk rozpaczy 
wobec braku możliwości i sił, których potrzebuje człowiek, żeby za tym 
słowem pójść. To przecież niemożliwe do wypełnienia o własnych siłach, ale 
możliwe do przyjęcia jako dar. Dotrze to jednak do nas dopiero wtedy, kiedy 
wreszcie przestaniemy widzieć w tym słowie listę Bożych żądań, a zobaczymy 
naprawdę Dobrą Nowinę. Nowe serce, nowa natura, przemienione postawy 
– to są właśnie te wielkie rzeczy, jakie przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. 
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Kluczowa okazuje się tu miłość do Niego. Ona jest podstawowym budulcem 
przemienionego serca człowieka i jego nowej historii. Oremus 
VII Niedziela Okresu Zwykłego – 19 lutego 2023 r. 

 
 „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko  

i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie 
stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto 

uderzy w prawy policzek, nadstaw mu  
i drugi. (…) Miłujcie waszych nieprzyjaciół  

i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują; tak będziecie synami Ojca 

waszego, który jest w niebie; ponieważ On 
sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi  

i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

 Mt 5,38-48 

Czy potrafię miłować nieprzyjaciół? 
W centrum Jezusowej nauki znajduje się miłość do nieprzyjaciół. Warto 

na to spojrzeć nie tylko jako na powinność do spełnienia czy obietnicę do 
przyjęcia – jak zwykle w sposób skrajny i rozłączny spogląda się na Kazanie na 
Górze. Miłość do nieprzyjaciół to wizytówka Pana Boga. Tak właśnie On nas 
ukochał, choć jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi. Tak właśnie zostaliśmy przez 
Niego potraktowani. Za każdym razem, gdy grzeszymy, stajemy się przecież 
Jego wrogami. Oddalając się od Jego miłości, skreślamy w sobie życie, 
rujnujemy wewnętrzną świątynię Ducha. On jednak nie przestaje nas 
ratować, nie przestaje kochać. Chrystus pokazuje w ten sposób, jaki jest Bóg 
– którego poza Nim nikt nigdy nie oglądał – i poucza nas o Nim (J 1,18). 
Uzdalnia do przemiany, do przyjęcia Bożej miłości i życia nią aż po miłość 
nieprzyjaciół. Jak to się dokonuje? Gdzie możemy zobaczyć tę Jezusową 
miłość do nieprzyjaciół spełnioną w imię przyjaźni, w imię miłości, która nie 
żałuje niczego? A może to już tylko niedostępna dla nas wzniosła nauka 
Chrystusa? W Eucharystii, na ołtarzu krzyża, to miłowanie nieprzyjaciół 
obejmuje nas na nowo. Za każdym razem się uobecnia. Nie nasze życie jest 
niszczone, a Jezusowe. To On jest ceną naszego uświęcenia. Jezus wszystko 
zmienia, również nasze spojrzenie na siebie i na Boga. I tak powoli stajemy 
się święci dzięki miłości, jaką Bóg ma do swoich nieprzyjaciół. Zablokujemy 
się na to, czy damy się temu pociągnąć? Zatrzymamy to dla siebie, czy 
pójdziemy z tą nowiną dalej?  Oremus  
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I Niedziela Wielkiego Postu – 26 lutego 2023 r. 
Mt (4,1-11) 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby 
był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy ,poczuł  

w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel 
 i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, 

powiedz, żeby te kamienie stały się 
chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane 

jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek, ale 
każdym słowem, które pochodzi z ust 

Bożych»”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na szczycie narożnika 

świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: 
«Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 

uraził swej nogi o kamień»”. Odrzekł mu Jezus: „Ale napisane jest także: «Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką 

górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci 
to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus:  

„Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon 
i Jemu samemu służyć będziesz»”. Wtedy opuścił Go diabeł, 

 a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. 
Idź precz! 

Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni wraz z Ewangelią Środy 
Popielcowej o poście, modlitwie i jałmużnie to kluczowe teksty biblijne 
Wielkiego Postu. Jesteśmy szczególnie w tym czasie wezwani do wejścia  
w duchową walkę, w której uczestniczy także nasze ciało. Prowadzi to nas do 
uroczystego wyrzeczenia się grzechu i szatana oraz wyznania wiary w Boga 
podczas Wigilii Paschalnej. Bardzo ważne jest, byśmy dokonywali tego 
świadomie. Słowo o kuszeniu Jezusa pomaga rozpoznać pokusy, których sami 
doznajemy w naszym życiu. Nie ma takiej pokusy, której nie moglibyśmy 
odnaleźć w którejś z tych trzech opisanych w dzisiejszej Ewangelii. W pokusie 
chleba zawierają się wszystkie pokusy dotyczące naszych potrzeb cielesnych, 
psychicznych, emocjonalnych itd. Jeżeli nie uczymy się zwyciężać wraz  
z Jezusem, który ma w Ojcu źródło swego zabezpieczenia, stajemy się 
niewolnikami własnych pragnień i potrzeb. Fizyczną bronią w tej sytuacji jest 
post. Propozycja rzucenia się z narożnika świątyni to pokusa posłużenia się 
Bogiem dla swojego celu oraz dokonania czegoś gwiazdorskiego  
i efektownego zamiast wypełniania woli Ojca. Pokusa ta powróci z mocą 
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podczas ukrzyżowania, gdy tłum będzie wrzeszczał: „Zejdź z krzyża, a ci 
uwierzymy” (por. Mt 27,42). Skuteczną bronią jest tu modlitwa, będąca 
aktem uznania nad sobą Boga oraz drogą wchodzenia w przyjmowanie  
i pełnienie Jego woli. Ostatnia pokusa dotyczy władzy i bogactwa. Nikt, kto 
choć trochę zna siebie, nie powie, że pokusa ta go nie dotyczy, i to niezależnie 
od statusu materialnego i pozycji w hierarchii społecznej. Bronią wobec tej 
pokusy jest jałmużna. Jeżeli rozpoznajemy sposoby, jakimi najczęściej zwodzi 
nas kusiciel, to możemy świadomie się go wyrzekać i wraz z Chrystusem 
wchodzić w duchowe zmaganie.  Oremus 

II Niedziela Wielkiego Postu – 05 marca 2023 r. 
Mt (17,1-9). Jezus wziął z sobą Piotra, 

Jakuba oraz brata jego, Jana  
i zaprowadził ich na górę wysoką, 

osobno. Tam przemienił się wobec 
nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, 

odzienie zaś stało się białe jak światło. 
A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, 

rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł 
do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu 

jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy 
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 

Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on 
jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”. Uczniowie, słysząc to, upadli na 

twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie 
lękajcie się!”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego 

Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu  
o tym widzeniu,  aż Syn Człowieczym zmartwychwstanie”. 

Oblicze Jezusa 
Ojcem naszej wiary jest Abraham, którego relacja z Bogiem zaczęła się 

od tego, że na Jego głos opuścił swoje zabezpieczenia i wyszedł, „nie wiedząc, 
dokąd idzie” (Hbr 11,8). Być dzieckiem Abrahama oznacza mieć jego postawę. 
Abraham miał, oczywiście, do przejścia długą drogę dojrzewania w wierze, 
ale od początku był otwarty na słowo Boga i w tym możemy go naśladować, 
niezależnie od okoliczności naszego życia. Ostatecznie wolą Ojca jest, abyśmy 
przylgnęli do Jego Syna i przeszli Jego śladami przez krzyż do 
zmartwychwstania. Taki jest sens ewangelicznej sceny przemienienia. 
Według starożytnej tradycji przemienienie Jezusa miało miejsce 40 dni przed 
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Jego męką. Liturgicznym wyrazem tej tradycji było wyznaczenie daty święta 
Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia) na 40. dzień przed świętem 
Podwyższenia Krzyża (14 września). Przemienienie Jezusa staje się w ten 
sposób zapowiedzią jednocześnie Jego męki i zmartwychwstania. Kulminacją 
sceny na górze przemienienia jest głos Ojca do uczniów, aby słuchali Jego 
umiłowanego Syna. Uczniowie byli w ten sposób przygotowywani na to, co 
miało nastąpić w Jerozolimie.  W porównaniu z uczniami nasza sytuacja jest 
łatwiejsza, patrzymy bowiem na krzyż Chrystusa już z perspektywy Jego 
zmartwychwstania. Jesteśmy także umocnieni świadectwem niezliczonych 
świętych od czasów apostolskich do współczesności. Nikt jednak nie zastąpi 
nas samych w drodze paschalnej poprzez przewidziane dla nas trudy  
i przeciwności. Żebyśmy mogli się z nimi zmierzyć, razem z apostołami 
przyjmujemy dzisiaj wezwanie Ojca do słuchania Jego Syna, który pokonał 
śmierć, „a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię”.                                                                                                               
Oremus 

III Niedziela Wielkiego Postu – 12 marca 2023 r. 
„O, gdybyś znała dar 
Boży i wiedziała, kim 
jest Ten, kto ci mówi: 

Daj Mi się napić - 
prosiłabyś Go wówczas, 
a dałby ci wody żywej. 
Daj mi tej wody, abym 
już nie pragnęła i nie 

przychodziła  
tu czerpać” J 4,5-42 

 
Wezwani do nawrócenia 

Jezus w dialogu z Samarytanką objawia siebie samego jako dawcę wody 
żywej. Wodą żywą jest Duch Święty (J 7,39), który – jak mówi św. Paweł – 
rozlewa w naszych sercach miłość Boga. W sakramencie chrztu staliśmy się 
przez Chrystusa przybranymi dziećmi Ojca i świątynią Ducha Świętego. Wtedy 
w naszym wnętrzu zostało otwarte bijące źródło żywej wody. Chrzest 
przyjęliśmy raz na całe życie, dlatego to źródło jest niezniszczalne. Możemy 
je zasypywać naszymi grzechami i naszą oziębłością, możemy też stawiać 
tamy i zapory broniące łasce Boga dostępu do różnych sfer naszego życia, ale 
źródło wciąż bije i można do niego powracać. Wielkopostne nawrócenie 
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można nazwać burzeniem postawionych przez nas zapór lub dokopywaniem 
się do źródła. Pięciu mężów, jakich miała Samarytanka, to symbol fałszywych 
bogów, od których uwalnia Jezus. Dar wody żywej przeprowadza od 
niewolniczej służby bożkom do wyzwalającego kultu Boga w Duchu i 
prawdzie. My też możemy ulegać różnym formom bałwochwalstwa, oddając 
cześć choćby sobie samym, stawiając na pierwszym miejscu własną wolę lub 
swoje upodobania; możemy bałwochwalczo czcić innych ważnych dla nas 
ludzi, różne idee, nawet bardzo piękne, albo takie sprawy jak sport, zdrowie, 
muzykę, modę, politykę itd. Cały czas potrzebujemy przechodzić w naszym 
życiu od kultu bożków do kultu Boga Jedynego. Samarytanka na końcu stała 
się misjonarką. Jej doświadczenie przyprowadziło do Jezusa wielu jej 
rodaków, którzy też mogli sami doświadczyć, że Jezus zbawia ich życie. 
Chrześcijanin z natury jest misjonarzem. Od tego, czy podczas obecnego 
Wielkiego Postu podejmę powrót do chrzcielnego źródła wody żywej, może 
zależeć nie tylko mój los, ale także zbawienie wielu innych osób. Oremus 

I V Niedziela Wielkiego Postu – 19 marca 2023 r. 
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz 
teraz jesteście światłością w Panu: 
postępujcie jak dzieci światłości! Owocem 
bowiem światłości jest wszelka prawość  
i sprawiedliwość, i prawda.   Ef 5, 8-14 

Jak długo jestem na świecie, jestem 
światłością świata».   
To powiedziawszy splunął na ziemię, 
uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy 
niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, 
obmyj się w sadzawce Siloam» - co się 
tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się  
i wrócił widząc. «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, 
Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz 
i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.    
J 9, 5-7. 35-38 

Otwórz oczy 
Urodziliśmy się duchowo ślepi. Bez Jezusa Chrystusa nasz świat zamyka 

się w doczesności, a życie, które mamy na ziemi, jawi się nam jako jedyne. 
Musimy więc starać się wycisnąć z niego jak najwięcej dla siebie. Dobrem jest 
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dla nas to, co doraźnie korzystne, co zgadza się z naszymi planami, zaś 
wszelkie trudności i cierpienia są oczywistym złem. Największym zaś złem jest 
śmierć, o której staramy się na wszelki wypadek nie myśleć. Łaska Chrystusa 
otrzymana w chrzcie otwiera nam oczy w sensie duchowym, pozwala 
dostrzec Boga jako kogoś żywego i jako źródło naszego życia. Nasz horyzont 
poszerza się poza granicę naszego życia doczesnego. Przez wiarę i chrzest 
stajemy się dziedzicami życia wiecznego, co pozwala w innej perspektywie 
zacząć postrzegać wszystkie sprawy doczesne. Niewidomy z dzisiejszej 
Ewangelii, w odróżnieniu od Bartymeusza spod Jerycha (Mk 10,46-52), o nic 
Jezusa nie prosił. Nie miał doświadczenia widzenia i był przyzwyczajony do 
swojej sytuacji. Jezus wprowadził go w sytuację pewnej niewygody, brudząc 
mu oczy błotem, co zmusiło go do szukania wody dla obmycia oczu. Wielu 
mówi, że tym, co skłoniło ich do szukania Boga na serio i do stawiania pytań 
o Jego obecność w życiu, było doświadczenie cierpienia czy niepowodzenia. 
Niewygodne czy nieprzyjemne sytuacje w naszym życiu bywają właśnie takim 
położeniem błota na oczy, co stanowi szansę na otwarcie choćby szczeliny  
w naszej duszy, umożliwiającej Bogu zbawienną interwencję. Nawet jeśli 
żyjemy od dawna świadomie w relacji z Bogiem, nigdy nie możemy 
powiedzieć, że już wszystko wystarczająco widzimy w naszym życiu w Bożym 
świetle. Poza tym duchowy wzrok może nam się psuć z powodu naszych 
grzechów czy ospałości. Dzisiejsza Ewangelia powraca do nas cyklicznie, bo 
wciąż potrzebujemy otwarcia oczu. Oremus 

V Niedziela Wielkiego Postu – 26 marca 2023 r. 
"Oto otwieram wasze groby  

i wydobywam was z grobów,  ludu mój  
i poznacie, że Ja jestem Pan,  gdy 

wasze groby otworzę i z grobów was 
wydobędę, ludu mój. Udzielę wam 

mego ducha po to, byście ożyli,  
i powiodę was do kraju waszego,  

i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem 
i wykonam", mówi Pan Bóg.  

Ez 37, 12-14 

„Jezus zawołał donośnym głosem 
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł 

zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawiniętą chustą. Rzekł 
do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić.  

J 11, 43-44 
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Śmierć nie ma władzy  
Dzisiejsza Ewangelia to kolejny tekst o fundamentalnym znaczeniu dla 

katechezy chrzcielnej Kościoła. Wskrzeszenia dokonywane przez Jezusa to 
prorocze znaki zapowiadające Jego zmartwychwstanie, choć między 
wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem zachodzi zasadnicza różnica. 
Wskrzeszony Łazarz powrócił do swojego ziemskiego życia i musiał ponownie 
umrzeć. Zmartwychwstanie Jezusa nie było powrotem do życia sprzed śmierci 
krzyżowej, tylko wejściem w nowy sposób życia w chwale Ojca. 
Kulminacyjnym momentem dzisiejszej Ewangelii nie jest samo wskrzeszenie 
Łazarza, oczywiście bardzo ważne, ale stwierdzenie Jezusa: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”, oraz 
następujące od razu pytanie: „Wierzysz w to?”. Jak katechumeni mają dzisiaj 
swoje trzecie skrutynium, tak dla nas, ochrzczonych, skrutynium stanowi to 
Jezusowe pytanie, z którym mamy zmierzyć się na serio. Wiara w 
zmartwychwstanie to nie jakaś ogólna nadzieja życia pozagrobowego; ona 
istniała już przed Jezusem. Nowość, którą przyniósł Jezus, polega na 
umożliwieniu nam już tu na ziemi udziału w zmartwychwstaniu. Nie zmienia 
to zewnętrznie realiów naszego życia, ale pozwala postrzegać i oceniać 
wszystkie sprawy z punktu widzenia zmartwychwstania i życia wiecznego. Ta 
zdolność przychodzi do nas przez wiarę i chrzest. Dorosły katechumen 
wyznaje wiarę przed przyjęciem sakramentu chrztu. Ochrzczeni  
w niemowlęctwie, aby przyjęty przez nich chrzest był owocny, czyli realnie 
wpływał na ich życie, muszą otrzymać formację wiary. Formuje nas także rok 
liturgiczny. Okres Wielkiego Postu to uprzywilejowany czas powracania do 
chrztu, czas rozwoju chrzcielnej wiary w zmartwychwstanie, czas 
wychodzenia z naszych grobów wraz z Łazarzem.    Oremus 
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Intencje mszalne na luty i marzec: 

I Czwartek 
02.02.2023 

Święto Ofiarowania Pańskiego 
7.00 † Joanna Jurzak 
9.00 † Mirosław Olszowy 
17.00 † Paweł Szczepańczyk (P) 

18.00 1. † Maria Dusik (P) 
2. W int. Dzieci klas III SP i ich rodziców 

I Piątek 
03.02.2023 18.00 † Zdzisław Kusak (P) 

I Sobota 
04.02.2023 7.00 † Zofia Plewniak (P) 

I Niedziela 
05.02.2023 

 
 

V Niedziela Zwykła 

7.00 W int. II Róży Mężów Włodzimierza Drożdża  
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 

1. † Tadeusz Kudziełko w 1 r. śm. (P)   
2. W int. Janusza i Marzanny w 30 r. Ślubu jako 
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o 
zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej  
3. † Edward Chochór (P) 

11.00 
1. † Józef i Bronisława Loranc z córką Ireną 
2. † Władysława Matusiak (ona) z synem Józefem 
3. Za Parafian 

17.00 † Zdzisław Kusak (P) 
Poniedziałek 
06.02.2023 18.00 † Kazimiera Tąga (P) 

Wtorek 
07.02.2023 7.00 † Maria Dusik (P) 

Środa 
08.02.2023 18.00 W int. Członkiń IX Róży Kobiet Grażyny Żurek  

o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
 Czwartek 

09.02.2023 7.00 † Paweł Szczepańczyk (P) 

Piątek 
10.02.2023 18.00 1. † Stanisław Szczepańczyk (P) w 1 r. śm. 

2. Roczek: Patryk Żmuda 
Sobota 

11.02.2023 
7.00 † Tadeusz Kudziełko (P) 
9.30 W int. Chorych z sakramentem namaszczenia 

 
 

Niedziela 
12.02.2023 

 
 
 

VI Niedziela Zwykła 
7.00 † Helena Weźranowska z mężem 

9.00 
1. † Genowefa Jurowska (P) w 1 r. śm. 
2. † Wanda Śliwa (P)  
3. † Stanisław Dusik (P) 

11.00 
1. † Franciszek i Helena Handzlik z córką Joanną 
2. † Lucyna Orlicka w 5 r. śm. 
3. † Aleksander Piwowarczyk (P) 
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4. Za Parafian 
17.00 † Maria Dusik (P)   

Poniedziałek 
13.02.2023 18.00 1. † Bronisława Pakuła (P) 

2. † Czesław Stwora (P) 
Wtorek 

14.02.2023 7.00 1. † Za zmarłych rodziców i dziadków 
2. † Maria Zmilczak w 5 r. śm. 

Środa 
15.02.2023 18.00 

1. † Marian Baścik (P) 
2. † Mieczysław Jakubiec (P) 
3. Roczek: Zuzanna Karpińska 

 Czwartek 
16.02.2023 7.00 1. † Zdzisław Kusak (P) 

2. † Paweł Szczepańczyk (P) 
Piątek 

17.02.2023 18.00 1. † Maria Plewniak (P) 
2. † Kazimiera Tąga 

Sobota 
18.02.2023 7.00 1. † Władysław Bies (P) 

2. † Tekla Koniorczyk (P) 

 
 

Niedziela 
19.02.2023 

 
 
 

VII Niedziela Zwykła 

7.00 W int. Członkiń IV Róży Kobiet Marii Drożdż  
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 
1. † Paweł Szczepańczyk (P) 
2. † Zygmunt Śliwa (P)  
3. † Marian Baścik (P) 

11.00 

1. † Józef Pozowski (P) 
2. † Helena Czarnik (P)  
3. † Dariusz Nycz 
3. Za Parafian 

17.00 † Krzysztof Szyjota (P)   

Poniedziałek 
20.02.2023 18.00 

1. † Klementyna Czyż z synem Adamem i mężem  
      Emilem 
2. † Władysław Mikołajczyk (P) 

Wtorek 
21.02.2023 7.00 † Aleksander Piwowarczyk (P) 

Środa 
Popielcowa 
22.02.2023 

7.00 † Paweł Szczepańczyk (P) 
17.00 † Zygmunt Kutnik w 1 r. śm. 

18.00 1. † Kazimiera Tąga (P) 
2. † Krzysztof Szyjota (P) 

 Czwartek 
23.02.2023 7.00 1. † Stefania Baron z mężem i synem 

2. † Marian Baścik (P) 
Piątek 

24.02.2023 18.00 1. † Tadeusz Kudziełko (P) 
2. † Czesław Stwora (P) 

Sobota 
25.02.2023 7.00 1. † Tadeusz Stanclik w 5 r. śm. 

2. † Zdzisław Kusak (P) 
 

Niedziela 
26.02.2023 

I Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 † Bronisława Krysta z mężem i rodzicami 
9.00 1. † Stanisław Szczepańczyk (P) 
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2. † Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami  
3. † Klemens Dudzik z żoną i synem 

11.00 

1. † Maria Dusik (P) 
2. † Stanisław Dusik (P)  
3. † Czesław Sanetra w 4 r. śm. 
3. Za Parafian 

17.00 † Helena Konderak (P)   
Poniedziałek 
27.02.2023 18.00 1. † Zdzisław Kusak  (P) 

2. † Aleksander Piwowarczyk (P) w 1 r. śm. 
Wtorek 

28.02.2023 7.00 † Paweł Szczepańczyk (P) 

Środa 
01.03.2023 18.00 

1.  W int. Chorych Członkiń I Róży Kobiet Marii  
    Łaciak o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej  
2. † Helena Czarnik (P) 
3. † Urszula Zeman 

 I Czwartek 
02.03.2023 18.00 1. W int. Kapłanów z naszej Parafii od Oazy Rodzin 

2. † Józef Pozowski (P) 
I Piątek 

03.03.2023 18.00 1. † Wanda Śliwa (P) 
2. † Aniela i Stanisław Handzlik w 30 r. śm. 

I Sobota 
04.03.2023 7.00 1. † Kazimierz i Danuta Byrscy  

2. † Kazimierz Wanio  

 
 

Niedziela 
05.03.2023 

 
 
 

II Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 † Julia i Bronisław Pudełko z synem Mieczysławem 

9.00 
1. † Kazimierz i Helena Baścik  
2. † Anna Gasidło (P)  
3. † Tekla Koniorczyk (P) 

11.00 

1. † Józef Biłek z rodzicami i siostrą 
2. † Władysław Dziergas w 12 r. śm.  
3. † Kazimierz Zieliński w 4 r. śm. 
3. Za Parafian 

17.00 † Czesław Stwora (P)   
Poniedziałek 
06.03.2023 18.00 1. † Paweł Szczepańczyk (P) 

2. † Aleksander Piwowarczyk (P) 
Wtorek 

07.03.2023 7.00 † Franciszka Fabia (P) 

Środa 
08.03.2023 18.00 

1. † Dominik Handzlik w 7 r. śm 
2. † Janusz Milkiewicz (P) 
3. † Władysław Hujda z synami  

 Czwartek 
09.03.2023 7.00 1. † Kazimiera Tąga (P) 

2. † Władysław Mikołajczyk (P) 
Piątek 

10.03.2023 18.00 1. † Maria Dusik (P) 
2. † Zofia Plewniak (P) 

Sobota 
11.03.2023 7.00 1. † Paweł Szczepańczyk (P) 

2. † Marian Baścik (P)  
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Niedziela 
12.03.2023 
Rekolekcje  
Parafialne 

 
 
 

III Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 † Edward i Kazimierz Tatoń 

9.00 

1. † Władysław Bies (P) 
2. † Bronisław Plewniak  
3. † Helena Czarnik (P) 
4. W int. Kazimierza Żmudy o zdrowie i Boże błog. 

11.00 

1. † Krzysztof Szyjota (P) 
2. † Marian Baścik (p) 
3. † Stanisław Dusik (P)  
4.  Za Parafian 

17.00 † Aleksander Piwowarczyk (P)   
Poniedziałek 
13.03.2023 
Rekolekcje 

7.00 † Zofia Plewniak (P) 

18.00 1. † Zdzisław Kusak (P) 
2. † Czesław Stwora (P) 

Wtorek 
14.03.2023 
Rekolekcje 

7.00 † Marian Baścik (P) 

18.00 1. † Tekla Koniorczyk (P) 
2. 

Środa 
15.03.2023 
Rekolekcje 

7.00  

18.00 
1. † Bronisława Pakuła (P) 
2. † Agnieszka i Franciszek Foryś z synami  
3. † Władysław Mikołajczyk  (P) 

 Czwartek 
16.03.2023 

7.00 † Zofia Plewniak (P) 
18.00 † Czesław Stwora (P) 

Piątek 
17.03.2023 

7.00 † Aleksander Piwowarczyk (P)   

18.00 1. † Mieczysław Jakubiec (P) 
2. † Józef Grabski z synem Zbigniewem i rodzicami 

Sobota 
18.03.2023 7.00 1. † Stanisław Szczepańczyk (P) 

2. † Józef Pozowski (P) 

 
 

Niedziela 
19.03.2023 

 
 
 

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

9.00 
1. † Paweł Szczepańczyk (P) 
2. † Józef i Anna Handzlik w 7 r. śm. 
3. † Józef Byrski  

11.00 

1. W int. Klary z ok. Roczku 
2. W int. Ks. Józefa Pilcha z ok. imienin o Boże błog  
   i opiekę św. Patrona Józefa 
3. † Józef Jurzak z żoną Elżbietą 
4. Za Parafian 

17.00 O zdrowie i Boże błog. z ok. 60 Rocznicy Urodzin   
Poniedziałek 
20.03.2023 

7.00 †  Zofia Plewniak (P) 
18.00 † Marian Baścik (P) 

Wtorek 
21.03.2023 

7.00 † Czesław Stwora (P) 
18.00 † Leon i Janina Furtak 

Środa 7.00 † Marian Baścik (P) 
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22.03.2023 18.00 1. † Maria Dusik (P) 
2. W int. Bogu wiadomej 

 Czwartek 
23.03.2023 

7.00 † Zdzisław Kusak (P) 
18.00 † Helena Czarnik (P) 

Piątek 
24.03.2023 

7.00 † Czesław Stwora (P) 

18.00 1. † Krzysztof Szyjota (P) 
2. † Maria Kubiczek w 45 r. śm. 

Sobota 
25.03.2023 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
7.00 † Aleksander Piwowarczyk (P) 
9.00  † Paweł Szczepańczyk (P) 

 
 

Niedziela 
26.03.2023 

 
 
 

V Niedziela  Wielkiego Postu 

7.00 † ks. Józef Wanatowicz od II Róży Mężów 
Włodzimierza Drożdża 

9.00 
1. † Zofia Plewniak (P) 
2. † Czesław Stwora (P)  
3. † Marian Baścik (P) 

11.00 

1. † Stanisław Dusik (P) 
2. † Władysław Mikołajczyk (P) 
3. † Paweł Szczepańczyk (P) 
4. Za Parafian 

17.00 † Tekla Koniorczyk (P)   
Poniedziałek 
27.03.2023 

7.00  
18.00 † Władysław Stopczak z żoną Anną 

Wtorek 
28.03.2023 

7.00 † Zofia Plewniak (P) 
18.00  

Środa 
29.03.2023 

7.00 † Marian Baścik (P) 

18.00 1. † Anna Gasidło (P) 
2. W int. Aleksandra w 3 r. Urodzin 

 Czwartek 
30.03.2023 

7.00 † Aleksander Piwowarczyk (P) 
18.00 † Janusz Milkiewicz (P) 

Piątek 
31.03.2023 

7.00 † Tekla Koniorczyk (P) 

18.00 1. † Stanisław Szczepańczyk (P) 
2. † Kazimiera Tąga (P) 

I Sobota 
01.04.2023 7.00 1. † Zofia Plewniak (P) 

2. † Marian Baścik (P)  

 
 

I Niedziela 
02.04.2023 

 
 
 

Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) 
7.00 † Katarzyna Pyrda z zięciem Feliksem i siostrą 

Anielą 

9.00 
1. † Helena Mazur 
2. † Kazimierz Bieda  
3. † Tadeusz Światłoń w 6 r. śm. 

11.00 
1. † Jarosław Janikowski z rodzicami 
2. † Janusz Kaleka  
3.   
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W Misyjnym Seminarium Księży Werbistów  

w Pieniężnie zostaną odprawione, w miesiącu  
kwietniu, Msze św. gregoriańskie za: 

1.  śp. Stanisław Dusik 
2.  śp. Władysław Mikołajczyk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

4. Za Parafian 
17.00 † Marian Baścik (P)   
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Krzyżówka dla dorosłych 2-3/2023 r. 
Rozwiązaniem krzyżówki  
dla dorosłych z gazetki  
nr 1/2023  jest hasło:  

„Odwagi, oto Ja Jestem, 
nie bójcie się.”  

Nagrodę wylosowały osoby: 
Maria Kaczmarz  
i Danuta Zawiła 

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki  

Nr 2-03/2023 proszę 
nadsyłać do 15.03.2023, na adres mailowy: 

ketypodlesie@gmail.com lub proszę  
przynieść do zakrystii.  

Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Droga Krzyżowa”.   
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

 
POZIOMO: 1. „... na oświecenie pogan” (Łk 2,32); 4. ... na Górze (Mt 5); 8. Skrót 
Księgi Nahuma; 9. Syn obietnicy; 10. Zakonnicy; 12. Babilońska albo egipska;  
13. Ustna i pisana; 14. Roztropność, rozsądek; 16. Miasto, w którym dorastał 
Jezus; 18. Nauka o pięknie; 20. Na obrazach barokowych pulchny i skrzydlaty;  
22. Król Judy, walczył z bałwochwalstwem (1 Krl 15,9-24); 24. Broń łucznika;  
27. Np. Judejska albo Sahara; 28. Rycerz znany z pieśni opiewającej jego mężną 
śmierć; 29. Płynie po polskiej krainie; 30. „... obleczona w słońce” (Ap 12,1);  
32. „... ubodzy w duchu” (Mt 5,3); 
  
PIONOWO: 1. Jedyna w Izraelu znajdowała się w Jerozolimie; 2. Wielki prorok;  
3. Zaznaczone pionowymi kreskami na pięciolinii; 4. Zabójca brata; 5. Nazwane 
przez Adama; 6. Góra, z której Mojżesz oglądał Ziemię Obiecaną (Pwt 32,49);  
7. Poniósł śmierć za odmowę złamania Prawa (2 Mch 6,18-32); 8. Dwie literki na 
bezimiennym grobie; 10. Roztrwoniony przez syna marnotrawnego; 11. Siglum 
jezuitów; 14. Dobra synowa Noemi; 15. Noego albo Przymierza; 17. Jeden z 
Dwunastu; 19. Drobna moneta w czasach Jezusa; 21. Żona Raguela, matka Sary 
(Tb 7); 23. Jeden z proroków mniejszych, autor najkrótszej księgi biblijnej;  
24. Tradycyjny język Kościoła; 25. Rodzina, bliscy; 26. ... i omega; 27. Wdzięk, urok, 
piękno; 31. Skrót Księgi Psalmów 
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Hasło: ………………………………………………………………………………… 
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Krzyżówka dla Dzieci 2-3/2023 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 1/2023 
jest hasło: 

 „Tam pomiędzy 
bydlętami urodził się 

król nad królami.” 
Nagrodę otrzymuje 

Maja Talar    
i Kinga Żmuda, 

Rozwiązanie krzyżówki  
nr 2-3/2023 proszę 

nadsyłać do 
15.03.2023na adres 

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

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

Drogie Dzieci !  
Wielki Post trwa. To czas szczególny  
w Liturgii Kościoła. Dzięki temu możemy 
zatrzymać się nad swoim życiem  
i przypatrzeć się sobie. Wiem, że nikt z nas 
nie lubi patrzeć na siebie. Wolimy patrzeć 
na innych, by ich oceniać i porównywać z innymi. Nie lubimy oceniać siebie. 
Wielki Post ma nam pomóc w ocenie siebie samego, by móc stanąć w prawdzie 
i nawrócić się do Boga. Każdy z Nas powinien obrać sobie za cel konkretne 
postanowienie lub wyrzeczenie i trzymać się go do końca Wielkiego Postu. 
Zachęcam do podjęcia modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.30 i Gorzkich Żali w niedzielę  
o godz. 16.30.                                        Pozdrawiam ks. Proboszcz  
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Zamyślenia 
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Podziękowanie Panu Stanisławowi 
    Pan Stanisław Kaim podjął decyzję o rezygnacji z Rady 

Parafialnej. Serdecznie dziękujemy panu Stanisławowi za okazy 
trud, ofiarność i poświęcenie dla powstania kościoła parafialnego 
oraz za 45 letnią współpracę z czterema Proboszczami  
w podejmowaniu wszelkich inwestycji i remontów. Niech Pan Bóg 
błogosławi panu Stanisławowi i obdarza wszelki łaskami za okazane 
nam dobro. Ks. Wacław Pelczar z Radą Parafialną. 

                                                                                                                   
 

Spotkanie Rady  
Parafialnej  

z panem  
Stanisławem. 

dnia 25.01.2023 r. 
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Nagrody dla Dzieci 
Oto Dzieci, które zostały nagrodzone za wierne uczestnictwo 

 w Roratach 2022 
                                                                                  Roraty     

                                                                                          24.12.2022 
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Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 
Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:   

 24 84370002 0014 0722 9661 0001 
Proszę telefonicznie kontaktować się z księdzem w sprawie zgłaszania: chrztu 

dziecka, zapowiedzi przedślubnych, ślubu, pogrzebu i odwiedzin ciężko 
chorego. W rozmowie telefonicznej otrzymamy wszystkie potrzebne 

informacje oraz jak odebrać zaświadczenia i dokumenty kancelaryjne. 
Godziny urzędowania kancelarii parafialnej: 

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 
Środa – ks. Michał – tel.:  797279788 od 19.00 do 19.30 
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 
W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc na 

telefon komórkowy: 797279788 

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  
Tel.: 33 / 841 05 45;  Tel. kom.: 797279788 

. 

 

http://www.ketypodlesie.pl/

