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           Miłosierdzie 

            i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
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„Będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży,  

bo Panem jest panów i Królem królów”.  Ap 17,14  
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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 
20 Listopada 2016 r. 

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii 
wprowadził papież Pius XI encykliką „Quas 
Primas” z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku 
jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we 
wszystkich kościołach tego dnia po głównym 
nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo 
uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę 
października; reforma soborowa przeniosła jej 
termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. 
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus 
jest Królem całego stworzenia - wszechświata. 
Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z 
wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-
Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną 
władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo 
Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono 
wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje  
w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie  
w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: 
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE! Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony 
królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł 
Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden 
władca świata. Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie, 
nominację i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do 
korony i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził on 
przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści, 
podając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie wybranym ta 
prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie nazywano Go Synem Dawida 
(Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak 
więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu Króla.  Chrystus jest 
ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy 
Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym  
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i absolutnym, z którym wszelkie królestwa ziemskie nie mogą się porównywać. 
Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król" 
dopełnienie "Wszechświata".                             w oparciu brewiarz.katolik.pl 

 

Krótkie medytacje  

Uroczystość Wszystkich Świętych,  
    Rok C  – 01.11.2016 r. 

Kto wstąpi na górę Pana, 
kto stanie w Jego świętym miejscu? 

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, 
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.  

Ps 24,1-6 
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum,  

którego nie mógł nikt policzyć, z każdego 
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,  

stojący przed tronem i przed Barankiem.  
Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.  

Ap 7,9 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 

Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:  

i rzeczywiście nimi jesteśmy. (…) Umiłowani, 

obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, 

jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się,  

podobnie jak On jest święty. 1 J 3,1-3; 

Błogosławieni czystego serca, albowiem  
oni Boga oglądać będą (…) 

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest  
wasza nagroda w niebie. Mt 5,1-12a 

         Święty – kim jest? 
Kim są święci i ilu ich jest? Przede wszystkim nie są nielicznymi wyjątkami. 

Oczywiście, nie czynią wielkiego hałasu wokół siebie i nie zajmują się 
autoreklamą. Z dzisiejszego pierwszego czytania – „ujrzałem wielki tłum, którego 
nikt nie mógł policzyć...” – dowiadujemy się, że jest ich bardzo wielu. Nasze  
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wyobrażenia o świętych wielokrotnie przeszkadzają nam w odkryciu ich 
prawdziwego oblicza. Myślimy, że to ludzie bez skazy i zmazy, i że takimi się 
urodzili. A tak nie jest. Świętymi ludzie się nie rodzą, ale mogą nimi zostać. Co 
więcej, jeśli zorientujemy się w życiorysach świętych, to zauważymy, jak wielu 
walczyło ze swoimi grzechami i słabościami i ile wysiłku kosztowała ich wierność 
Chrystusowi. Nie są to tylko księża, zakonnice i zakonnicy. Wielu nie miało nic 
wspólnego z życiem zakonnym lub z kapłaństwem służebnym. Świętość nie jest 
związana ze szczególnymi miejscami jak klasztor lub pustelnia. Świętość to 
wierność swemu powołaniu chrześcijanina w miejscu, w którym żyję. Gdybym 
więc uciekł ze swego miejsca i od swoich obowiązków, nie mam szansy zostać 
świętym. Dzisiejsi bohaterowie – święci – prowadzili życie całkiem normalne, 
z takimi samymi problemami, z jakimi my codziennie się borykamy. Oni jednak 
odkryli, jaką „miłością obdarzył nas Ojciec”. Tylko miłość pozwala uwierzyć, że 
dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On, jeśli Mu pozwolę, może i ze mnie 
uczynić świętego. Jest to cudem w naszych oczach, ale właśnie takiego cudu chce 
Bóg dokonać, po to nas bowiem stworzył, abyśmy byli „święci i nieskalani przed 
Jego obliczem”. 

XXXII Niedziela Zwykła, Rok C – 6.11.2016 r. 
Podeszło do Jezusa kilku 

saduceuszów, którzy twierdzą, że nie 
ma zmartwychwstania, i zagadnęli 

Go w ten sposób: „Nauczycielu, 
Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli 
umrze czyjś brat, który miał żonę,  

a był bezdzietny, niech jego brat 
pojmie ją za żonę i niech wzbudzi 
potomstwo swemu bratu». Otóż 

było siedmiu braci. Pierwszy pojął 
żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją 

drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta 
kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu 

bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż 
wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w 

powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć 
nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 

zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest 
mowa o krzewie, gdy Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.  
Łk (20,27-38). 
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Nieśmiertelność…. 
Na co dzień często spotykamy dwa sposoby podejścia do życia. Zgodnie  
z pierwszym, życie jest tylko tutaj, na ziemi, i należy wykorzystać je, bo wszystko 
skończy się wraz ze śmiercią. Zgodnie z drugim, śmierć nie jest końcem naszego 
życia, a tylko drzwiami do innego. Oba podejścia do życia i śmierci spotykamy  
w dzisiejszej Ewangelii. Z jednej strony saduceusze, którzy „twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania”, a z drugiej faryzeusze uznający zmartwychwstanie  
i możliwość życia po śmierci. Obie grupy toczą ostre dyskusje i wykorzystują do 
niej teksty z Pisma Świętego. Do dysputy wciągnięty zostaje również Chrystus. 
Saduceusze opowiadają mu historię o siedmiu braciach i jednej żonie, która 
przeżywa ich wszystkich. Gdzie tkwi problem? W rozumieniu życia po śmierci 
przez faryzeuszy. Uważali oni bowiem, że będzie ono takie samo jak tu, na ziemi, 
stąd problem, jak pogodzić powtórne wyjście za mąż ze zmartwychwstaniem. 
Mistrz z Nazaretu odpowiada zarówno faryzeuszom, jak i saduceuszom, że są w 
błędzie i źle rozumieją pismo. Tylko „dzieci tego świata żenią się i za mąż 
wychodzą”. Wielu chrześcijan wyobraża sobie życie w niebie na podobieństwo 
prowadzonego tutaj. Myślą, że wszystkie radości, przyjemności tu przeżywane 
zostaną w niebie rozciągnięte na wieczność. Czy dziecko w łonie matki może 
sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało jego życie po narodzeniu? Podobnie i my 
nie jesteśmy w stanie pojąć, jak będzie wyglądało nasze życie, gdy dobiegnie 
kresu na ziemi, bo „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, (...), jak wielkie 
rzeczy przygotował Bóg...” (1 Kor 2,9). Zamiast więc zastanawiać się nad tym, jak 
będzie wyglądało nasze życie po śmierci, rozważajmy, co przyniosło nam 
zmartwychwstanie Chrystusa. Zburzyło ono mur między nami i Bogiem, możemy 
uczestniczyć w Jego życiu. Nasze życie z Nim nie może być inne niż wieczne, Bóg 
bowiem nie byłby sobą, nie będąc wieczny. Dziękujmy Mu za to, że w swej 
odwiecznej miłości zechciał nas uczynić uczestnikami swego życia. 

XXXIII Niedziela Zwykła, Rok C – 13.11.2016 r. 
„Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, 

nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie 
był zwalony”. Zapytali Go: „Nauczycielu, 

kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się 
dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: 

„Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem 

i będą mówić: «To ja jestem» oraz: «Nadszedł 
czas». Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie 

się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach.  
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To najpierw «musi się stać», ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: 
„«Powstanie naród przeciw narodowi» i królestwo przeciw królestwu. 

Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód  i zaraza; ukażą się straszne zjawiska  
i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was 

prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec 
was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania 

świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem  
dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie 

mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni  
i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie 

w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie.  
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Łk 21,5-19 

Czasy ostateczne…. 
Słuchając dzisiejszych czytań, można dojść do wniosku, że czeka nas szereg 
nieszczęść: trzęsienia ziemi, wojny, głód i zaraza. Dlatego już na samym początku, 
w antyfonie na wejście, Kościół przypomina nam słowo Boga: „Myśli moje są 
myślami pokoju, a nie udręczenia”. To jednak nie eliminuje faktu, że z tego, na co 
patrzymy, „nie zostanie kamień na kamieniu”. Co więc robić? Może w nas zrodzić 
się myśl: najlepiej nic nie robić! I tak wszystko się skończy! Takie myśli nurtowały 
wiernych w Tesalonikach. Do nich św. Paweł zwraca się, pokazując przykład 
własnego życia: „u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy  
w trudzie i zmęczeniu”. Wiemy także z innych źródeł, że Paweł pracował, co dla 
ludzi żyjących w kulturze greckiej było dziwne. Byli oni przekonani, że praca 
fizyczna przeznaczona jest dla niewolników. My, chrześcijanie, na pierwszych 
stronach Biblii mamy wyobrażenia Boga, który przez sześć dni pracuje. Jego Syn, 
Jezus Chrystus, większość swego ziemskiego życia po święcił pracy fizycznej. 
Praca należy do natury człowieka. Z tego powodu Paweł zwraca się z twardym 
napomnieniem do tych, co nie chcą pracować: „Kto nie chce pracować, niech też 
nie je!”. Praca uczciwa i dobrze wykonana jest dobrem w oczach Boga. Wobec 
pracy dzisiejszy człowiek może znaleźć się w dwóch diametralnie różnych 
sytuacjach. Albo w sytuacji braku pracy, czyli bezrobocia, albo w pracoholizmie, 
czyli nadmiarze pracy. Obie te rzeczywistości są złem. Troska o lepszy świat na 
pewno spotka się ze sprzeciwem – jako wyznawcy Chrystusa, napotkamy wiele 
trudności, a nawet  prześladowanie. Wówczas może przyjść nam do głowy, by 
wziąć sprawy we własne ręce i naprawiać świat po naszemu. Przewidując taką 
możliwość, Chrystus zwraca się do nas: „Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać 
naprzód swej obrony”. Nie możemykorzystać z metod tego świata: z siły, 
kłamstwa, przekupstwa i tym podobnych środków. Jedyną drogą jest zaufanie 
Bogu, On bowiem troszczy się o nas i „włos z głowy nam nie spadnie”. 
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Uroczystość Chrystusa Króla, Rok C – 20.11.2016  
 Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.  
A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych 

wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 
jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem”. 
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do 
Niego  i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli 
Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam 
siebie”. Był także nad Nim napis w języku 
greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest 

Król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, 
których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie  

i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 
ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, 
ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci:  
Dziś będziesz ze Mną w raju”. Łk 23,35-43 

Ukrzyżowany Król… 
Król to dla nas ktoś bogaty, wspaniale ubrany i panujący nad swym ludem. 

Takiego króla, na wzór Dawida, spodziewali się Izraelici. Zostaje im natomiast – 
jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii – przedstawiony Jezus przybity do krzyża. 
Nad Nim widnieje napis: „To jest Król żydowski”. Na widok takiego króla 
rozpadają się w pył wszystkie wyobrażenia o wielkości, władzy i królowaniu. 
Z całą siłą staje przed nami pytanie: czy akceptuję takiego króla? Czy chcę, by On 
panował nade mną? Chrystus na krzyżu zmusza nas do opowiedzenia się, do 
wyboru. Możemy zachować się jak tłum z dzisiejszej Ewangelii: „lud stał  
i patrzył”. Można nic nie robić. Patrzeć. Być tylko obserwatorem. Pod krzyżem 
Chrystusa stoją też członkowie Sanhedrynu. Oni reagują. Szydzą z Jezusa. Im taki 
król kompletnie nie odpowiada. Jak człowiek, który nie potrafi zachować samego 
siebie od nieszczęść, może ustrzec lud? Jest bezsilny, godny co najwyżej litości,  
a w swych pragnieniach bycia królem – po prostu śmieszny. Aby udowodnić swą 
siłę, musi zejść z krzyża. W pobliżu Chrystusa znajdują się również dwaj 
złoczyńcy. Jeden z nich, podobnie jak lud i starsi, nic nie rozumie. Drugi w 
przybitym do krzyża Jezusie rozpoznaje króla. Dlatego prosi Go: „wspomnij na 
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. W którym miejscu ja się znajduję? 
Czy tylko patrzę? Czy akceptuję takiego króla? A może w ukrzyżowanym 
rozpoznaję Boga? Boga, który jest wszechmocny i z całej mocy swej miłości 
poświęca życie dla zbawienia człowieka. Patrząc na krzyż, adorujmy prawdziwy 
tron naszego Króla. 
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Intencje mszalne na listopad 2016 

Wtorek, 1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych 
700  + Stanisław i Aniela Handzlik  1100 1 + Władysław i Anna Kazimierczyk  

z dziećmi   
2 Za Parafian 

900 1. O zdrowie i Boże błog. na dalsze  
      lata życia  
      2. Stanisława Handzlik 

1430  Msza święta na Cmentarzu 
Komunalnym w Kętach za wszystkich 
zmarłych naszych parafian 

Środa, 2.11. Wszystkich Wiernych Zmarłych 
700 + Zofia i Włodzimierz Drożdż z synem  
        Marianem 
730  + ks. Wiktor Fabia z rodzicami 

1800  Za zmarłych z IX Róży Kobiet 

Czwartek, 3.11. Dzień powszedni 
700 + Henryk Kliś ( P )    + Janina Gibas ( P ) 

Piątek, 4.11. Dzień powszedni 
1800 Za zmarłych z VI Róży Kobiet   + Leszek Nowy  

Sobota, 5.11. Św. Karola Boromeusza, biskupa 

1800+ Danuta Janosz w r. śm.    + Jan i Helena z synem i rodzenieństwem 

Niedziela, 06.11. XXXII Niedziela Zwykła 
700  + ks. Gustaw Paranycz 1100 1. O zdrowie i Boże błog. oraz opiekę 

Anioła Stróża dla Filipa z ok. 1 r. Urodzin 
2. + Kazimierz Żaczek  

900 1. + Jan Olesiak z żoną Zofią i synem 
Bolesławem 
2. Za Parafian  

1700  Za zmarłe członkinie z Róży Kobiet 
Beaty Polak 

Poniedziałek, 07.11. Dzień powszedni 
700 + Stefania Adamus i Bronisław Fabia  + Janina Gibas ( P ) 

Wtorek, 08.11. Dzień powszedni  
700+ Dariusz Zdrowak  + Józefa Sander w r. śm.  

Środa, 09.11. Święto poświecenia Bazyliki Laterańskiej  
1800 + Zdzisław Drożdż 1800  + Kazimierz Żaczek  

Czwartek, 10.11. Św. Leona Wielkiego, papieża  

700 Za zmarłe członkinie z V Róży Kobiet 
Czesławy Duźniak 

+ Henryk Kliś ( P ) 

Piątek, 11.11. Św. Marcina z Tours, biskupa  ( Święto Niepodległości ) 
1800 + Franciszek Mleczko z zoną Katarzyną 
         i dziećmi  

+ Bronisław Ficoń ( P ) 

Sobota, 12.11. Św. Jozafata, biskupa i męczennika 

700 + Maria Gacek z mężem, synami  
       i synowymi 
 

+ Henryk Kliś ( P ) 
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Niedziela, 13.11. XXXIII Niedziela Zwykła 
700  + Anna i Józef Kaleka z synami i synową  1100 1. + Zdzisław Kołodziejczyk w 1 r. śm. 

2. + Marta z mężem i synem 
900  1. + Tadeusz wróbel w 13 r. śm. 
2. + Józef Jurzak w r. śm. 

1700  + Jan i Anna Kasolik z rodziną 

Poniedziałek, 14.11. Dzień powszedni  

700 + Bronisław Ficoń ( P ) + Franciszek Biłek ( P )  
Wtorek, 15.11. Św. Alberta wielkiego, biskupa i doktora Kościoła 

700+ Helena Kolber ( P ) + Maria Kocur ( P ) 
Środa, 16.11. Dzień powszedni 

1800 W int. Ojca świętego i naszej ojczyzny 
od II Róży Mężów Włodzimierza Drożdża  

+ Leon Gacek z żoną Marią i synami   

Czwartek, 17.11. Św. Elżbiety, Węgierskiej, zakonnicy 

700+ Marian Wójcik + Franciszek BIłek ( P ) 
Piątek, 18.11. Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

1800 + Józef Furtak z żoną i dziećmi  W int. cierpiących i konających  
Sobota, 19.11. Bł. Salomei, zakonnicy 

700 + Leszek Nowy  + Franciszek Biłek ( P ) 

Niedziela, 20.11. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
700  Za zmarłych z Róży Mężów Włodzimierza 
Drożdża 

1100 1.+ Stanisław i Katarzyna Moś  z synem  
         Ludwikiem 
         2. + Maria Wandzel  

900 1. + Franciszek i Anna Pudełko 
      2. + Stanisław Jurzak w r. śm. 

1700  + Zdzisław Mreńca  

Poniedziałek, 21.11. 24.11. Ofiarowanie NMP  
700 + Franciszek Biłek ( P ) + Helena Kolber ( P ) 

Wtorek, 22.11. Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
700 Za zmarłe członkinie z VII Róży Kobiet 
Czesławy Kierpiec 

 + Stanisława Dudzik od VI Róży Kobiet   

Środa, 23.11. Dzień powszedni 

1800 + Kazimierz Waniow w 18 r. śm.   + Kazimierz Żaczek ( P ) 

Czwartek, 24.11. Św. męczenników Andrzeja Dung-Lanc, kapłana i towarzyszy 
700 Za zmarłe członkinie z IV Róży Kobiet  + Franciszek Biłek ( P ) 

Piątek, 25.11. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy 
1800 + Daniel Kos w 6 r. śm. + Kazimierz Wanio z rodzicami  

Sobota, 26.11. Dzień powszedni 
700 + Czesław Pająk w r. śm. 1800  + Leszek Nowy  

Niedziela, 27.11. I Niedziela Adwentu  
700  + Jacek Polak w 17 r. śm. 1100 1. + Dominik Handzlik  

2. + Jadwiga Palma z mężem, z synem i 
wnukami 

900 1. + Kazimierz Kubiczek w 30 r. śm. 
2. + Zdzisław Kaleka z rodzicami 

1700  O zdrowie i Boże błog. dla Zygmunta i 
Genowefy z ok. 35 r. Ślubu 



 

St
ro

n
a1

0
 

Poniedziałek, 28.11. Dzień powszedni 

1700 + Zdzisław Drożdż  --------------------------------------------------------- 

Wtorek, 29.11. Dzień powszedni 
1700+ Leszek Nowy ---------------------------------------------------------- 

Środa, 30.11. Święto św. Andrzeja, Apostoła 
1700 W int. VIII Róży Kobiet Marii Baścik   1800  + Jadwiga i Franciszek Żurek  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

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 
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Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana  
w Łagiewnikach 

Uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana rozpocznie 
się w sobotę 19 listopada o godz. 10.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Krakowie-Łagiewnikach, w przeddzień zakończenia Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św.  
o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem 
wystawionym w Najświętszym Sakramencie. – Jubileuszowy Akt jest nade 
wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia 

na miarę zawartego z Nim przymierza – 
podkreślają biskupi  w liście pasterskim 
zachęcającym do przygotowania duchowego do 
tego wydarzenia. Dodają, że w proklamacji Aktu 
nie chodzi tylko o wyraz zewnętrzny, ale „postawę 
głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje 
konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie 
sfery życia, na innych ludzi i owocuje  
w społeczeństwie”.   Do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zaproszeni 
są wszyscy wierni, także ze środowisk polonijnych 
na całym świecie. Szczególne zaproszenie biskupi 
kierują do członków ruchów, wspólnot  
i stowarzyszeń kościelnych oraz do polskiej 

młodzieży. – Zostawcie „kanapę” i ruszcie w drogę, zabierając z sobą cały 
entuzjazm wiary – zachęcają. Piszą, że realizacja dzieła intronizacji, czyli 
wywyższenia Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym  
i narodowym, nie będzie czymś łatwym. – Dlatego – jak czytamy w liście – 
wydarzenie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia musi być „jak mocne uderzenie 
w dzwon, byśmy się obudzili i z radością podjęli trudne zadanie, przekonani  
o jego nieodzowności”.  Biskupi proszą, by proklamację Jubileuszowego Aktu 
poprzedziła nowenna, odmawiana w świątyniach, klasztorach i seminariach. 
Zachęcają też do modlitwy do Ducha Świętego oraz dołączonej do tekstu listu 
„Modlitwy do Jezusa, naszego Króla i Pana”. – Trzeba treść Aktu poznać, w sercu 
rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o 
stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi – 
piszą. Podkreślają, że owocność włączenia się w Jubileuszowy Akt będzie zależała 
od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza. 

https://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/aktualnosci-3/aktualnosci/1767-akt-przyjecia-jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana-w-lagiewnikach.html
https://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/aktualnosci-3/aktualnosci/1767-akt-przyjecia-jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana-w-lagiewnikach.html
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Jubileuszowy Akt Przyjęcia  
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! 
W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi 
władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się 
Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.  
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. 
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. 
Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, 
uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym  
w Ojczyźnie i w świecie.  
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością 
wołamy: Króluj nam Chryste!  
- W naszych sercach - Króluj nam Chryste!  
- W naszych rodzinach - Króluj nam Chryste!  
- W naszych parafiach - Króluj nam Chryste!  
- W naszych szkołach i uczelniach - Króluj nam Chryste!  
- W środkach społecznej komunikacji - Króluj nam Chryste!  
- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku - Króluj nam…  
- W naszych miastach i wioskach - Króluj nam Chryste!  
- W całym Narodzie i Państwie Polskim - Króluj nam Chryste!  
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:  
- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca - Chryste nasz Królu,  
               dziękujemy!  
- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed  
                                    wiekami - Chryste nasz Królu, dziękujemy!  
- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach - Chryste  
               nasz Królu, dziękujemy!  
- Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale - Chryste nasz Królu… 
- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości - Chryste nasz Królu…  
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za 
wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za 
brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe 
grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się 
złego ducha i wszystkich jego spraw.  
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.  
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Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne  
i narodowe według Twego prawa: - Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, 
głosić Twą królewską chwałę - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!  
- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień - Chryste  
              nasz Królu, przyrzekamy!  
- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie 
wychowanie dzieci - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!  
- Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie –  
                         Chryste nasz Królu, przyrzekamy!  
- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw –  
                                                  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!  
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie 
panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby 
wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły 
prawa zgodne z Prawami Twoimi.  
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co 
Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają 
Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego  
i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.  
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata,  
a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, 
by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas 
dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.  
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór 
Najświętszego Serca Twego.  
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech  
wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, 
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.  
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia  
i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu 
świętych. Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.  
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie - 
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby 
naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, 
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.  
         * * *  

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście 
 uznała królowanie Jezusa Chrystusa. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz 
 i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
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AKT OSOBISTEGO UZNANIA JEZUSA CHRYSTUSA JAKO KRÓLA I PANA  

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas 
korzących się u stóp Twoich. Tobie oddajemy cześć i wielbienie. Przyrzekamy całym 

dalszym życiem swoim dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje 
nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie. Uroczyście 

obieramy Ciebie, Panie, Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy 
uczyniłeś dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę Maryję ponownie przyrzekamy 

czcić jako PANIĄ i KRÓLOWĄ naszej umiłowanej Ojczyzny. Jezu Chryste, Ty jesteś 
Panem nieba i ziemi. Bądź KRÓLEM mojego życia, bądź jedynym PANEM całej naszej 

wspólnoty, bądź PANEM wszystkich polskich rodzin, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce, 
Ojczyźnie naszej,  w tym pokoleniu i po wszystkie czasy. Niech przez nasze życie 

zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, 
Sprawiedliwości i Miłości. Prosimy o to Ciebie, Panie Jezu Chryste,  

który żyjesz i królujesz na wieki. Amen 

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA  
Króluj nam Chryste, bośmy Twoje syny, 
Bośmy Najdroższą Wiką Twą odkupieni, 
Na łaski Twojej wzniesieni wyżyny 
I do wiecznego szczęścia przeznaczeni! 
Króluj nam Chryste duszy naszej sferze, 
We wszystkich myślach, chęciach, słowach,  
czynach, Króluj w nadziei, miłości i wierze, 
I wszystkich ludzkiej twórczości dziedzinach! 
Króluj nam Chryste w Twym świętym Kościele, 
Rozszerz go wszędzie po obszarze świata, 
Niech wszystkie ludy do stóp Twoich ściele, 
Niech je pogodzi, uspokoi, zbrata! 
Króluj nam Chryste w Ojczyźnie najdroższej, 
Niech będzie wzorem ładu i porządku, 
Niech nie zapomni o warstwie uboższej, 
I dba o szczęście w każdym swoim kątku. 
Króluj nam Chryste i w rodziny kole, 
Szczep miłość, zgodę wśród ojców i dzieci, 
Króluj w warsztacie, wojsku, rządzie, szkole, 
Twe prawo Boskie niech nam wszystkim świeci! 
Króluj nam Chryste, króluj nam bez końca, 
Tyś nasza Prawda, Światło, Życie, Droga, 
Tyś nasz Zbawiciel, Pośrednik, Obrońca, 
Nie chcemy króla - prócz Ciebie, prócz Boga! Amen. 
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Drogie Dzieci ! 
          Nadszedł czas jesieni a wraz z nią swiadomość przemijania. Gaśnie 
życie natury. Powoli zanika piękna zieleń i liście już z drzew opadają.  
Z każdym dniem robi się szaro i ponuro a wnocy coraz bardziej daje się 
we znaki chłód.  Natura uświadamia nam nasze przemijanie, dlatego  
w miesiącu listopadzie zaczynamy spogladać na zmierzch ludzkiego, 
kruchego życia. Przypominamy sobie tych, którzy od nas już odeszli do 
wieczności. To za nich modlimy się szczególnie  w listopadzie dziękując 
Bogu za dar ich życia, prosząc jednocześnie  o ich zbawienie wieczne.  
W środę, 2 listopada pomodlimy się za naszych bliskich zmarłych 
odwiedzając ich groby. Niech zapalona lampka przypomina nam, że 
Chrystus zmartwychwstały jest dla nas i naszych zmarłych światłością 
wieczną.                                                                                                       Ks. Proboszcz 
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Schola Dzieci 
Bożych  

naszej Parafii!!! 

Dzieci z naszej Parafii,  
które pragną poznawać osobę 
Pana Jezusa przez rozważanie 
Ewangelii, wspólną modlitwę, 

oraz     śpiew zapraszamy na spotkania  
Scholki Dzieci Bożych. 
Spotkania odbywają się  
w soboty od 930  do 1040.  
Pozdrawiam Dzieci 
                    Ks. Proboszcz  
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Wspomnienia z Pielgrzymki do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. 
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Kleryk Celestyn przewodniczy modlitwie i rozważaniom na Dróżkach 
za naszych zmarłych.  
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Modlitwa przynosi ulgę tym zmarłym, za których 
wstawiamy się do Bożego Miłosierdzia. 
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Modlitwa to najcenniejszy dar, ofiarowany bliźniemu… 

Nasi bliscy zmarli odwdzięczą się nam tym samym, abyśmy wzrastali 
w łasce Chrystusa, który jest Życiem i  Zmartwychwstaniem… 
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Odpust zupełny 

za zmarłych 
Dnia 1 listopada po południu, po Nieszporach lub 
niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się 
procesję żałobną ze stacjami. Od południa Dnia 
Wszystkich Świętych i przez cały Dzień 
Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych 
można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden 

raz.   Oto warunki zyskania odpustu: 
1. Spowiedź i Komunia święta. 
2. Pobożne nawiedzenie kościoła lub 

kaplicy,  
3. Odmówienie "Ojcze nasz"  

  i  "Wierzę w Boga", 
4. Dowolna modlitwa w intencjach 

Ojca św. Franciszka, 
Najpiękniejszą ofiarą jest ofiara Mszy św. w intencji zmarłych, by ich 
dusze doznały oczyszczenia i by mogli wejść do Królestwa Bożego.   
Możemy też w intencji zmarłych składać zyskane odpusty. Za pobożne 
odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę 
za zmarłych można uzyskać odpust zupełny pod wyżej wymienionymi 
warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za 
zmarłych możemy uzyskać odpust cząstkowy.                             Ks. Proboszcz   
   

Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Niech im 

światłość wieczna świeci, gdzie królują wszyscy święci. Wszyscy 

świeci z Tobą Panem, aż na wieki wieków. Amen 

Pozdrawiam wszystkich czytelników. Niech Bóg Wam błogosławi na każdy 
dzień a Matka Boża otacza opieką. Szczęść Wam Boże, ks. Proboszcz;  

ketypodlesie@gmail.com;  

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty; Tel.: 33 / 841 05 45 
Kancelaria parafialna  

czynna w poniedziałki i czwartki od 730 do 830 

oraz w środy i w piątki od 1900 do 1930. 


